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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari jalur gempa paling 

aktif di dunia yaitu, Cincin Api Pasifik. Negeri ini berada di antara  tiga lempeng 

benua yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik 

dari timur. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia rentan terhadap 

bahaya bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh   faktor   alam   

dan/atau faktor non-alam maupun faktor  manusia, sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,  kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis.   

Bencana yang disebabkan oleh cincin api Pasifik di Indonesia salah 

satunya  adalah letusan gunungapi. Gunung yang cenderung aktif saat ini adalah 

Gunung Merapi yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Klaten. Menurut 

Mubrakan (2014) Gunung Merapi terlihat aktif hingga tahun terakhir erupsi 

tercatat pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 13.12 WIB dengan durasi erupsi 

selama 4 menit. Saat erupsi tersebut mengeluarkan material terjadi hujan abu, 

pasir dan kerikil. Berdasarkan beberapa ancaman yang ditimbulkan oleh erupsi 

letusan gunungapi, sekolah menjadi tempat yang memiliki tingkat kerentanan 

terhadap bencana tersebut karena masih minimnya pengetahuan peserta didik 

terhadap gunung api. Berikut peta kerawanan letusan gunungapi pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Peta Kerawanan Bencana Letusan Gunungapi 

Sumber : Peneliti, 2017 

 

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa  hampir seperdua 

bagian dari Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan letusan dari Gunung Merapi. 

Walaupun terdapat beberapa wilayah dari peta tersebut yang tidak termasuk ke 

dalam daerah rawan, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa daerah-daerah 

tersebut juga akan terdampak dari bahaya erupsi gunungapi, contohnya daerah 

Kecamatan Cawas juga pernah terdampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2014 

silam. Berdasarkan fakta tersebut maka perlu memberikan pengetahuan terhadap 

masyarakat melalui siswa-siswi di sekolah tentang letusan gunungapi.  

Pada tahun 2015 Sekolah Siaga Bencana (SSB) dibentuk oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Klaten dalam pengurangan 

risiko bencana di lingkungan sekolah, dimana beberapa sekolah dari jenjang SMP 
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dan SMA telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pengurangan yang 

dimaksud dapat berupa penambahan pengetahuan terhadap bencana di sekitar 

lingkungan sekitar sehingga secara tidak langsung saat bencana terjadi, siswa 

dapat memberikan kontribusinya melalui pengetahuan yang sebelumnya didapat 

dari kegiatan SSB. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh SMP Negeri 1 Cawas 

untuk mengikuti kegiatan tersebut.  

 Proses penyampaian pengetahuan tersebut tentu diperlukan sebuah media 

yang digunakan oleh guru. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002).  Saat 

ini banyak guru saat berada di dalam kelas terutama saat menyampaikan materi 

hanya menggunakan kemampuan lisan atau ceramah. Penggunaan metode ini 

pada dasarnya tidak begitu efektif, karena hanya beberapa siswa yang akan fokus 

mendengarkan sang guru, dan beberapa sisawa mulai terfokus pada hal lainnya 

seperti berbicara dengan teman sebangku. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa di SMP N 1 Cawas, media yang paling banyak digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran adalah media video itupun jarang digunakan karena 

keterbatasan guru dalam penggunaan teknologi. Kondisi seperti ini dikarenakan 

kurangnya kreatifitas dan nilai inovatif  yang dimiliki oleh para guru dalam 

menyusun rencana pembelajaran, sehingga mereka hanya mengandalkan 

kemampuan lisan sebagai media untuk menyampaikan materi. 

Alternatif dari permasalahan ini  adalah dimunculkan sebuah media visual 

berbasis tiga dimensi yang digunakan sebagai penunjang penyampaian materi. 

Media tiga dimensi menurut Nana Sudjana (2001) merupakan alat peraga yang 

memiliki panjang, lebar dan tinggi. apabila dijelaskan maka pengertian  Media 

pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah 

pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar,dan tinggi/tebal.  

  Media tiga dimensi juga dapat diartikan sekelompok media tanpa proyeksi 

yang penyajiannya secara visual tiga dimensi. Kelompok media ini dapat 

berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai 

tiruan yang mewakili aslinya. Menurut Nana Sudjana (2001), model tiga dimensi 

dapat dikelompokkan kedalam enam kategori yaitu model padat (solid model), 
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model penampang (cut-away model), model susun (builed-up model), model kerja 

(working model), mock-up, dan diorama.  Upaya membuat media untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa terhadap letusan gunung api sudah dilakukan 

oleh peneliti dengan melakukan penelitian mengenai media pembelajaran tiga 

dimensi dengan judul ” PENGEMBANGAN MEDIA AJAR MAKET PADA 

MATERI LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI  DI SMP  NEGERI 1 CAWAS 

KABUPATEN KLATEN” 

” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah diuraikan,  

maka  dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut ini : 

1. pentingnya penambahan pengetahuan tentang bencana letusan 

gunung api kepada siswa , 

2. sebagian siswa berpendapat bahwa selama ini guru jarang 

menggunakan media pada proses pembelajaran, 

3. sebagian dari guru-guru yang ada belum berfikir secara kreatif dan 

inovatif untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran, dan 

4. media maket 3D jarang dikembangkan oleh guru-guru padahal 

media ini bagus dalam membantu proses belajar dan mengajar di 

dalam kelas. 

C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalaj penelitian ini 

akan berfokus pada meningkatkan pengetahuan siswa terhadap bencana 

letusan gunung api dengan menggunakan media maket 3D. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah diuraikan,  

maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana peningkatan pengetahuan 

siswa setelah diterapakan media mket di  SMP N 1 Cawas pada materi 

bencana letusan gunungapi.  
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E. Tujuan  

Berdasarkan rumusanmasalah penelitian sebagaimana yang telah diuraikan,  

maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan siswa setelah diterapakan media maket di  SMP N 1 Cawas 

pada materi bencana letusan gunungapi 

F. Manfaat 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan 

perpustakaan yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah 

yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.   

b. Guru dituntut untuk selalu berfikir dan belajar guna 

mengembangkan proses pembelajaran serta kualitas pembelajaran 

bagi siswa.  

c. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin menambah 

wawasan serta kajian mengenai penelitian pengembangan pada 

penelitian yang relevan di masa yang akan datang.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Universitas 

Penelitian ini  sebagai bahan dorongan  bagi unieversitas untuk 

memperbaiki praktik-praktik pembelajaran agar dosen menjadi 

lebih kreatif, efektif dan efisien . 

b. Bagi Fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan batu pijakan  dalam dunia 

pendidikan ditingkat perguruan tinggi untuk selalu berinovasi 

dalam  penyampaian  materi.  

c. Bagi Program Studi 

Penelitian ini dapat dijadikan  bagian dari visi dan misi program 

studi di masa depan. 
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d. Bagi Guru  

Guru dituntut selalu terampil dan kreatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang selalu mengikuti perkembangan zaman.  

e. Bagi Siswa  

Penelitian ini akan memberikan  dorongan semangat serta 

motivasi yang kuat untuk selalu belajar untuk  memperoleh 

prestasi terbaik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


