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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang penanggulangan bencana 

mendefinisikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh factor alam maupun non alam serta faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Sementara Asian Disaster Preparedness Center 

(ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi “The serious disruption of the 

functioning of society, causing widespread human, material or environmental 

losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own 

resources” (Abarquez & Murshed, 2004). 

 

Bencana dalam konteks Muhammadiyah didefinisikan sebagai “ganguan serius 

yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang biasa 

melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang 

keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan 

menjamin martabatnya sebagai manusia, sebagai bagian dari perintah agama. 

Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, ekonomi, 

atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau 

masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dan menggunakan sumber daya 

mereka sendiri (Majelis Tarjih dan Tarjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

2015:11). 

 

Secara astronomis Indonesia terletak pada 9°LU- 11°LS dan 95° BT- 141°BT 

yang membuat Indonesia beriklim iklim tropis, sehingga Indonesia memiliki 2 

musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Dalam jurnal Maarif (2011) 

menyatakan bahwa di Indonesia pada setiap musim kemarau hampir selalu terjadi 

kekeringan pada tanaman pangan dengan intensitas dan luas daerah yang berbeda 
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tiap tahunnya. Dengan demikian diperlukan adanya inovasi baru terkait bagaimana 

mengatasi atau upaya mitigasi dalam menghadapi bencana kekeringan. 

 

Menurut PERBUP Kabupaten Klaten nomer 6 tahun 2014 tentang Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten bencana kekeringan yaitu 

merupakan salah satu bencana yang sulit dicegah dan datang berulang. Secara 

umum pengertian kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah dari 

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. 

Terjadinya kekeringan di suatu daerah bisa menjadi kendala dalam peningkatan 

produksi pangan di daerah tersebut. 

 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki risiko terjadinya kekeringan yang tinggi. Menurut BNPB (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana) dalam buku IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) 

tahun 2011, Klaten termasuk 10 besar (peringkat 9 dari 144) kabupaten dengan 

rawan kekeringan yang tinggi di Indonesia dan berada pada peringkat 125 dari 351 

kabupaten dengan risiko kekeringan yang tinggi pada IRBI 2013. Bencana 

kekeringan di Kabupaten Klaten telah berulang-kali terjadi sehingga hampir setiap 

tahun terdapat daerah-daerah di Kabupaten Klaten yang mengalami kekeringan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya program-program untuk 

mengurangi risiko bencana kekeringan. Penentuan tingkat risiko bencana juga 

mempertimbangan tingkatan ancaman bahaya, kerentanan terhadap bahaya, dan 

kapasitas dalam menghadapi bencana. Kurangnya pengetahuan masyarakat 

terhadap bahaya bencana di sekitarnya menjadikan tingkat kerentanan  bencana 

tinggi dan kapasitas masyarakat dalam merespon bencana menjadi rendah, sehingga 

berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar daerah bencana. 

Menurut PERBUP Klaten tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan 

Kabupaten Klaten menyatakan bahwa Kecamatan Delanggu memiliki potensi 

bencana kekeringan. Total lahan pertanian padi mengalami kekurangan pasokan air 

yang mencapai 33.000 hektare. Hal ini terjadi di Kecamatan Delanggu, Juwiring 

dan sekitarnya (Suseno). 
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Analisis risiko bencana kekeringan dapat membantu dalam merepresentasikan 

daerah yang berpotensi terdampak bencana dan dampak negatif yang timbul, baik 

kerugian materi maupun non materi. Analisis tersebut memanfaatkan pendekatan 

ilmu geografi yaitu pendekatan ekologis yang menelaah gejala interaksi dan 

interelasi (sebab- akibat) antar komponen fisik (alamiah) dengan non-fisik (sosial) 

serta menekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan 

variabel lingkungan yang ada. Tujuan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Klaten berdasarkan 

tingkat ancaman bahaya kekeringan, tingkat kerentanan terhadap bahaya 

kekeringan serta tingkat kapasitas dalam menghadapi bahaya kekeringan di 

Kabupaten Klaten. 

 

Berdasarkan masalah di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Klaten yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten 

membuat inovasi baru. Inovasi yang bertujuan  untuk meningkatkan pengetahuan 

risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, yaitu dengan mengeluarkan 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6  Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran 

Kebencanaan Kabupaten Klaten. 

 

Penyampaian pengetahuan kebencanaan perlu dilakukan di daerah-daerah 

yang memiliki ancaman bencana di Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan 

Delanggu melalui instansi pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai salah satu sarana 

penyampaian pengetahuan dan informasi terkait pendidikan kebencanaan. Salah 

satu wujud penyampaian pengetahuan kebencanaan adalah dengan dibentuknya 

ekstrakulikuler SSB sekolah di Kabupaten Klaten oleh BPBD Kabupaten Klaten 

yang meliputi sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. SMP Negeri 

1 Delanggu memberikan pembelajaran kebencanaan melalui Ekstrakulikuler SSB. 

ekstrakulikuler SSB merupakan ekstrakulikuler dibawah naungan BPBD 

Kabupaten Klaten yang memiliki tujuan membentuk sekolah tangguh bencana. 

Sekolah tangguh bencana yang didalamnya meliputi seluruh warga sekolah baik 

siswa, guru, karyawan, penjaga kantin, serta penjaga sekolah. Kegiatan 
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ekstrakulikuler ini memiliki kurikulum yang diatur dalam PERBUP Klaten tahun 

2014 tentang Paduan Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten. Dengan 

demikian proses pembelajaran dalam ekstrakulikuler SSB memiliki acuan yang 

berlaku dan terarah, sehingga seorang guru atau pemateri dalam penyampaian 

materi kebencanaan perlu mempersiapkan administrasi pembelajaran. Administrasi 

pembelajaran tersebut meliputi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Media 

Pembelajaran, dan Lembar Soal Siswa. 

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil integrasi dari beberapa komponen 

yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar pembelajaran dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Ciri-ciri utama kegiatan pembelajaran adalah adannya 

interaksi. Interaksi yang terjadi antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik itu 

guru, teman, alat, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar yang lain. 

Sedangkan ciri-ciri lainnya dari pembelajaraan ini berkaitan dengan komponen-

komponen pembelajaran itu sendiri. Maka dalam  pembelajaran akan terdapat 

komponen-komponen sebagai berikut; tujuan, bahan/materi, strategi, media, dan 

evaluasi pembelajaran (Rusman, 2012:118). Interaksi antar komponen 

pembelajaran tersebut maka akan membentuk pembelajaran efektif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran efektif dimana pembelajaran telah mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam jagad pendidikan, seperti pada penguasaan iptek sebagai bahan 

ajar, pembentukan ketrampilan atau kemampuan  belajar yang lebih efektif dan 

efisien. Dan akan dikatakan lebih efektif sebuah  pembelajaran apabila mampu 

member pengalaman baru bagi murid ataupun bagi guru (Kisworo, 2016:91). Agar 

proses pembelajaran menjadi efektif, ada beberapa hal yang patut dimiliki guru 

antara lain ; (a) menguasai materi dengan baik, (b) menguasai strategi dengan baik, 

(c) memahami gaya belajar murid, (d) memotivasi murid, (e) memahami tujuan 

pembelajaran, (f) tidak monoton dalam menggunakan metode, (g) mengajarkan 

cara mengajari sesuatu, dan (h) melakukan penilaian dengan benar (Kisworo, 

2016:91). Keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan media 
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pembelajaran, dimana guru menggunakan media sebagai alat penyampaian materi 

kepada siswa agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. 

 

Kegiatan belajar mengajar pada ektrakulikuler SSB di SMP Negeri 1 Delanggu 

sudah berjalan namun, dalam kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler SSB tersebut 

siswa masih kurang konsentrasi, faktanya dilihat dari kurangnya perhatian siswa 

dalam menerima pembelajaran. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung siswa 

berbincang dengan teman sebangku, kurang perhatian terhadap guru atau pemateri 

dan terlihat proses pembelajaran kurang menarik sehingga siswa ekstrakulikuler 

SSB merasa jenuh dan tidak ada timbale balik mengenai materi yang disampaikan. 

Selain itu, proses metode mengajar yang dilakukan oleh guru masih menggunakan 

metode ceramah dengan menggunakan media pembelajaran konvensional. 

 

Pemanfaatan media yang kurang efektif kurang mendukung dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kebencanaan. Media pembelajaran merupakan 

alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan program 

pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Materi pembelajaran akan lebih 

mudah dan jelas jika dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Maka 

media pembelajaran tidak untuk menjelaskan keseluruhan materi pelajaran, tetapi 

sebagian yang belum jelas saja. Ini sesuai fungsi media yaitu sebagai penjelas pesan 

(Mustiqon, 2012:27-28).  Oleh karena itu diperlukan  pemilihan media yang 

menarik dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

Poster adalah salah satu media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan 

memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster merupakan media 

komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat dan impresif, 

karena ukurannya yang relative besar (Kustandi, 2016:45).  Poster menurut Sabri 

merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, 

maupun penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar (Musfiqon 

2012:85). Ciri-ciri poster yang baik menurut Arief S. Sadiman adalah; sederhana, 
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menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, berwarna, slogannya, 

tulisannya jelas, dan motif dan desainnya bervariasi (Musfiqon (2012:85). Dengan 

demikian pemilihan media pembelajaran poster sebagai media pembelajaran pada 

ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu yang bertujuan untuk menggantikan 

media konvensional  yang dianggap siswa kurang asik dan menarik, dan dipandang 

layak sebagai media pembelajaran alternatif, diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu pada materi bencana 

kekeringan. 

 

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN POSTER 

MATERI BENCANA KEKERINGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR  SISWA EKSTRAKULIKULER SSB SMP NEGERI 1 DELANGGU” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat di identifikasi berbagai masalah 

yang dihadapi siswa: 

1. Rendahnnya tingkat pengetahuan siswa ekstrakulikuler SSB terhadap bencana 

kekeringan. 

2. Tingkat kerawanan SMP Negeri 1 Delanggu terhadap bencana kekeringan. 

3. Pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa ekstrakulikuler SSB 

SMP Negeri 1 Delanggu. 

4. Belum adannya media pembelajaran yang efektif untuk penyampaian materi 

bencana kekeringan pada ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu. 

5. Kurangnya kreativitas guru untuk mengembangkan media pembelajaran untuk 

materi kebencanaan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:   
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1. Penelitian hanya dilakukan pada siswa ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 

Delanggu. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengembangan media poster hanya pada 

materi bencana kekeringan pada siswa Ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 

Delanggu. 

3. Penelitian untuk mengetahui hasil belajar siswa ekstrakulikuler SSB SMP 

Negeri 1 Delanggu dengan menggunakan media pembelajaran poster 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran poster materi bencana kekeringan 

pada ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran poster bencana kekeringan pada 

ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran poster 

pada bencana kekeringan ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menggambarkan kelayakan media pembelajaran poster materi bencana 

kekeringan pada ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu. 

2. Untuk menggambarkan pengembangan media pembelajaran poster materi 

bencana kekeringan pada ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu. 

3. Untuk menggambarkan media pembelajaran yang efektif  untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa ekstrakulikuler SSB SMP Negeri 1 Delanggu materi bencana 

kekeringan. 

 

 

 

 



8 
 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu terkait 

dengan :  

a) Pengembangan poster yang dapat digunakan untuk   penyampaian materi  

kebencanaan secara terstruktur dan dapat dijadikan alternative media 

pembelajaran. 

b) Memberikan alternatif dalam pemilihan media yang sesuaai dengan kondisi 

siswa dan fasilitas sekolah pembelajaran yaitu dengan menggunakan poster.  

2. Secara Praktisi Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangan manfaat 

untuk :  

a) Bagi peneliti,  

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan Sekolah 

Siaga Bencana pada materi bencana kekeringan. 

2) Dapat memperoleh pengalaman tentang pembuatan media alternative yang 

dapat menambah pengetahuan pencegahan bencana kekeringan. 

b) Bagi guru dan sekolah,  

1) Dapat digunakan sebagai masukan khususnya untuk mengurangi resiko 

bencana kekeringan di sekolah. 

2) Dapat dijadikan acuan tingkat pengetahuan risiko bencana semua warga 

sekolah. 

c. Bagi siswa, terutama sebagai subjek peneliti, diharapkan  

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai cara mencegah 

bencana kekeringan  dan dapat mengurangi resiko bencana kekeringan di 

sekolah maupun di masyarakat umum. 

2) Dapat berdiskusi bersama mengenai potensi bencana yang mungkin bisa 

terjadi didaerah sekitar 

d. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya,  

1) Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi. 

2) Dapat dijadikan perbaikan yang lebih sempurna kepada peneliti 

selanjutnya. 


