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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Debu rumah merupakan partikel berukuran sangat kecil yang terdapat di 

sekitar kita termasuk di dalam rumah yang memiliki ukuran diameter sekitar 6 x 

10
-7

 mm atau 0,0000006 mm sampai 1 mm untuk satu partikel debu rumah 

(Rofieq, Latifa, & Fatmawati, 2016). Debu rumah banyak ditemukan di lantai, 

kursi, dibawah kursi, karpet, gorden, tempat tidur, di bawah tempat tidur, jendela, 

dan bahkan pada kipas angin yang tidak pernah dibersihkan. Di dalam debu 

terdapat tungau debu rumah (TDR) yang berukuran sangat kecil berkisar antara 

0,2-0,3 mm sehingga tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung melainkan 

membutuhkan alat bantu untuk melihatnya (Indriyanti, 2018). 

Menurut Rofieq (2018) debu mengandung bahan organik dan anorganik 

yang menjadi sumber makanan bagi tungau. Dari aktivitas pencernaan tungau 

tersebut akan menghasilkan kotoran yang mengandung alergen inhalan. Kotoran 

tersebut dapat bercampur dengan debu rumah sehingga menyebabkan reaksi 

alergi. Selain kotoran tungau, penyebab reaksi alergi yang lain adalah berasal dari 

tubuh tungau itu sendiri yang meliputi organ seksual, saluran cerna, dan kutikula. 

Setiap gram debu mengandung 1000 tungau dan 250.000 alergen dari butiran 

kotoran tungau tersebut, oleh karena itu samakin banyak debu terakumulasi akan 

semakin banyak pula kemungkinan tungau akan hidup dan memproduksi alergen 

inhalan sebagai penyebab reaksi alergi (Natalia, 2015). 
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Lingkungan yang bersih dan gaya hidup yang baik secara kuat dapat 

mempengaruhi kesehatan seseorang. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan 

lingkungan memiliki dampak yang cukup besar, salah satunya adalah kebersihan 

dan kenyamanan kamar kos. Menurut Indriyanti (2018) kamar kos yang tidak 

dibersihkan akan membuat debu semakin banyak sehingga penyebab reaksi alergi 

akan meningkat. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan promosi 

pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan akibat tungau debu rumah. 

Promosi kesehatan merupakan usaha penyampaian pesan kesehatan kepada 

individu, kelompok atau masyarakat yang dapat memberikan pengetahuan tentang 

kesehatan dan perubahan perilaku terhadap peningkatan kesehatan. Dalam 

melakukan promosi kesehatan dibutukan suatu media untuk menyampaikan isi 

atau materi yang diharapkan. Media tersebut digunakan untuk mempermudah 

dalam penyampaian informasi kepada audiene atau penerima informasi 

(Notoatmodjo, 2010).  

Sasaran promosi kesehatan dalam permasalahan ini ditujukan kepada 

mahasiswa pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 

telah menempuh mata kuliah parasitologi dan menempati kamar kos. Pemilihan 

tersebut dilakukan karena mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah 

parasitologi seharusnya sudah mengetahui tentang tungau debu rumah dan 

bahayanya. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

Oktober 2018 diketahui bahwa 63% responden menjawab sudah mengetahui atau 

mendengar informasi umum tentang tungau debu rumah, serta 17% responden 
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belum mengetahui jenis tungau yang ada di dalam debu rumah dan 20% 

responden belum mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari tungau debu rumah.  

Kurangnya pengetahuan tentang tungau debu rumah bisa disebabkan 

karena media pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan masih sederhana. 

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil observasi studi pendahuluan dengan 

menggunakan angket menunjukkan 100% responden menjawab media yang 

digunakan oleh dosen adalah powerpoint. Penggunaan media powerpoint yang 

dilakukan terus menerus selama pembelajaran untuk semua materi dapat membuat 

mahasiswa menjadi jenuh apalagi penyampaian materi dilakukan oleh mahasiswa 

sendiri sehingga banyak yang tidak memperhatikan. 

Informasi tentang tungau debu rumah penting untuk diketahui karena 

dapat menjadi penyebab timbulnya reaksi alergi dan toksik seperti asma, 

dermatitis, konjugtivitis, dan rhinitis sehingga dibutuhkan pengetahuan dan 

pemahaman untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan tungau debu rumah. Hal 

ini dikuatkan dari hasil studi pendahuluan yang menunjukkan 100% responden 

menjawab pentingnya pengetahuan tentang tungau debu rumah. Selain itu, hasil 

studi pendahuluan juga menunjukkan sebanyak 20% responden memperoleh 

informasi tungau debu rumah dari buku serta jurnal dan 80% responden 

memperoleh informasi tungau debu rumah dari perkuliahan saja sedangkan materi 

tentang tungau debu rumah yang diberikan selama perkuliahan terbatas dan 

beberapa materi bahkan ada yang tidak dijelaskan dengan lengkap. 

Informasi tentang tungau debu rumah pada dasarnya sudah banyak dibahas 

dalam buku, jurnal, dan hasil penelitian seperti buku parasitologi kedokteran oleh 
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Sutanto at al (2013), jurnal pernanan alergen tungau debu rumah dalam reaksi 

alergi oleh Natalia (2015) dan penelitian tentang tungau debu rumah oleh Rofieq 

& Latifa (2013). Informasi-informasi tersebut sebenarnya bisa diaskes oleh 

mahasiswa, akan tetapi banyak mahasiswa yang beralasan tidak memiliki waktu 

dan kurang tertarik dalam membaca buku maupun jurnal. Oleh karena itu 

diperlukan adanya sebuah inovasi dalam pemberian informasi kesehatan melalui 

media yang menarik salah satunya yaitu media permainan monopoli. Hasil studi 

pendahuluan juga menunjukkan bahwa sebanyak 100% responden membutuhkan 

informasi tambahan tentang tungau debu rumah dan 100% tertarik untuk 

menambah pemahaman dan pengetahuan tungau debu rumah menggunakan media 

permainan monopoli. 

Arsyad (2011) menyebutkan bahwa penggunaan media dapat 

meningkatkan dan membangkitkan motivasi, minat belajar, dan keinginan untuk 

belajar. Ada berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, salah satu media tersebut adalah media visual berupa media 

permainan. Media visual berupa media permainan dapat menarik perhatian serta 

meningkatkan minat dalam menyampaikan informasi tertentu dengan cepat. 

Selain itu, media permainan dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi dan 

komunikasi karena media permainan dilakukan secara berkelompok. 

Permainan monopoli dipilih karena termasuk permainan yang digemari 

oleh banyak orang, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Permainan 

monopoli ini juga relatif mudah dalam memainkannya. Selain itu, permainan 

monopoli merupakan permainan yang melibatkan interaksi setiap pemain 
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sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antar peserta didik 

(Fitriyawany, 2013). Permainan monopoli digolongkan sebagai media visual 

berupa media grafis. Media grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan 

mudah untuk diingat (Arsyad, 2011). Oleh karena itu, media permainan monopoli 

tentang tungau debu rumah atau Mite Game Monopoly ini dirancang dan didesain 

menjadi media promosi kesehatan yang menarik dan menyenangkan. Perbedaan 

media Mite Game Monopoly dengan media permainan monopoli yang lain terletak 

pada substansi isi materi yang disajikan dalam media permainan monopoli. Media 

Mite Game Monopoly berisi materi tentang tungau debu rumah. 

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media promosi kesehatan Mite Game Monopoly untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tungau debu rumah 

pada kamar kos mahasiswa. 

2. Menganalisis efektifitas media promosi kesehatan Mite Game Monopoly 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tungau debu 

rumah pada kamar kos mahasiswa. 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media yang dikembangkan pada penelitian ini memiliki spesifikasi produk 

sebagai berikut: 

1. Papan media permainan dengan ukuran 50 cm x 50 cm. 
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2. Jumlah petak sebanyak 40 dan setiap petak memiliki ukuran 4,5 cm x 4,5 

cm. 

3. Setiap deret petak terdapat petak dana umum dan petak kesempatan serta 

terdapat 20 petak berisi gambar dan tulisan habitat tungau debu rumah. 

4. Di setiap pojok terdapat 1 petak start, 1 petak rumah sakit 1 petak rumah 

bebas tungau, dan 1 petak alergi. 

5. Terdapat 15 kartu kesempatan dan 15 kartu dana umum yang berisi tentang 

tungau debu rumah. 

6. Pada kartu kesempatan dan kartu dana umum terdapat masing-masing 2 

kartu bebas tungau yang dapat ditukarkan ke bank atau bisa digunakan saat 

masuk petak rumah sakit atau masuk petak alergi. 

7. Terdapat 24 set kartu hak milik petak yang berisi harga sewa petak. 

8. Dadu yang digunakan berukuran 3 cm x 3 cm sebanyak 2 buah dan 6 buah 

bidak. 

9. Media permainan monopoli yang dikembangkan berisi materi tungau debu 

rumah penyebab reaksi alergi dan reaksi toksik yang dicantumkan dalam 

kartu kesempatan dan kartu dana umum. 

10. Media permainan monopoli ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

media. 

11. Lama permainan monopoli kurang lebih selama 60 menit. 

12. Pengembangan media mite game monopoly terletak pada desain permainan 

dan isi kartu dana umum dan kartu kesempatan. Desain permainan setiap 

petak berupa gambar habitat tungau debu rumah, sedangkan kartu dana 
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umum dan kartu kesempatan berisi tentang materi tungau debu rumah 

meliputi pengertian debu rumah, komponen debu rumah, klasifikasi tungau 

debu rumah (TDR), habitat dan makanan TDR, alergen pada TDR, faktor-

faktor yang mempengaruhi jumlah TDR, dan cara menanggulangi TDR. 

1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media promosi kesehatan Mite Game Monopoly untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tungau debu rumah pada 

kamar kos mahasiswa penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar penghuni kamar kos adalah mahasiswa. Banyak dari mahasiswa tidak 

pernah melakukan pembersihan debu pada kamar kos sehingga debu tersebut akan  

terakumulasi dan membuat tungau debu rumah juga akan semakin banyak 

sehingga penyebab reaksi alergi dan reaksi toksik juga akan semakin meningkat. 

Pengetahuan mahasiswa tentang tungau debu rumah masih tergolong 

rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengisian angket dari studi pendahuluan. 

Selain itu, pembahasan tentang tungau debu rumah selama proses perkuliahan 

sangat terbatas dan beberapa materi bahkan ada yang tidak dijelaskan dengan 

lengkap sedangkan mahasiswa sangat membutuhkan materi tungau debu rumah 

yang cukup lengkap. Kendala lain bagi mahasiswa untuk memperoleh materi ini 

harus mencari dari internet, jurnal dan sumber lain akan tetapi alasan tidak ada 

waktu dan kurang tertarik dalam membaca buku dan jurnal, padahal informasi ini 

sangat penting untuk diketahui dan dipahamai terlebih mahasiswa yang 

menempati kamar kos. 
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Pengembangan media Mite Game Monopoly memiliki berbagai manfaat 

yang penting, antara lain: (1) pengembangan media ini dapat digunakan sebagai 

sumber belajar untuk memudahkan dalam memahami tungau debu rumah, (2) 

dengan adanya pengembangan media promosi kesehatan Mite Game Monopoly ini 

diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku mahasiswa dalam pengelolaan debu 

kamar kos sehingga kebersihan kamar kos bisa terjaga dan penyebab reaksi alergi 

dan reaksi toksik berkurang, (3) pengembangan media ini juga dapat dijadikan 

sebagai rujukan atau bahan referensi bagi penelitian dan pengembangan lanjutan 

yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1.5.1 Asumsi Pengembangan 

Asumsi pengembangan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Media promosi kesehatan Mite Game Monopoly tungau debu rumah disusun 

sebagai sumber dan media promosi kesehatan untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman tungau debu rumah pada kamar kos mahasiswa. 

2) Ahli madia memiliki kemampuan dan pemahaman tentang kriteria media yang 

baik khususnya media berbasis permainan. 

3) Ahli materi memiliki keahlian, kemampuan, dan pemahaman tentang cabang 

ilmu parasitologi khususnya pada arthropoda parasit penyebab reaksi alergi 

dan reaksi toksik. 

1.5.2 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Produk yang dikembangkan adalah media promosi kesehatan berupa 

permainan monopoli tentang tungau debu rumah yang terdapat pada rumah 

serta kamar kos mahasiswa. 

2) Tahap penelitian pengembangan ini menggunakan model Penelitian 

Pengembangan Research and Development (R&D) dari Borg and Gall yang 

dimodifikasi oleh Sukmadinata, (2015) dan dilaksanakan sampai tahap 

penelitian eksperimen. 

3) Pengukuran penguasaan konsep mahasiswa dilakukan dengan memberikan 

pretest dan posttest. 

4) Jumlah pemain yang terlibat dalam permainan monopoli maksimal dilakukan 

oleh 6 orang sehingga permainan ini membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam penerapannya dan apabila permainan ini akan digunakan dalam 

kelompok besar perlu adanya pembagian kelompok kecil sebelum memulai 

permainan. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan media adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada (Sukmadinata, 

2015). 

2. Media yang dikembangkan dalam hal ini adalah media permainan monopoli. 

Permainan monopoli adalah suatu permainan yang menggunakan papan 

dengan tujuan untuk menguasai semua petak di atas papan tersebut melalui 
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pembelian, penyewaan dan pertukaran property dalam sistem ekonomi yang 

telah ditentukan (Syahsiyah, 2008). 

3. Media permainan monopoli adalah suatu media yang dikemas dalam sebuah 

permainan yang berisi materi-materi pembelajaran yang telah dimodifikasi 

secara khusus (Isnaini, 2016). 

4. Media promosi kesehatan adalah alat bantu yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan atau informasi kesehatan (Notoatmojo, 2007). 

5. Pengetahuan adalah informasi yang sudah diolah dari hasil pemikiran 

manusia, pembelajaran dan pengalaman melalui pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu (Erza et al., 2017). 

6. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti 

sesuatu yang telah dipelajari dan kemudian diingat sehingga mampu untuk 

dijelaskan kembali (Kusmanto & Marliyana, 2014). 

7. Tungau Debu Rumah (TDR) merupakan aeroalergen penyebab reaksi alegri 

yang berhabitat di kamar tidur, kasur, karpet, sofa dan barang serta tempat-

tempat lain yang berada di dalam rumah (Natalia, 2015). 

 


