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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Klaten sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

yang berada diwilayah selatan memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap 

bencana alam, yaitu gempabumi tektonik, erupsi gunung Merapi, angin puting 

beliung, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dua potensi bencana yang telah 

diketahui masyarakat luas, bahkan dunia internasional, adalah letusan gunung 

Merapi dan gempabumi tektonik. Wilayah kabupaten Klaten yang rentan 

terhadap bencana gempabumi dibedakan menjadi tiga daerah potensial. Daerah 

potensial I (kerusakan bangunan >80%) adalah Kecamatan Prambanan, 

Kecamatan Wedi, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Bayat, dan Kecamatan 

Jogonalan. Daerah potensial II (kerusakan bangunan >60%) yaitu Kecamatan 

Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan dan Kecamatan Trucuk. Daerah 

potensial III (kerusakan bangunan 20%-60%) yaitu Kecamatan Klaten Selatan, 

Kecamatan Tengah, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Karangnongko, 

Kecamatan Kemalang, Kecamatan Tulung, Kecamatan Klaten (Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten, 2014). Kecamatan Kemalang 

sangat rawan akan gempabumi yaitu gempa tektonik, gempabumi tektonik 

adalah gempa yang terjadi akibat aktifitas tektonik. Dengan adanya aktifitas 

tektonik akan terbentuk sesar-sesar (foult) aktif yang apabila terkompresi 12 

hingga batas elastis maksimal akan mengakibatkan patahan secara tiba-tibadan 

menghasilkan getaran dan energi yang merambat ke segala arah. Bahaya utama 

yang terkait dengan gempabumi adalah pergeseran retakan dan getaran tanah, 

bahaya yang kedua mencakup hancurnya tanah, pencairan, tanah longsor, dan 

saju longsor, tsunami dan seiches. Getaran tanah bisa menyebabkan penurunan 

tanah yang berada di baawah bangunan ketika tanah menyatu atau memadat,  
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seperti tanah endapan atau endapan pasir lebih cenderung gagal selama ada 

gempa bumi. Tanah longsor terjadi karena ketidak stabilan lereng selama 

gempa terjadi, ada dua hal yang bisa di gerakan oleh gempabumi dibawah laut 

atau di dekat pantai, dan bisa merusak sampai pada garis pantai dengan 

kekeuatan merusak yang dahsyat 

Berdasarkan potensi bencana yang berada di Kabupaten Klaten, 

dibuatnya Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten. Wujud dari realisasi 

peraturan tersebut ialah kegiatan ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan terutama bagi komunitas 

sekolah. SMP Negeri 2 Kemalang ikut melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler 

SSB mengingat daerah mereka merupakan daerah yang rawan akan bencana 

gempabumi. 

Pembelajaran ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana yang 

dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Kemalang hanya bersifat konvensional, yaitu 

guru hanya ceramah dan diskusi dalam penyampaian materi. Selain itu belum 

ada inovasi pada penggunaan media pembelajaran untuk menunjang 

kemampuan peserta didik. Media pembelajaran ialah alat yang membantu 

proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan sempurna (Kustandi,2016). Penggunaan media yang sesuai dengan materi 

dan dapat meningkatkan pemahaman siswa perlu digunakan. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyajikan materi ialah media 

audio visual yang berupa video. Media video dapat menggambarkan suatu 

proses secara tepat dan dapat disaksikan berulang jika diperlukan (Kustandi, 

2016). 
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan uji efektivitas penggunaan 

media dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN VIDEO UNTUK MENINGKATKAN 

PENGETAHUAN KESIAPSIAGAAN SISWA TERHADAP BENCANA 

GEMPABUMI DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SSB DI 

SMP NEGERI 2 KEMALANG KABUPATEN KLATEN”. 

Efektivitas adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan, rencana, dengan menggunakan data, sarana, maupun 

waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan 

dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan 

yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Supardi,2013). Pembelajaran 

adalah proses pengaturan lingkungan yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur secara teratur dan sistematis 

yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Supardi,2013).  

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya hasil belajar siswa pada materi gempabumi 

dengan menggunakan metode belajar konvensional. 

2. Usaha memperoleh hasil belajar siswa yang efektif pada meteri 

gempabumi dengan menggunakan metode belajar menggunakan 

media video dalam proses pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah serta adanya keterbatasan 

waktu penelitian dan kemampuan, penulis membatasi masalah yang berkaitan 

dengan media video terhadap hasil belajar siswa. Siswa merupakan kelompok 
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yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran, karena siswa biasanya 

hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengetahuan siswa  pada materi gempabumi sebelum 

pembelajaran menggunakan media video pada ekstrakurikuler SSB 

SMP Negeri 2 Kemalang? 

2. Bagaimanakah pengetahuan siswa pada materi gempabumi setelah 

pembelajaran menggunakan media video pada ekstrakurikuler SSB 

SMP Negeri 2 Kemalang? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengetahuan siswa pada materi gempabumi dengan 

menggunakan metode ceramah. 

2. Mengetahui pengetahuan siswa pada materi gempabumi dengan 

terhadap metode belajar menggunakan media video. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini memberi manfaat, yaitu manfaat sumbangan teoritis 

dan manfaat berupa sumbangan praktis. 

1. Manfaat Teoritis  
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Memberi sumbangan pemikiran bagi penelitian lain khususnya 

mengenai penggunaan media video dalam materi gempabumi terhadap 

hasil belajar siswa kelas Sekolah Siaga Bencana (SSB) SMP Negeri 2 

Kemalang Klaten 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Penulis 

Penelitian sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

melatih dalam menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini. Selain itu 

penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat untuk meraih gelar Strata 1 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

 

b. Bagi Pemerintah Daerah/Kota 

Memberikan gambaran untuk perencanaan ataupun program dan 

penerapan berbagai media pembelajaran khususnya video untuk proses 

pembelajaran, guna meningkatkan kwalitas peserta didik. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian lain terutama masalah media dalam proses pembelajaran yang 

khususnya berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

d. Bagi Pihak Sekolah SMP Negeri 2 Kemalang, Klaten 

Sebagai pertimbangan dalam penerapan pembelajaran di sekolah 

dan alternatif lain dalam penyampaian materi pembelajaran agar tidak 

monoton dalam pembelajaran dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. 

e. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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Bertambahnya khasanah ilmu pengetahuan pendidikan mengenai 

penggunaan media video dalam proses pembelajaran di sekolah dan 

tempat penelitian serta lingkungan pendidikan. 

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA VIDEO  

a. Kelebihan 

1. Siswa dalam proses pembelajaran akan lebih fokus mengamati atau 

melihat apa yang disampaikan oleh guru melalui video yang 

ditampilan.  

2. Media video akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa untuk bertanya  

3. Memudahkan siswa menalar apa yang disampaikan dalam 

pembelajaran 

4. Media video akan membuat siswa untuk melakukan sebuah pencarian 

baru seperti mencocokan apa yang ditampilkan divideo dengan materi 

yang ada didalam buku  

5. Siswa mampu membuat resume secara langsung dari video yang 

ditampikan. 

b. Kekurangan 

1. Pembuatan video yang menarik cukup sulit dilakukan.  

2. Fasilitas yang tersedia juga harus mendukung seperti proyektor dan 

speaker  

3. Guru jarang menjelaskan karna terwakilkan oleh video yang 

ditampilkan.  

 

 

 

 

 


