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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Belajar    

Belajar memiliki definisi yang sangat luas karena pengertian belajar sangat 

bergantung pada teori-teori yang dianut oleh masing-masing orang. Walaupun 

demikian, belajar memiliki makna inti yang sama yaitu suatu aktivitas proses 

mencari pengalaman untuk merubah tingkah laku individu yang ditemukan pada 

serangkaian proses belajar. Islam sebagai agama pembimbing umat telah banyak 

menyinggung tentang perintah untuk terus belajar seperti hadits yang diriwayatkan 

oleh Ibnu’ Mas’ud ”Ralulullah SAW. Berkata kepadaku ‘tuntutlah ilmu 

pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan 

ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang 

lain. Saya ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, 

sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban, 

mereka tidak menemukan seorang yang dapat menyelesaikannya.” Menurut umar 

(2010) dalam hadist ini, ada tiga perintah belajar, yaitu mempelajari ‘al-‘ilm’ atau 

ilmu syariat, ‘al-farid’ atau ketentuan-ketentuan Islam maupun ketentuan harta dan 

warisan,dan perinta belajar Al-Qur’an dengan mengahafalkan dan mengajarkannya 

pada orang lain. Maka jelaslah bahwah kita harus belajar agar dapat menguasai serta 

mengikuti tren perkembangan IPTEK.  

Hal ini menjelaskan bahwah agama mengaharuskan setiap manusia untuk 

belajar dan menuntut ilmu bahkan dari manusia dilaahirkan hingga keliang lahat 

(kubur). Husamah, Yuni. P (2016) mengungkapkan dengan melakukan berbagai 
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kegiatan belajar kualitas keimanan dan ketaqwaan kita pun akan semakin 

bertambah setiap kali belajar dan memperdalam IPTEK dan dengan belajar juga 

kita akan mensyukuri aneka kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT dan 

akan selalu terbesit di dalam hati “segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. 

 

2.2 Pelajaran IPA SMP/MTS  

 Ilmu Pengetahuan Alam ditunjukan untuk pengenalan lingkungan biologi 

dan alam sekitarnya. Melalui pembelajaran IPA khususnya pada tingkat SMP 

modifikasi yang dilakukan pada kurikulum 2013 kepada siswa untuk dapat 

menemukan secara mandiri berbagai konsep yang di pelajari yaitu, mampu 

menerima , menyampaikan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari sehingga 

siswa dapat mempelajari secara menyeluruh, autentik, bermakna, dan aktif. 

 Pendekatan pelajaran IPA menggunakan dengan lebih menonjolkan 

keterampilan proses, memanfaatkan lingkungan sekitar, dan teknologi yang ada. 

Sedangkangkan untuk metode yang dapat digunakan antara lain eksperimen, 

demostrasi, dll. Sintak atau langkah-langkahnya menggunakan sintifik learning. 

Lampiran Permendikbud No 58 Tentang Kurikulum SMP menjelaskan standar 

proses kegiata pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajarannya. 

 Salah satu upaya untuk mengintegrasikan standar proses pada Kurikulum 

2013 khususnya pada SMP adalah dengan menggunakan media pembelajaran. 

Faktanya tidak semua pengajar dapat selalu menggunakan media pembelajaran saat 

proses belajar mnegajar berlangsung. Banyak faktor yang mempengaruhi 



13 

 

keterbatasan seorang guru untuk tidak menggunakan media pembelajaran 

salahsatunya seperti, keterbatasan waktu untuk pembuatan media. 

 

2.3 Media Pembelajaran 

Media merupakan kata yang berasal dari kata latin, bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara dengan kata 

lain pengantar sedangkan pembelajaran merupakan aktivitas interaksi pendidik 

dengan peserta didik. Menurut M.Mifta (2013) media pembelajaran adalah suatu 

proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, 

dan organisasi, untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan masalah, 

melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah dalam situasi di 

mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan yang terkontrol.  

Menurut Fitria. W dan Silfia. I (2017) Media pembelajaran merupakan alat 

yang digunakan untuk memudahkan menyampaikan materi pelajaran agar mudah 

diterima oleh siswa, mengurangi sifat abstrak suatu materii pembelajaran. Tujuan 

penggunaan media dalam pembelajaran berperan besar dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa, sehingga dapat memperbesar perhatian siswa terhadap 

proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kan prestasi hasil 

belajar siswa. 

Menurut Chaeruddin (2004) ada beberapa alasan mengapa media dapat 

menungkatkan mutu proses pembelajaran, yaitu: (1) memperjelas bahan pengajaran 

yang disampaikan guru (2) memberi pengalaman nyata kepada peserta didik; (3) 

merangsang peserta didik berdialog dengan dirinya. Dalam mencapai tujuan 
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pembelajaran, peranan alat bantu atau alat peraga memegang peranan penting sebab 

dengan alat peraga bahan dengan mudah dipahami oleh siswa Sudjana (2002).  

Pengguanaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah 

kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat proses 

belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan 

wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang dan masa akan datang. 

2.3.1 Peran dan Fungsi Media Pembelajaran 

Penggunaan media sangat membantu meningkatkan pemahaman dan daya 

serap siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari dan diberikan oleh guru. 

Menurut Nur Auliah H. (2015) Fungsi – fungsi media pembelajaran adalah : a) 

Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar 

bagi guru; b) Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi 

lebih konkrit); c) Menarik perhatian siswa lebih besar (kegiatan) pembelajaran 

dapat berjalan lebih menyenangkan dan tidak membosankan); d) Semua indra siswa 

dapat diaktifkan; e) Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

Peran dan fungsi media selain alat bantu dan sumber belajar juga sebagai 

alat pembelajarn yang bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif efektif, dan 

efisien. Guru memegang peran penting dalam melakukan inovasi dan 

pengembangan media yang lebih efektif dan efisien agar mampu menciptakan 

suasan kelas yang menyenangkan. 

2.3.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara 

tujuannya agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada saat proses 

belajar berlangsung. Adapun beberapa klasifikasi pembelajaran menurut para ahli. 
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Azhar Arsyad (2011) mengungkapkan, media pembelajaran dapat digolongkan 

menjadi tiga yaitu, media cetak, media berupa audio visual, media berupa objek. 

Media dapat ditampilkan melalui gambar, teks, suara bahkan melalui benda tiruan 

yang dirangkai dari dengan sedemikian rupa untuk memudahkan siswa dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran yang dirancang memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, oleh karenanya seorang guru harus mampu 

menggunakan media yang tepat guna sesuai dengan bahan pembelajaran dan 

karakterisitik siswanya.  

2.3.3 Kreteria Pemilihan Media 

 Media dengan kreteria yang baik harus memperhatikan beberapa komponen 

antara lain : 1) kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan pembelajaran, 2) 

ketepatan dalam penggunaan media, 3) memperhatikan karakteristik siswa, 4) 

ketersediaan alat dan bahan untuk merancang media, 5) memerlukan biaya yang 

ringan (relatif), 6) memiliki keterampilan untuk merancang sebuah media. Media 

pembelajaran yang baik merupakan media yang dapat mengoptimalkan pancapaian 

tujuan pembelajaran (Musfiqon 2012). Sehingga tujuan dan kreteria dalam 

merancang media adalah bagaimana media mampu memberikan kontibusi untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran.  

2.4 Media Objek 

2.4.1 Pengertian Media Objek  

 Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 

informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, 

seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan 

sebagainya. Media objek ini terbagi menjadi dua yaitu, media objek alami dan 
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media objek buatan. Menurut Wayan .S (2007) Media tiga dimensi ialah 

sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga 

dimensional.  

Objek pengganti dikenal dengan sebutan replika, model, dan benda tiruan. 

Benda tiruan ada dua macam, yaitu pertama merupakan bangunan yang dibuat 

kurang lebih menyerupai suatu benda yang besar, misalnya bagian dari sebuah 

kapal terbang (sayap). Bentuk benda tiruan yang kedua ialah bentuk yang 

menggambarkan mekanisasi kerja suatu benda, misalnya sistem pembakaran 

automobil.   

2.4.2 Ultrafiltrasi Air Sebagai Media Pembelajaran Objek Tiruan 

Media pembelajaran menggunakan objek merupakan media yang dapat 

membeantu menrik minat belajar para siswa karena dengan media objek biasanya 

siswa melakukan pengalaman scara langsung. Media filtrasi air sebagai media 

objek tiruan 3D memiliki beberapa kelebihan-kelebihan yang diberikan antara lain, 

dapat memberikan hasil filtrasi yang baik, dapat membedakan hasil filtrasi dari 

setiap tahap, pengoprasian yang relatif mudah, dan memiliki fleksibilitas. 

Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah: tidak bisa menjangkau sasaran dalam 

jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan kurang 

fleksibel. 

Media ultrafiltrasi air merupakan media yang menggambarkan suatu 

proses terjadinya penjernihan air. Air yang sebelumnya telah terpapar partikel dan 

tidak dapat digunakan, disaring/difiltrasi kembali agar air bisa kembali digunakan 

dan partikel dapat diendapkan. Media ultrafiltrasi air termasuk media tiruan karena 
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pada dasarnya media ini menjelaskan kepada siswa tentang mekanisme kinerja 

suatu benda dan memberikan pengalaman secara langsung pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Desain Media Ultrafiltrasi Air Tampak Samping 

(Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1. = Pasir Silica Halus 

2. = Pasir Silica Kasar 

3. = Batu Zeolit  

4. = Arang Aktif 

5. = Kran Air (Output) 

6. = Saluran Air Bawah dengan tunggi 1 cm 
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Gambar 2.2 Desain Media Ultrafiltrasi Air Tampak Atas 

(Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1. = Pasir Silica Halus 

2. = Pasir Silica Kasar 

3. = Batu Zeolit  

4. = Arang Aktif 

5. = Kran Air (Output) 

6. = Ruang Output masing-masing bahan filtrasi 
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Gambar 2.3 Desain Media Ultrafiltrasi Air Tampak Depan 

(Sumber Pribadi, 2017) 

Keterangan: 

1. = Arang Aktif 

2. = Batu Zeolit 

3. = Pasir Silica Kasar 

4. = Kran Air (Output) 

5. = Saluran Air bagian atas dengan Lebar 3 cm 

 

 

2.5 Instrumen Penilaian Media 

Instrumen penilaian media pendidikan perlu dievaluasi terlebih dahulu, 

baik dari segi isi materi, segi edukatif, maupun segi teknis permediaan, sehingga 

media tersebut memenuhi syarat sebagai media pendidikan yang efektif untuk 

digunakan. Menurut Sungkono (2014) Evaluasi media pendidikan dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

1. Evaluasi one to one  dilakukan jika sajian media digunakan secara individu. 

Evaluasi ini juga menggunkana sampel yang diambil dari populasi yang 

berkemampuan pintar, sedang, dan rendah. 
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2. Small Group Evaluation atau evaluasi kelompok kecil dilakukan kepada siswa 

dengan jumlah 3-6 siswa siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa 

yang dipilih tersebut hendaknya dapat mewakili populasi. Usahakan siswa 

yang dipilih tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang pandai, sedang dan 

yang pandai, terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan yang terdiri dari 

berbagai latar belakang. 

3. Fild Evaluation atau evaluasi lapangan merupakan tahap akhir dari evauasi 

formatif. Evaluasi ini diupayakan agar situasi mirip dengan dengan situasi asli. 

Dalam pelaksanaannya siswa yang dipilih sebanyak 15 orang dengan 

bermacam-macam karakteristik yang meliputi tingkat kemampuan, latar 

belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan lain-lain. 

 

2.6 Penguasaan Konsep 

2.6.1 Cara Pengukuran Penguasaan Konsep 

Dewi Rikanah dan Widodo Winarso (2016) mengungkapkan Konsep dasar 

itu penting dan saling berkesinambungan. Konsep dasar suatu materi yang 

sebelumnya memiliki keterkaitan dengan konsep dasar yang akan dijelaskan 

selanjutnya. Apabila konsep dasarnya kurang dikuasai, maka kelemahannya siswa 

tidak dapat menguasai konsep selanjutnya. Pengukuran data penguasaan konsep 

pada pembelajaran diberikan tes tertulias dengan dua tahap dimana diberikan di 

awal pembelajaran (pretest) dan selanjutnya diberikan diakhir pembelajaran 

(postest). 
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2.7 Materi Pencemaran Lingkungan 

 Silabus IPA SMP/MTS dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2016 

materi pencemaran lingkungan merupakan materi yang diajarkan di semester genap 

pada siswa kelas VII. Kompetensi dasar materi Pencemaran Lingkungan adalah 

siswa memahami tentang saling ketergantungan makhluk hidup dengan ekosistem, 

sedangkan kompetensi dasar pada materi pencemaran lingkungan adalah Membuat 

tulisan tentang gagasan penyelesaian  masalah pencemaran di lingkungannya 

berdasarkan hasil pengamatan dan di dalam kegiatanya siswa diminta untuk 

mengumpulkan informasi serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air 

bagi ekosistem, merumuskan masalah  serta mengajukan penyelesaian masalahnya. 

 Materi Pencemaran Lingkungan merupakan materi yang didalamnya 

membahas salah satu pencemaran yaitu mengenai pencemaran air. Pencemaran air 

merupakan suatu penggambaran atau contoh yang sangat mudah ditemukan pada 

materi pencemaran lingkungan. Dengan demikian penjelasan yang dilakukan saat 

pembelajaran bisa memberikan contoh konkrit bagaimana proses terjadinya 

pencemaran air hingga bagaimana cara mengatasinya.  

2.7.1 Pencemaran Pada Air 

 Materi Pencemaran lingkungan terdiri beberapa materi didalamnya antra 

lain: (1) Pencemaran Udara; (2) Pencemaran Air; (3) Pencemaran Tanah. Penelitian 

ini mengkaji materi tentang pencemaran air. Pada sub bab ini membahas terkait 

dengan contoh pencemaran air dan cara menanggulanginya. Kompetensi Dasar 

pada materi ini hanya KD 4.8  Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian  

masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Dalam 

penyampaian materi pencemaran lingkungan tidak hanya membutuhkan buku, dan 
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gambar saja namun juga di butuhkan media pembelajaran yang dapat membantu 

memberi pemahaman terhadap siswa mengenai materi pencemaran lingkungan 

karena siswa harus diberi kesadaran dan pemahaman betapa pentingnya menjaga 

lingkungan. 

2.7.2 Konsep Pencemaran Air untuk Pengembangan Media Pembelajaran 

Pencemaran air memiliki beragam persepsi, banyak pustaka acuan yang 

mendefinisikan pencemaran air. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, 

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air 

turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya (pasal 1 angka 2). 

Pencemaran air yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan indikator 

pencemaran air. Menurut Lina Warlina (2004) indikator atau tanda bahwa air 

lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati 

yang dapat digolongkan menjadi: 1) Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan 

pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, 

warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa; 2) Pengamatan secara kimiawi, 

yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan 

pH; 3) Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. 

 Pencemaran air sebenarnya memiliki sumber pencemar dari berbagai 

macam makhluk hidup, zat dan komponen lain yang masuk kedalam air sebagai 

pencemar. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah 
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tangga (pemukiman) dan pertanian. Dampak yeng terjadi jika air mengalami 

pencemaran di bagi menjadi 4 kategori oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

(2004) : 

1. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar pada air 

limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air 

tersebut. Sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang 

membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain 

itu kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga 

menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. 

2. Pencemaran air tanah oleh tinja (pupuk) diukur dengan faecal coliform telah 

terjadi dalam skala yang luas, hal ini telah dibuktikan oleh suatu survey sumur 

dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya 

pencemaran tersebut. 

3. Dampak lain dari pencemaran lingkungan pada air lainnya yaitu merusak 

estetika lingkungan perairan dengan adanya zat organik yang dibuang, maka 

perairan akan semakin tercemar dan rusak. Biasanya ditandai dengan adanya 

bau yang menyengat. Jenis-jenis limbah yang dapat merusak estetika seperti 

minyak, lemak, sampah platik, limbah detergen, dan lain sebagainya. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

 Kerangka Konseptual yang dapat dimunculkan pada penelitian dan 

pengembangan media ultrafiltrasi air pada mata pelajaran IPA materi Pencemaran 

Lingkungan kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Malang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan :  

 Media Pembelajaran masih perlu dikembangkan agar lebih 

efisien 

 

c 

Penelitian dan Perkembangan Media  

pembelajaran (R&D)  : 

 Media pembelajaran dapat memudahkan 

belajar siswa, menarik perhatian siswa, 

memberikan pengalaman  

 Guru dituntut untuk berkreasi dalam 

pembuatan media pembelajran 

 Media objek tiruan (Ultrafiltrasi air) 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

dan meningkatkan penguasaan konsep 

Pengembangan media objek 3D (tiruan) pada materi Pencemaran 

Lingkungan 

Kebahasaan Aspek Isi Tampilan Penyajian 

Ahli Materi 

Ahli Media 

Validasi 

Tidak Layak Layak 

Media objek tiruan materi pencemaran 

lingkungan dapat meningkatkan penguasaan 

konsep siswa di SMP Muhammadiyah 1 Malang 


