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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi, kemampuan dan 

kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian 

disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan didukung dengan 

alat (media pembelajaran) yang disusun dengan sedemikian rupa, sehingga 

pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, pendidikan adalah hidup 

bersama dalam kesatuan tritunggal ayah-ibu-anak dimana terjadi pelaksanaan 

nilai-nilai dengan berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri 

sebagaimana manusia(Driyarkara 1980 dalam Hadi 1992). 

Media pembelajaran memiliki beberapa jenis ada yang digital dan analog. 

Media pembelajaran digital seperti menggunakan powerpoint dan video. Media 

merupakan salah satu komponen komunikasi, menurut Robert Heinich dkk 

dalam bukunya “Intructional Media and Tecnology for Learning” 

mendefinisikan media adalah saluran informasi yang menghubungkan antara 

sumber informasi dan penerima. Sementara Briggs (1970) berpendapat bahwa 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar. Komunikasi memiliki peranan penting dalam pembelajaran 

agar komunikasi antara guru dengan siswa berlangsung baik dan informasi yang 

disampaikan guru dapat diterima oleh siswa maka guru perlu menggunakan 

media pembelajaran, menurut Ibrahim dkk (2004 dalam Prasetya, 2015) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk meyalurkan pesan 

(bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan belajar (siswa) dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong cara 

melakukan pembaharuan dalam memanfaatkan media atau alat yang dihasilkan 

suatu teknologi untuk digunakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan 
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di dalam maupun di luar kelas oleh pendidik. Para guru dituntut agar mampu 

menggunakan media yang disediakan oleh pihak sekolah, harus kita ketahui 

banyak teknologi yang dapat digunakan dan mendukung proses belajar 

mengajar. Guru tidak hanya dapat menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut agar mampu mengembangkan atau membuat media pembelajaran 

yang akan digunakan pada saat proses belajar mengajar. Guru harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang media pembelajaran (Hamalik, 1996) yang 

meliputi, berikut ini: 

1. media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar, 

2. fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, 

3. seluk-beluk proses belajar, 

4. hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan, 

5. nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran, 

6. pemilihan dan penggunaan media pendidikan, 

7. berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan, 

8. media pendidikan dalam setiap mata pelajaran, dan 

9. usaha dan inovasi dalam media pendidikan. 

SMP Negeri 2 Klaten merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah 

pertama yang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah 

tersebut merupakan salah satu sekolah yang sudah melakukan simulasi bencana 

gempa bumi akan tetapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya gempa bumi, 

potensi bencana banjir juga dapat melanda sekitar sekolah tersebut. Bencana 

yang terjadi merupakan faktor alam yang mengalami perubahan dan saat terjadi 

tidak dapat diprediksi kejadiannya, pengetahuan tentang materi kebencanaan 

pada peserta didik khususnya bagi peserta didik jenjang sekolah menengah 

pertama. Pihak sekolah mengadakan ekstrakurikurer salah satunya yaituSekolah 

Siaga Bencana yang mempelajari tentang kesiapsiagaan seorang siswa jika 

terjadi bencana disekitar terutama bencana banjir dengan menggunakan alat 

yang dibuat untuk mendeteksi ketinggian air sungai akan diketahui tingkat 

bahaya sungai tersebut. Adapun kegunaan media pembelajaran terkait peringatan 
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dini untuk kesiapsiagaan bencana banjir, dengan alat yang sederhana dalam 

penyampaian materi tentang bencana banjir akan lebih efektif dan efisien, 

tampilan menarik karena bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian 

“Penngembangan Media Pembelajaran Early Warning System Bencana 

Banjir untuk Kesiapsiagaan Siswa SMP Negeri 2 KLATEN”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang 

ada sebagai berikut. 

1. Materi pembelajaran tentang peringatan dini terkait kesiapsiagaan anjir 

menunjukan berbagai perbedaan pandangan dari setiap siswa mengenai 

bahaya yang dapat ditimbulkan saat sesudah terjadi bencana banjir.  

2. Penggunaan alat sederhana yang berguna untuk mendeteksi banjir yang 

diharapkan siswa dapat mengetahui bahaya banjir yang terjadi 

disekitarnya.  

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi, berikut ini. 

1. Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Klaten Kelas VIII, dan 

2. Penelitian ini ditekankan pada penggunaan media pembelajaran berbasis 

analog terkait kesiapsiagaan bencana banjir pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Klaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

  



5 
 

 
 



6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan media ajar sistem peringatan dini bencana 

banjir?. 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media ajar sistem 

peringatan dini bencana banjir?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengembangkan media pembelajaran terkait peringatan dini untuk 

kesiapsiagaan bencana banjir dengan membuat alat sederhana pendeteksi 

ketinggian debit air sungai. 

2. Meningkatkan pengetahuan peserta didik terhadap kesiapsiagaan bencana 

banjir dengan menggunakan alat pedeteksi banjir. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman pada siswa-siswi 

terkait peringatan dini untuk kesiapsiagaan bencana banjir yang sering 

terjadi di Kabupaten Klaten dengan menggunakan alat sederhana untuk 

mendeteksi tingkat ketinggian permukaan air sungai. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peserta didik, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran 

terkait peringatan dini untuk kesiapsiagaan bencana banjir dengan 

menggunakan alat sederhana pendeteksi bencana banjir sehingga 

dapat menumbuhkan minat kepedulian terhadap lingkungan agar 

tidak tejadi bencana banjir. 
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b) Bagi guru, sebagai media alternatif untuk pembelajaran tentang 

kesiapsiagaan bencana banjir sehingga tidak hanya mengajarkan 

mata pelajaran wajib akan tetapi pengetahuan terkait 

kesiapsiagaan bencana. 

c) Bagi penulis, suatu pengalaman yang berharga dapat memberikan 

pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh dan diharapkan 

agar bermanfaat untuk kedepannya. 

 


