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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sampah merupakan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Data 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Indonesia 

memproduksi 65 juta ton sampah pada tahun 2016, meningkat 1 ton dibandingkan 

tahun sebelumnya. Selain itu, Indonesia tercatat menghasilkan 187,2 ton sampah 

plastik yang dibuang ke laut menurut data Jambeck (2015), tertinggi kedua di 

dunia setelah Cina. 

 Permasalahan sampah berikut juga terjadi pada skala kabupaten dan kota. 

Menurut bupati kab. Tangerang Ahmed Zaki, Kabupaten Tangerang tercatat 

menghasilkan 1800 ton sampah per hari. Namun, hanya 800-900 ton sampah yang 

dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir (Republika, 2016). Sisa sampah yang 

tidak diangkut merupakan sampah di lahan kosong seperti di pinggir jalan. 

 Fenomena tersebut juga terjadi di wilayah perkampungan di Kabupaten 

Tangerang. Salah satunya di Kampung Carang Pulang. Masyarakat di Kampung 

Carang Pulang melakukan pengolahan sampah dengan menumpuk sampah (open 

dumping) pada lahan kosong yang berbatasan dengan tembok. Selain itu, 

masyarakat juga mengolah sampah dengan cara dibakar (incinerate). 

 Sayangnya, metode pengelolaan sampah yang digunakan masyarakat 

Carang Pulang tersebut bertentangan dengan UU RI No. 18 tahun 2008 BAB X 
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Pasal 29 tentang pengelolaan sampah yang telah diteruskan dengan Perda Kab. 

Tangerang no. 6 tahun 2012 

Pengelolaan sampah dengan ditumpuk atau open dumping dinilai 

berbahaya oleh Dr. Eng. Bayu Indrawan, seorang peneliti dan ahli di bidang 

pengolahan sampah. Karena sampah yang ditumpuk dapat menimbulkan gas 

metan (CH4) yang berdampak 25 kali lebih besar kepada pemanasan global 

dibandingkan gas CO2 (BPS Indonesia, 2016). Selain itu fenomena ledakan 

sampah di TPA Leuwigajah, Bandung pada 21 Februari 2005 juga terjadi akibat 

timbunan gas metan dari sampah. Fenomena tersebut berdampak pada 143 jiwa 

tewas dan 137 rumah tertimbun atau setara dengan dua desa menghilang 

(Kompas, 2011). 

Pengelolaan sampah dengan pembakaran atau incinerate di kampung 

Carang Pulang umumnya dilakukan dengan membakar sampah pada siang atau 

sore hari secara terbuka atau menggunakan tong. Pembakaran sampah ini 

menghasilkan gas CO2 serta debu yang berbahaya untuk kesehatan. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan standar tata cara pengolahan sampah yang tertulis pada SNI 

19-2454-2002. Pembakaran sampah yang tepat dilakukan dengan menggunakan 

insinerator berwawasan lingkungan dengan membakar pada temperatur 700°C 

pada tungku bakar dan 200 °C dalam cerobong. 

Kedua metode pengelolaan tersebut menjadi fenomena yang menunjukan 

kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengolahan sampah. Sedangkan sampah 

tersebut dapat didaur ulang apabila memperoleh proses pemilahan sampah. Untuk 
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itu, pendidikan dasar mengenai pemilahan sampah menjadi hal yang penting 

untuk diberikan kepada masyarakat. 

Pendidikan dasar tentang pemilahan sampah dapat diberikan kepada anak-

anak di sekolah dasar pada usia 7-12 tahun. Menurut psikolog perkembangan 

anak, Jean Piaget (1977), seorang anak pada usia berikut telah memasuki tahap 

Operasional Konkrit. Di mana anak telah mampu melihat lebih dari satu dimensi 

secara serempak. Hal ini memungkinkan usia tersebut untuk menerapkan 

pendidikan dasar pada kehidupan sehari-hari. 

Salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan edukasi 

pemilahan sampah pada anak usia 7-12 tahun adalah melalui serious game. 

Serious game menjadi sarana yang tepat karena mengadopsi metode pembelajaran 

anak usia 2-6 tahun yang umumnya memperoleh edukasi secara kognitif, afektif, 

dan psikomotor melalui permainan. Serious game dapat memberi pendekatan 

belajar menggunakan proses berpikir, elemen dalam permainan, dan gameplay 

dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Namun, untuk menciptakan manfaat unsur edukatif dan menyenangkan 

yang seimbang, perancangan dari media pembelajaran tersebut harus mengikuti 

langkah perancangan permainan yang baik. Salah satunya adalah dengan 

merancang gameplay. Gameplay merupakan proses penciptaan konten dan 

peraturan dalam sebuah permainan. Sehingga gameplay mampu mendeskripsikan 

peran hingga target dari pengguna (Brathwaite & Schreiber, 2009).  
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Maka dari itu, perancangan gameplay yang baik perlu diterapkan dalam 

serious game bertema pemilahan sampah. Serious game untuk memberikan 

edukasi pemilahan sampah tersebut akan dirancang dalam sebuah permainan kartu 

berjudul ‘Wilah’. Nama kartu Wilah berasal dari bahasa Sunda yang berarti 

memilah. Permainan kartu Wilah diharapkan dapat membentu anak usia 7 tahun 

hingga 12 tahun dalam mempelajari informasi tentang pemilahan sampah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang gameplay yang mampu memberikan edukasi tentang 

pemilahan sampah pada anak usia 7 tahun hingga 12 tahun di kampung Carang 

Pulang? 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi mengenai 

pemilahan sampah kepada anak usia 7-12 tahun. Sampah yang dipilah merupakan 

sampah yang umum ditemui anak-anak tersebut. Dengan Batasan sebagai berikut. 

1. Batasan geografis meliputi: 

a. Primer   : Kampung Carang Pulang RT.01/RW.01 

Kelapa Dua, Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten 

b. Sekunder  : Kabupaten Tangerang 

2. Batasan demografi meliputi: 

a. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

b. Usia  : 7-12 tahun 

c. Profesi  : Pelajar 
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3. Batasan psikologis meliputi 

Memiliki kepedulian terhadap lingkungan, hanya saja belum 

memperoleh metode edukasi yang tepat tentang pemilahan sampah. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang gameplay yang mampu memotivasi dan memberikan edukasi tentang 

pemilahan sampah pada anak usia 7-12 tahun di Kampung Carang Pulang. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1.  Manfaat bagi penulis 

a. Memahami lebih dalam tentang kondisi dan regulasi pengolahan 

sampah di Indonesia 

b. Menerapkan ilmu design thinking yaitu empathy, define, ideate, 

prototyping, dan test dalam proses pengumpulan data hingga 

perancangan. 

c. Memahami penerapan  gameplay dalam perancangan serious game. 

2. Manfaat bagi pengguna 

a. Dapat mempelajari materi pemilahan sampah melalui media serious 

game. 

b. Dapat menggunakan media pembelajar dalam lingkungan pengguna 

c. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. 

d. Memperoleh referensi perancangan gameplay dalam serious game.  
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3. Manfaat bagi universitas 

a. Memperoleh karya desain interaktif yang bernilai guna untuk 

masyarakat. Sesuai dengan nilai dari Tridharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan dan pengajaran,  penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

b. Menambah karya yang bermanfaat bagi almamater, persada, dan 

sesama dalam hal desain interaktif. 

c. Merealisasikan karya yang mengandung nilai-nilai 5C Kompas 

Gramedia. 
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