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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad ke-18 (1750) hingga sampai abad ke-21 (2018), hampir seluruh makhluk 

di dunia mulai merasakan suhu udara yang makin terasa panas dari waktu ke waktu. Situasi 

semacam ini sering dikenal dengan nama pemanasan global [1]. Pemanasan Global atau 

global warming merupakan salah satu isu lingkungan bersama yang sering 

diperbincangkan diberbagai belahan dunia. Pemanasan global merupakanproses terjadinya 

peningkatan temperatur suhu rata-rata pada permukaan bumi baik didaratan, laut, maupun 

udara [2].  

Menurut Fikri Jufri Tham pemanasan global adalah fenomena peningkatan 

temperatur suhu global yang disebabkan oleh efek rumah kaca (greenhouse effect) berupa 

emisi gas-gas karbondioksida (CO2), metan (CH4), dinitrooksida (N2O), sulfur heksa 

florida (SF6) dan perflorokarbon (PFC5) mengakibatkan energi matahari terperangkap di 

dalam atmosfer bumi. Temperatur suhu rata-rata pada permukaan bumi telah meningkat 

0,74
o
C ± 0,18

o
C selama 100 tahun terakhir [3]. 

Gas rumah kaca inilah yang sangat berkontribusi dalam meningkatkan proses 

terjadinya pemanasan global. Proses pemanasan global ditunjukan pada Gambar 1.1. 

Dimana gas-gas tersebut akan diserap dan dipantulkan kembali berbentuk radiasi 

gelombang yang dipancarkan oleh bumi [1]. 

 

Gambar 1. 1. Ilustrasi Proses Pemanasan Global (Sumber:[4])



2 

 

 

 

Sumber utama segala energi yang terdapat dibumi adalah matahari. Energi 

matahari sebagian  besar berbentuk radiasi gelombang pendek serta cahaya yang tampak. 

Proses pemanasan global ditunjukan pada Gambar 1.1. Energi ini telah mengenai 

permukaan bumi dan cahaya menjadi panas. Dengan demikian permukaan bumi 

kemudian menyerap panas hingga bumi terasa hangat dan sebagian dipantulkan kembali 

ke luar angkasa. Menumpuknya jumlah gas rumah kaca pada di atmosfer mengakibatkan 

sebagian dari panas dalam bentuk inframerah dan terperangkap pada atmosfer bumi. 

Dengan kondisi ini dapat terjadi berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan suhu rata-

rata disetiap tahunnya panas bumi akan terus meningkat [4]. 

Pemanasan global telah mengubah ritme iklim yang sangat berpengaruh terhadap 

semua kehidupan yang ada di bumi. Negara-negara telah bekerjasama dengan membuat 

kebijakan tentang masalah perubahan iklim yang telah berlangsung. Organisasi 

internasional yang telah memimpin penyusunan kebijakan internasional yaitu 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan PBB mencakup 192 negara yang 

ada didunia [5]. 

Kekhawatiran terhadap adanya perubahan iklim dunia telah tercantum pada 

dokumen yaitu Kyoto Protocol dan United Nation Framework Convention Climate 

Change (UNFCCC) dengan aksi penekanan pada pentingnya usaha dalam mengurangi 

emisi CO2 serta penyerapannya dari atmosfer, penghentian deforestasi, peningkatan pada 

pengelolaan dan konversi hutan, perlindungan masyarakat dari meningkatnya air laut, 

membuat rencana adaptasi nasional serta pencarian metode untuk menyediakan ahli, 

teknologi dan dana untuk mendukung aksi-aksi ini.  

Selain itu konferensi PBB turut serta dalam aksi pembangunan dan lingkungan 

hidup atau yang disebut United Nation Conference on Environment and Development 

(UNCED) pada tahun 1992 di Rio Janeiro, Brazil, dengan menghasilkan yaitu dua 

deklarasi umum, salah satu diantaranya yaitu suatu bentuk upaya dengan mengurangi 

perubahan iklim global yang terjadi di bumi [6]. Berdasarkan penilitian oleh Made 

Suarsana pada tahun 2011 bahwa peningkatan suhu global telah diperkirakan akan 

berdampak pada perubahan kondisi alam di bumi seperti naiknya permuakaan pada air di 

laut, terjadi penigkatan drastis pada fenomena cuaca yang ekstrim, serta terjadi suatu 
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perubahan pada jumlah dan pola presiptasi. Selain itu fenomena pemanasan global atau 

global warming dapat berakibat pada pengaruh hasil dari pertanian, hilangnya glister dan 

punahnya beberapa spesies makhluk hidup [2]. 

Kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, semua makhluk hidup terutama 

manusia harus dapat menyadari dan memiliki rasa peduli akan kondisi tersebut.Untuk 

mengatasinya perlu keterlibatan segenap komponen masyarakat tak terkecuali anak-anak 

untuk turut serta dalam berpartisipasi peduli terhadap lingkungan.Bentuk dari suatu usaha 

yang paling efektif dan berdampak panjang adalah menumbuh kembangkan rasa cinta 

terhadap lingkungan kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan yang ada di 

sekolah. 

Peningkatan sikap peduli terhadap lingkungan siswa sekolah dasar merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk dapat dikembangkan sejak dini. Siswa dapat 

dikatakan telah memiliki sikap jika melakukan suatu tindakan yang sama pada situasi 

yang sama. Dengan ketentuan terjadi secara berulang-ulang. Pembiasaan dengan nilai-

nilai karakter dengan sikap positif diharapkan tidak akan mudah luntur sehingga dengan 

seiring perkembangan usia yang terus bertambah, siswa akan menjadi lebih terbiasa 

untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya baik dilingkungan sekolah, di 

rumah bahkan lingkungan masyarakat. 

Didalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan dari potensi diri peserta didik menjadi pribadi yang cerdas dan baik 

perilakunya. Kecerdasan siswa peserta didik didukung oleh unsur kognitif dan 

efektif(sosial dan emosi) serta psikomotorik. Hasrat untuk menjaga lingkungan hidup 

didasari oleh pengetahuan terhadap lingkungan. Sedangkan tindakan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan dapat menggambarkan dari aspek psikomotorik. Kesadaran untuk 

menyelamatkan yang telah rusak dapat disadari oleh aspek efektif. Tanpa didasari 

kesadaran lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut justru akan berpengaruh 

terhadap ketidak seimbangan alam dibumi [7]. 

Menurut Ratih Wulandari pada tahun 2017 game yang mengandung konten yang 

bersifat mendidik lebih dikenal dengan istilah game edukasi yang bertujuan memancing 
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minat belajar sang anak terhadap materi pembelajaran sambil bermain, sehingga dapat 

membuat perasaan senang anak agar lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan [8]. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Diana Laily Fithri 

pada tahun 2017 tentang pengenalan game edukasi yang ditujukan anak usia sekolah 

dasar dengan menggunakan ponsel pintar (samartphone) dalam kehidupan sehari-hari 

kian marak. Fitur game yang terdapat pada smartphone tidak hanya dijadikan sebagai 

hiburan semata, melainkan sudah banyak game yang diciptakan untuk mengasah daya 

pikir serta logika yang dapat membantu memperkenalkan suatu materi menjadi lebih 

menarik untuk dipahami dan diterima untuk anak [9]. 

Penulis mencoba menanggapi dengan membuat sebuah game edukasi bertemakan 

global warming berbasis model pengembangan UTAUT bahwa anak - anak dapat 

menggunakan game Mission: Save The World dengan tujuan menambah wawasan serta 

pengetahuan anak dan merubah pola belajar anak agar tidak jenuh dan membosankan. Di 

dalam permainan ini terdapat menu belajar yang berisikan pembelajaran terhadap aspek 

lingkungan yaitu dengan mengambil masalah yang terjadi di dunia seperti penebangan 

pohon illegal di Brazil, kota yang sangat berpolusi di Iran, aksi penyelamatan terumbu 

karang di Australia, aksi penyelamatan beruang kutub di Antartika, pengolahan sampah 

menjadi sebuah kreatifitas di Indonesia, dan cara hidup sehat dengan menghemat energi 

di Denmark. 

Tujuan dari pembuatan game Mission: Save The World ini adalah solusi mendidik 

anak usia sekolah dasar mengenai betapa pentingnya mencintai, mengajak dan menjaga 

lingkungan melalui beragam gameplay yang sangat menyenangkan serta sekaligus 

menanamkan secara kokoh dan kecerdasan naturalis yaitu dengan menumbuhkan 

kemampuan anak mengenal tanaman, hewan, serta bagian lain dari alam semesta. Ketika 

anak-anak memahami dan menyutujui pentingnya menjaga bumi diharapkan dengan 

menanamkan nilai-nilai tersebut akan terus dibawa terus oleh sang anak hingga anak 

tumbuh menjadi dewasa, serta dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat game yang dapat menarik anak mempelajari fenomena 

global warming di bumi? 

2. Bagaimana cara mengukur minat anak dalam memainkan game Mission: Save The 

World yang memuat pelajaran fenomena global warming? 

3. Variabel apa yang paling berpengaruh bagi anak dalam memainkan game Mission: 

Save The World? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bahwa game Mission: Save The World mampu menarik anak untuk 

mempelajari fenomena global warming di bumi. 

2. Mengetahui cara mengukur minat anak dalam memainkan game Mission: Save The 

World yang memuat pelajaran fenomena global warming. 

3. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh bagi anak dalam memainkan game 

Mission: Save The World. 

 


