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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan sebuah alat yang berfungsi mengirimkan pesan atau 

informasi belajar kepada penerima (siswa) sehingga dapat menimbulkan interaksi 

dalam proses pembelajaran. Definisi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Munadi (2008) bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

belajar secara efisien dan efektif. 

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran pada proses belajar mengajar sangat 

membantu keefektifan  pembelajaran dan penyampaian materi pada saat proses 

belajar-mengajar sedang berlangsung. Media pembelajaran juga akan 

membangkitkan minat siswa, meningkatkan pemahaman, menyampaikan 

informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan pemahaman siswa, dan 

memadatkan informasi. 

Munadi (2008) mefokuskan fungsi media pembelajaran pada dua hal, yaitu 

fungsi yang didasarkan pada medianya dan didasarkan pada penggunaannya. 

Fungsi yang didasarkan pada media terdapat tiga fungsi media pembelajaran, 
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yaitu (1) media pembelajaran sebagai sumber belajar; (2) fungsi sistematik; dan 

(3) fungsi manipulatif. Fungsi yang didasarkan pada penggunaannya terdapat dua 

fungsi, yaitu (1) fungsi psikologis dan (2) fungsi sosio-kultural. 

Menurut Arsyad (2010) beberapa peranan media pembelajaran, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar dikarenakan pesan 

dan informasi disajikan lebih jelas. 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Memberikan gambaran objek yang terbatas untuk diamati secara langsung 

yang disebabkan: 

a. objek atau benda yang diamati terlalu besar sehingga tidak dapat 

ditampilkan secara langsung di ruang kelas. 

b. objek atau benda yang diamati terlalu kecil sehingga tidak tampak oleh 

indera. 

c. objek atau benda yang diamati hanya terjadi sekali di masa lampau. 

d. objek atau proses yang diamati terlalu kompleks. 

e. kejadian atau percobaan yang dipelajari berbahaya untuk diamati secara 

langsung 

f. objek atau benda yang diamati membutuhkan alokasi waktu yang lama 

untuk melakukan pengamatan. 
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4. Memberikan kesamaan persepsi kepada anak untuk saling berkomunikasi 

dengan teman, masyarakat ataupun lingkungan sekitar. 

Menurut Nurseto (2011) manfaat media pembelajaran pada proses belajar-

mengajar adalah sebagai berikut: 

1. Menyamakan persepsi peserta didik dengan melihat atau mempelajari objek 

yang sama. 

2. Mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak untuk dipahami oleh peserta 

didik 

3. Menghadirkan objek-objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam 

proses pembelajaran.  

4. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil untuk diamati oleh alat 

indera. 

5. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat untuk diamati. 

 

2.1.3 Macam-macam Media Pembelajaran 

Pengelompokan media pembelajaran berdasarkan segi perkembagan 

teknologi menurut Sells & Glasgow dalam Arsyad (2010) dibedakan menjadi dua 

kategori luas, yaitu pemilihan media tradisional dan pilihan media teknologi 

mutakhir. 

1. Media Tradisional 

a. Visual diam yang diproyeksikan seperti proyeksi opaque (tak-tembus 

pandang), proyeksi overhead, slides, filmstrips. 
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b. Visual yang tak diproyeksikan meliputi gambar, poster, foto, charts, 

grafik, diagram, pameran, papan info, papan-bulu. 

c. Audio meliputi rekaman piringan, pita kaset, reel, catridge. 

d. Penyajian kultimedia meliputi slide plus suara (tape), multi-image. 

e. Visual dinamis yang diproyeksikan mrliputi film, televise, video 

f. Cetak meliputi buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah 

ilmiah, berkala, lembaran lepas (hand-out). 

g. Permainan meliputi teka-teki, simulasi, permainan papan. 

h. Realita meliputi model, specimen (contoh), manipulatif (peran, media). 

2. Pilihan Media Teknologi Mutakhir 

a. Media berbasis telekomunikasi meliputi telekonferen, kuliah jarak jauh. 

b. Media berbasis mikroprosesor meliputi computer-assisted instruction, 

permainan computer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, 

compact (video) disc. 

 

2.1.4 Prinsip-prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan bagian dari sistem intruksional pembelajaran. 

Berdasarkan komponen-komponen sistem intruksional kriteria memilih media 

pembelajaran antara lain berdasarkan karakter siswa, tujuan pembelajaran, bahan 

ajar, karakteristik media, dan sifat pemanfaatan media (Munadi, 2008). 

Heinich et al. (1982) dalam Nurseto (2011) menyusun suatu model yang 

diberi akroni “ASSURE” yaitu Analyze Learner Characteristics, State Objectives, 
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Select, Modify Or Design Materials, Utilize materials, Require learner response, 

Evaluate dalam penggunaan media pembelajaran yang efektif.   

Sudjana (2004) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Hal tersebut 

antara lain: 

1) Media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang diterapkan. 

2) Mendukung isi materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran tidak 

melenceng dari tujuan pembelajaran yang diterapkan.  

3) Kemudahan dalam memperoleh media pembelajaran. Media pembelajaran 

mudah diporoleh guru pada saat sebelum menyiapkan proses pembelajaran 

atau pada saat proses pembelajaran. 

4) Ketrampilan guru dalam menggunakannya. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya. 

6) Sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. 

 

2.1.5 Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Mukminan et al. (2008) untuk mengembangkan media pembelajaran  

perlu diperhatikan prinsip VISUALS, yang dapat digambarkan sebagai singkatan 

dari kata-kata: 

V isible  : Mudah dilihat 

I  nteresting  : Menarik 

S imple  : Sederhana 
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U seful  : Isinya beguna/bermanfaat 

A ccurate  : Benar (dapat dipertanggungjawabkan) 

L egitimate  : Masuk akal/sah 

S tructured  : Terstruktur/tersusun dengan baik 

 

2.2 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran adalah standart mutu pendidikan dan diukur dengan 

tercapainya tujuan atau dapat diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi 

(Miarso, 2005). Hamalik (1992) menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah siswa dapat melakukan kegiatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas 

belajar seluas-luasnya. 

Pembelajaran yang efektif menurut (Warsita, 2008) adalah sebagai berikut: 

(1) peserta didik berperan aktif terhadap lingkungan melalui mengobservasi, 

membandingkan, menemukan kesamaan dab perbedaan serta membentuk konsep 

berdasarkan hal-hal yang telah ditemukan; (2) guru menyediakan materi 

pembelajaran sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam kegiatan belajar 

mengajar; (3) aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pengkajian; 

(4) guru sebagai fasilitator proses pembelajaran dengan memberikan arahan dan 

tuntunan kepada peserta didik dalam menganalisis informasi yang diberikan;  (5) 

orientasi pembelajaran adalah penguasaan inti pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir; (6) guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran. 
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2.3 Permainan Papan 

“Permainan” (game) adalah suatu kegiatan dimana para pemain berusaha 

mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mengikuti aturan-aturan yang 

dipersyaratkan (Mukminan, 2015).  Permainan papan merupakan permainan yang 

memiliki ciri khas dilakukan di atas papan. 

Permainan sebagai sarana/media belajar dalam bentuk game edukatif 

merupakan stimulus unik yang mampu merangsang siswa untuk terlibat aktif. 

Media berbasis game dapat dibuat melalui adopsi suatu jenis permainan ke dalam 

media pembelajaran dengan modifikasi aturan permainan, bentuk, maupun 

tampilannya (Kartikaningtyas et al, 2014). Menurut Sadiman dalam Yumarlin 

(2013) selain mendapatkan kesenangan, dengan permainan akan mendapatkan 

konsep-konsep dari keterampilan dan pengetahuan. Media permainan bersifat 

luwes dapat dimainkan oleh siapapun, kapan dan dimana saja dan mudah 

diperbuat dan diperbanyak. 

 

2.4 Permainan “The Game of life” 

Permainan ini merupakan permainan papan yang dimodifikasi dari permainan 

Game of Life yang dipoulerkan oleh Milton Bradely pada tahun 1960. Game of 

Life telah diproduksi dalam beberapa versi, dengan versi modern pada tahun 1960. 

Cara bermain game ini sederhana. Permainan ini dapat dilakukan dua sampai 

dengan enam orang. Game ini memerlukan keterampilan membaca dan 

menghitung uang. Ada banyak cara untuk memainkan Game Of Life salah satunya 

adalah dengan membeli papan game versi tahun 1960-an, 70-an, atau 80-an, atau 
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dapat membeli versi dari 1991 atau 2005. Selain itu, game ini juga terdapat di 

smartphone (Hamka, 2017). 

 

2.5 Pembelajaran dan Materi Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP 

Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas lingkungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

lingkungan oleh manusia. Menurut Widodo et al (2017) polutan adalah suatu zat 

yang dapat mencemari lingkungan dan menanggu kelansungan makhluk hidup. 

Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas. Suatu zat dapat 

dikatakan sebagai polutan adalah sebagai berikut: (1) kadar dalam lingkungan 

melebihi batas kadar normal atau diambang batas; (2) berada di waktu yang tidak 

tepat; (3) berada di tempat yang tidak semestinya. Pencemaran dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. 

2.5.1 Pencemaran Air 

Pencemaran air yaitu masukknya suatu zat ke dalam air, sehinggat kualitas air 

turun sampai ke tingkatan tertentu sehingga air tidak berfungsi sesuai dengan 

kegunaannya. Air dikatakan tercemar apabila berubah warna, bau, derajat 

keasaman (pH), maupun rasa (Widodo et al, 2017). 

Faktor penyebab pencemaran air antara lain sebagai berikut: (1) limbah 

industri; (2) limbah rumah tangga; (3) limbah pertanian. Dampak dari pencemaran 

air yaitu: (1) penurunan kualitas lingkungan; (2) gangguan kesehatan; (3) 
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pemekatan hayati;  (4) menganggu pemandangan; (5) mempercepat kerusakan 

benda (Widodo et al, 2017). 

Menurut Widodo et al (2017) penanggulangan limbah berfungsi untuk 

menetralkan air dari zat-zat yang mencemari air. Pengolahan air limbah dapat 

dilakukan sebagai berikut; (1) pembuatan kolam stabilisasi; (2) IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah); (3) pengelolaan excreta (Human excreta). 

2.5.2 Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana udara mengandung senyawa-

senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang dapat 

memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup (Widodo et al, 2017). 

Pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar disebut 

pencemaran udara primer. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran 

udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara 

primer di atmosfer (Widodo et al, 2017). 

Menurut Widodo et al (2017) beberapa penyebab pencemaran udara yaitu: (1) 

aktivitas alam; (2) aktivitas manusia meliputi pembakaran sampah, asap rokok, 

asap kendaraan. Dampak pencemaran udara antara lain sebagai berikut: (1) 

gangguan kesehatan; (2) merusak tumbuhan; (3) pemanasan global; (4) rusaknya 

lapisan ozon. 

 

2.5.3 Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah adalah suatu kedaan dimana bahan kimia buatan manusia 

masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab pencemaran tanah antara 
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lain: (1) limbah domestik; (2) limbah industri; (3) limbah pertanian (Widodo et al, 

2017). 

Semua macam pencemaran merugikan makhluk hidup terutama manusia. 

Pada manusia pencemaran akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dampak 

kesehatan yang ditimbulkan seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan 

ruam kulit akibat terpapar bahan-bahan kimia sampai menyebabkan kematian 

(Widodo et al, 2017). 

Menurut Widodo et al (2017) ada dua cara utama yang dapat diterapkan 

apabila tanah sudah tercemaroleh polutan, yaitu remediasi dan bioremediasi, yaitu 

sebagai berikut, pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan 

off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah 

yang aman. Kemudian, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir dalam penulisan tugas akhir ini dicantumkan dalam bagan 

berikut ini: 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Media Pembelajaran “The Game of 

Life” Materi Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP 

Media Pembelajaran 

Sebelum Pengembangan 

1. Petak “Life” berisikan nominal

mata uang.

2. Petak papan permainan berisikan

kehidupan sosial sehari-hari.

3. Gambar desain papan permainan

berisikan kehidupan sosial.

Modifikasi 

Media Pembelajaran. 

1. Petak “Life” berisikan materi

pencemaran lingkungan.

2. Petak papan permainan 

berisikan dampak pencemaran 

lingkungan, cara 

menanggulangi, dan pengaruh 

kehidupan sehari-hari terhadap 

pencemaran lingkungan. 

3. Gambar desain papan 

permainan berisikan materi 

pencemaran lingkungan. 

Pengembangan Media Pembelajaran “The Game of Life” Materi 

Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP.  

Guru 

1. Fasilitator pembelajaran.

2. Pengelola kelas.

Peserta Didik 

1. Terlibat aktif dalam

pembelajaran.

2. Pengalaman lebih konkrit.

3. Mudah memahami materi.

4. Pesersepsi peserta didik sama.

Hasil Belajar Peserta Didik 


