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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan primer 

maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia 

memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, 

semakin banyak pula sumberdaya alam yang akan dibutuhkan, diolah, dan 

dijadikan berbagai produk yang siap digunakan. 

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemar telah terjadi 

diberbagai tempat yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dan kerusakan 

lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia salah satunya 

menimbulkan penyakit. Manusia pun pada dasarnya memgang peran penting dalam 

pelestarian lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap aktivitas manusia pada 

dasarnya adalah sebuah proses pengubahan zat atau energi dari suatu bentuk 

kebentuk lainnya, yang pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah atau 

limbah yang dibuang ke lingkungan. 

Pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup 

No 32 Tahun 2009 merupakan, masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam hal 

ini, sisa atau bahan buangan hasil berbagai kegiatan manusia ada yang dibuang ke 

udara, kepermukaan tanah, dan kewilayah-wilayah perairan. 



2 
 

Penanggulanga pencemaran lingkungan khususnya pada pencemaran air 

merupakan hal yang penting untuk selalu dioptimal mengingat wilayah Indonesia 

merupakan negara yang memiliki luas laut yang melebihi luas daratannya. Dengan 

luas wilayah laut yang begitu besar menyebabkan Indonesia memiliki potensi 

sumberdaya alam hasil kelautan yang cukup besar pula. Menjaga potensi 

sumberdaya ini merupakan tugas yang harus yang harus disadari bersama dan 

memiliki pengetahuan di dalamnya terkait pencemaran lingkungan khususnya pada 

pencemaran air. 

Air pula merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk hidup. 

Air yang yang telah teruji dari segi kualitas dan segi kuantitasnya baru dapat 

dikatakan mempu memenuhi syarat untuk digunakan. Secara kualitas, air harus 

tersedia pada kondisi yang memenuhi syarat kesehatan; yang dapat ditinjau dari 

aspek fisika, kimia, dan biologi. Adanya perkembangan industri dan pemukiman 

dapat mengancam kualitas air bersih, sehingga diperlukan upaya perbaikan baik 

secara sederhana maupun modern (Marry Selintung 2012). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan faktor yang memegang peranan 

penting untuk memperlajari Lingkungan Hidup, karena dalam lingkungan hidup 

ada bahan-bahan yang mencakup dari ilmu alam seperti biologi, fisika, dan kimia. 

Oleh karenanya untuk mempelajari sebuah peristiwa dalam lingkungan hidp perlu 

adanya bekal ilmu yang harus dipenuhi. Biasa disebut ilmu lingkungan, dimana 

dalam ilmu lingkungan mempelajari sifat-sifat, fungsi, dan tebentuknya serta 

terjadinya proses dalam lingkungan hidup itu sendiri. 
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Berdasarkan tujuan pembelajar IPA pada siswa SMP kelas VII salah satu 

materi yang masih terus dikembangkan diantaranya adalah pencemaran lingkungan. 

Materi penecamaran lingkungan berdasarkan lokasinya di bedakan menjadi 

pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dianggap tepat dan sesuai dengan 

kurikulum 2013 jika bersumber pada buku, tidaklah cukup, akan tetapi proses 

belajar pembelajaran haruslah dilengkapi alat/media yang bertujuan membantu 

pencapaian pembelajaran yang berlangsung. Schramm (2009) menjelaskan media 

pemblajaran adalah alat/teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelejaran saat ini menjadi 

salah satu hal penting yang harus dilakukan setiap pengajar sehingga pembelajaran 

yang awalnya sulit dimengerti oleh siswa dengan adanya media pembelajaran bisa 

memudahkan siswa memahami pelajaran khususnya pada pelajaran IPA. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat menggambarkan pelajaran IPA 

mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air yaitu media tiga 

dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa jenis salah satunya belajar benda 

sebenarnya melalui specimen. Wayan (2007) mengungkapkan belajar benda 

sebenarnya melalui specimen digolongkan atas dua, yaitu obyek dan benda contoh 

(specimen). Obyek adalah semua benda yang masih dalam keadaan asli dan alami. 

Sedangkan specimen adalah benda-benda asli atau sebagian benda asli yang 

digunakan sebagai contoh. 
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Pengguanaan media dikatakan tepat dan bervariasi dalam memahami 

pelajaran dan dengan media pembelajaran dapat mengurangi sifat fasif pada peserta 

didik. Oleh karenanya, penggunaan media pembelajaran filtrasi air dalam materi 

pencemaran lingkungan perlu dilakukan agar proses belajar siswa bisa lebih 

optimal. 

Hasil observasi dan wawancara tentang media filtrasi air materi 

Pencemaran Lingkungan siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

penggunaan media yang tergolong sederhana seperti menggunakan media yang 

berasal dari botol bekas, selain itu siswa diminta untuk membawa alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam materi tersebut, sehingga masih kurang praktis jika 

dilakukan setiap tahun dalam materi Pencemaran Lingkungan. Penelitian ini 

dilakukan tanggal 5 September 2017 dengan wawancara. Dari hasil yang di lakukan 

kepada guru IPA SMP Muhammadiyah 1 Malang dapat diketahui bahwah media 

yang digunakan guru masih tergolong sederhana dengan menggunakan botol bekas, 

kurang praktis dan belum memberikan hasil filtrasi air yang begitu baik. 

Penembangan media ultrafiltrasi air perlu dilakukan dalam proses penjernihan air 

pada materi Pencemaran Lingkungan agar mampu memudahkan proses 

pembelajarn dan meningkatkan pengetahuan konsep siswa mengenai sub bab 

pencemaran air. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka kebutuhan untuk 

penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu siswa dalam memahami konsep dalam proses belajar mengajar 

IPA materi Pencemaran Lingkungan yang masih harus dikembangkan untuk 
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menyesuaikan kurikulum 2013 maka penulis merasa terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Ultrafiltrasi Air pada Materi 

Pencemaran Lingkungan Kelas VII SMP Muammadiyah 1 Malang” 

 

1.2 Rumusan masalah  

Rumusan masalah dari peneletian pengembangan media pembelajaran 

Ultrafiltrasi Air yaitu:  

1. Bagaimana prosedur pengembangan media Ultrafiltrasi air materi Pencemaran 

Lingkungan untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang ?  

2. Bagaimana validitas media pembelajaran Ultrafiltrasi Air materi Pencemaran 

Lingkungan pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Malang ? 

3. Bagaimana  efektifitas media pembelajaran Ultrafiltrasi Air pada materi 

Pencemaran Lingkungan pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Malang ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan, tujuan pada penelitian yang 

ingin dicapai adalah:  

1. Mampu menghasilkan media Ultrafiltrasi Air materi Pecemaran Lingkungan 

dan mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 
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2. Mampu menganalisis validitas media Ultrafiltrasi Air materi Pencemaran 

Lingkungan untuk meningkatkan penguasaan konsep pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Mampu mengetahu efektifitas hasil belajar siswa terhadap penggunaan media 

Ultrafiltrasi Air pada materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Media yang dapat membantu pembelajaran untuk penguasaan konsep 

siswa materi Pencemaran Lingkungan, media yang dapat dirancang memeliki 

beberapa kreteria antara lain: 

1. Spesifikasi Isi:  

a. Media Ultrafiltrasi Air merupakan media yang didesain berdasarkan need 

assesment pada materi Pencemaran Lingkungan khususnya pada sub materi 

pencemaran air untuk siswa kelas VII SMP/MTS.   

b. Materi yang digunakan berdasarkan kurikulum 2013.  

c. Kompetensi Dasar materi Pencemaran Lingkungan berdasarkan kurikulum 

2013 yaitu, KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan 

dampaknya bagi ekosistem  

d. Media yang dikembangkan adalah media yang menggunakan bahan seperti 

batu krikil, batu zeolit, arang aktif, dan pasir silica.  

e. Dari masing-masing bahan yang digunakaan dalam media memiliki fungsi 

yang berbeda dalam penjernihan air. Pasir silica dan batu krikil digunakan 
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untuk menyaring kotoran atau partikel yang terbawa pada air. Batu zeolit 

digunakan sebagai ion exchange dan sebagai penghilang zat kimia pada air. 

Selain itu, batu zeolit juga mampu mengikat bakteri E. Coli. Sedangkan 

pada arang aktif berfungsi sebagai karbon aktif dimana, sifatnya menyerap 

benda asing yang terbawa oleh air atau disebut absorbsi yang dimana 

material yang melewati karbon aktif akan diserap. 

2. Spesifikasi Tampilan:  

a. Media Ultrafiltrasi Air berbantuk 3D (three dimension) 

b. Media Ultrafiltrasi Air memiliki ukuran dengan panjang 60 cm, lebar 15 cm, 

dan tinggi 20 cm. 

c. Tehap penyaringan dilakukan menggunakan alat konvensional dan bahan-

bahan sederhana . 

d. Media bisa diaplikasikan di dalam maupun diluar ruangan, dan siswa 

mendemokan proses filtrasi oleh 5 orang.  

e. Tampilan media dengan menggunakan bahan yang sederhana dengan wadah 

mika bening diharapkan untuk menarik minat siswa belajar dan mengetahui 

pentingnya memperhatikan keberadaan air bersih.   

f. Media digunakan pada sub pokok bahasan Pencemaran Lingkungan, yaitu: 

Pencemaran Lingkungan pada Air.   

g. Media Ultrafiltrasi Air disajikan beserta buku panduan, yang membantu 

pada saat penggunaan media. 

h. Penelitian dan pengembangan media Ultradiltrasi Air menggunakan model 

R&D yang di kembangkan oleh brog and gall. 
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1.5 Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media yang dilakukan diharapkan mampu menarik minat 

siswa belajar dan dapat membantu meningkatkan penguasaan konsep siswa yang 

sebelumnya abstrak menjadi lebih konstektual. Pengembangan media ini penting 

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:   

1.5.1 Secara Teoritis 

1. Menambah nilai lebih dalam pengembangan khasanah ilmu pendidikan dan 

pembelajara. 

2. Menjadi bahan refreansi atau rujukan bagi peneliti. 

1.5.2 Secara Praktis  

1. Bagi Sekolah  

a) Media Ultrafiltrasi air dan buku panduan dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan pada saat proses belajar mengajar, khususnya pada materi 

Pencemaran Lingkungan 

2. Bagi guru  

a) Sebagai bahan ajar siswa kelas VII pada materi Pencemaran Lingkunagan. 

b) Memudahkan guru dalam mengajarkan materi pencemaran lingkungan 

khususnya pencemaran air.   

3. Bagi Siswa 

a) Media Ultrafiltrasi air mampu menjadi sumber belajar untuk memudahkan 

siswa dalam memahami materi pencemaran lingkungan sub bab 

pencemaran air pada siswa kelas VII. 
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1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Batasan penelitian dan pengembangan yang mampu diselesaikan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Media yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yaitu media Ultrafiltrasi 

Air pada materi Pencemaran Lingkungan sub bab Pencemaran Air.  

2. Penelitian dan pengembangan dilakukan berdasarkan model Brog and Gall. 

3. Hasil uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan efektifitas media.  

4. Mengukur validitas dilakukan oleh validator ahli media mengunakan angket 

validitas, mengukur efektifitas dilakukan dengan menggunakan soal pretest 

dan postest. 

5. Media objek yang dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana seperti batu 

koral, batu zeolit, arang aktif,  dan pasir silica. Media sebagai wadah dibuat 

menggunakan mika bening yang diharapkan dapat menarik minat siswa belajar 

dan mengetahui pentingnya memperhatikan keberadaan air bersih 

 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

media Ultrafiltrasi Air antara lain : 

1. Pengembangan adalah proses memperluas dan memperdalam pengetahuan 

yang sudah ada. 

2. Media objek tiruan merupakan objek pengganti yang dikenal dengan sebutan 

replika, model, dan benda tiruan. Benda tiruan di bagi menjadi dua macam, 

yaitu pertama merupakan bangunan yang dibuat kurang lebih menyerupai suatu 
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benda yang ukurannya hampir sama dengan yang asli, Bentuk benda tiruan 

yang kedua ialah bentuk yang menyerupai atau menggambarkan mekanisasi 

kerja suatu benda (Kurniawan, A.D. 2013).    

3. Filtrasi atau penyaringan sederhana merupakan proses dimana air dibersihkan 

dengan melewatkan melalui bahan (media) yang berpori (Lina Warlina. 2004).    

4. Validasi adalah proses penilaian suatu rancangan produk baru agar lebih efektif 

dari sebelumnya(Fitroh Setyo, P., 2018).  

5. Uji Efektifitas yaitu uji yang digunakan untuk mengetahu ketercapaian suatu 

pembelajaran. Uji efektifitas dilakukan dengan menggunakan tes tulis yang 

diberikan diawal pembelajaran (pretest) dan diakhir pembelajaran (postest) 

(Sungkono. 2014). 

6. Penguasaan konsep merupakan hasil yang ditujukan pada siswa mengenai 

pamahaman sauatu konsep pada pembelajaran sesuai prosedur. (Mifta, M. 

2013). 


