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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pembelajaran ditandai dengan perolehan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap positif pada diri individu, sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

dan salah satunya adalah penggunaan media pengajaran. Menurut Ramadhani 

(2016) peran media sangat besar pada proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Media pembelajaran merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat 

memberikan kemudahan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. 

Peserta didik pada usia sekolah menengah pertama (mulai 11 tahun dan 

seterusnya) termasuk dalam kelompok tahap operasional formal. Dimana peserta 

didik sudah mampu berfikir abstrak namun, tetapi mereka akan memproses 

informasi berdasarkan pemikirannya sendiri (Piaget dalam A.M. Mukhlisah 

2015). Kehadiran media dalam pembelajaran penting untuk mengarahkan proses 

berfikir peserta didik. 

Media pembelajaran dapat mendorong persepsi peserta didik menjadi sama 

pada materi pembelajaran. Menurut Nurseto (2011) manfaat media pembelajaran 
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pada proses belajar-mengajar adalah sebagai berikut: (1) menyamakan persepsi 

siswa; (2) mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak; (3) menghadirkan objek-

objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar; (4) 

menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil; (5) memperlihatkan gerakan 

yang terlalu cepat atau lambat.  

Berdasarkan hasil wawancara pada guru mata pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) dan observasi didapatkan sebagai berikut: (1) pembelajaran di 

kelas belum mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran; 

(2) pencemaran  lingkungan merupakan salah satu materi yang sulit dipelajari; (3) 

keterbatasan media pembelajaran yang tersedia; (4) siswa kelas VII SMP 

cenderung menyukai pembelajaran menggunakan media permainan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di sekolah diperoleh hasil bahwa proses 

pembelajaran di kelas belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi beberapa masalah 

diatas. Hal tersebut dapat diatasi melalui pembelajaran IPA di SMP pada materi 

“pencemaran lingkungan” pada Kompetensi Dasar (KD) 3.8 yaitu menganalisis 

terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Materi 

pencemaran lingkungan penting diberikan kepada peserta didik untuk 

mengenalkan peserta didik terhadap dampak dari kerusakan lingkungan, krisis 

lingkungan dan cara mencintai lingkungan sekitar, sehingga karakter peduli 

terhadap lingkungan dapat tumbuh pada perserta didik. Materi tersebut dapat 

diintegrasikan pada mata pelajaran di kelas. Hal tersebut sesuai dengan surat 
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keputusan No. Kep. 07/MenLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 tentang 

pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. 

Permainan dapat dikembangkan oleh guru sebagai alternatif media 

pembelajaran di kelas, karena permainan memiliki berbagai manfaat. Menurut 

Santrock (2006) manfaat permainan yaitu: (1) peserta didik dapat meningkatkan 

afiliasi dengan teman sebaya; (2) mengurangi tekanan; (3) aspek kognitif peserta 

didik akan meningkat; (4) meningkatkan daya jelajah anak; (5) meningkatkan 

komunikasi dan interaksi satu sama lain. 

Permainan memiliki urgensi yang bersifat kognitif, sosial dan emosional. 

Urgensi kognitif yaitu permainan dapat membantu perkembangan kognitif anak. 

Urgensi sosial yaitu permainan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

perkembangan sosial anak. Urgenis emosional yaitu permainan  memungkinkan 

anak untuk memecahkan sebagian dari masalah emosional, belajar mengatasi 

kegelisahan dan konflik batin (Khobir, 2009) 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran “The Game of Life” untuk 

Materi Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP”. 

Media pembelajaran ini merupakan media permainan papan yang modifikasi 

dari permainan “Game of Life” milik Hasbro Canada, USA tahun 1960 yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa di kelas. Media permainan ini dipilih karena 

secara umum permainan ini banyak dimainkan oleh siswa dan mudah dimainkan 

oleh siswa. Selain itu, permainan papan tersebut belum pernah digunakan dalam 
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proses pembelajaran di kelas maupun di musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP).  

Pengembangan media pembelajaran “The Game of Life” diharapkan 

membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran di kelas, 

menyamakan persepsi peserta didik, meningkatkan aspek kognitif anak, 

meningkatkan sosialiasi anak dan anak mampu mengedalikan sikap 

emosionalnya. Selain itu media pembelajaran ini juga menyamakan persepsi 

peserta didik terhadap dampak dari kerusakan lingkungan, krisis lingkungan dan 

cara mencintai lingkungan sekitar. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah terciptanya produk media pembelajaran “The Game of Life” yang efektif 

dan efisien pada materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 

 

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1) Mengembangkan media pembelajaran “The Game of Life” untuk materi 

pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 

2) Menganalisis efektifitas media pembelajaran “The Game of Life” untuk 

materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 

 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran “The Game of Life” untuk materi pencemaran lingkungan kelas VII 

SMP adalah sebagai berikut: 

1) Papan permainan berukuran 50 cm X 50 cm. 
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2) Media permainan “The Game of Life” dengan 129 petak yang berisikan 

materi pencemaran lingkungan. 

3) Instruksi permainan yang dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan 

materi pencemaran lingkungan. 

4) Kartu berisikan materi pencemaran lingkungan sebanyak 50 buah dengan 

ukuran panjang 6 cm dan lebar 8 cm. 

5) Kartu pekerjaan sejumlah 9 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 8 

cm. 

6) Kartu gaji sejumlah 9 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 8 cm. 

7) Kartu rumah sejumlah 9 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 8 cm. 

8) Kartu pinjaman bank sejumlah 25 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan 

lebar 8 cm. 

9) 40 lembar uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dengan ukuran 

panjang 10 cm dan lebar 5 cm. 

10) Dadu 1 buah dan simbol perwakilan pemain sejumlah 6 buah. 

 

1.4 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media pembelajaran “The Game of Life” materi 

pencemaran lingkungan kelas VII Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai 

berikut: 

1) Penulis 

a) Memberikan pengetahuan mengembangkan media pembelajaran “The 

Game of Life” untuk materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 
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b) Memberikan pengetahuan menganalisis efektifitas media pembelajaran 

“The Game of Life” untuk materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP 

c) Memberikan sumbangan informasi tentang media pembelajaran “The 

Game of Life” untuk materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP bagi 

calon sarjana guru. 

2) Sekolah 

a) Memberikan alternatif media pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan dalam proses pembelajaran. 

b) Memberikan sumber belajar pada materi pencemaran lingkungan. 

3) Siswa 

Media pembelajaran “The Game of Life” dapat mempermudah siswa 

dalam mempelajari materi pencemaran lingkungan. 

 

1.4  Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Asumsi pengembangan media pembelajaran “The Game of Life” materi 

pencemaran lingkungan kelas VII Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyamakan persepsi peserta didik dalam mempelajari materi pencemaran 

lingkungan. 

2) Membantu dan memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi 

pencemaran lingkungan. 

3) Mewujudkan pembelajaran akan menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 
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4) Sebagai acuan bagi guru atau calon sarjana guru mengembangakan media 

lainnya ataupun mengelola kegiatan belajar mengajar pada materi 

pencemaran lingkungan. 

Keterbatasan pengembangan media pembelajaran “The Game of Life” materi 

pencemaran lingkungan kelas VII Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai 

berikut: 

1) Materi yang digunakan dalam pengembagan media pembelajaran ini adalah 

materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 

2) Media pembelajaran “The Game of Life” hanya digunakan untuk kelas VII 

SMP. 

3) Media pembelajaran dapat digunakan 4-6 siswa dalam satu papan permainan. 

Apabila jumlah siswa dalam satu kelas banyak, maka dilakukan pembagian 

dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa. 

4) Tingkat efektifitas media pembelajaran “The Game of Life” ditentukan 

berdasarkan hasil uji ahli dan uji coba produk. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1) Media Pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehinggatercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 2010). 

2) The Game of Life adalah permainan papan yang dikembangakan dengan 

berisikan materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP. 
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3) Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkanya makhluk hidup,

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan (Undang-undang No. 32 Tahun 2009).


