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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangakan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut 

tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, 

modul, alat bantupembelajaran dikelas atau dilaboratorium, tetapi bisa juga 

perangkat lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan data, 

pembelajaran dikelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model 

pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, ,manajemen, dll 

(Sukmadinata, 2010:164).  

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan 

menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada hakekatanya merupakan 

proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung 

seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan 

interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai pola pembelajaran (Rusman, 2012:93). Ciri utama dari 

kegiatan pembelajaran adalah 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 

pembelajaran ini berkaitan  dengan komponen-komponen pembelajaran itu 

sendiri. Dimana didalam pembelajaran akan terdapat komponen-komponen 

sebagai berikut; tujuan, bahan/materi, strategi, media, dan evaluasi 

pembelajaran (Rusman, 2012:118). Salah satu pendukung pembelajaran ialah 

media pembelajaran. 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau 
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pengantar. Rossi dan Breidle (1966), mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya. 

Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 

diprogramkan untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran. Media 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran 

disekolah pada khususnya. Sementara itu, Gagne’ dan Briggs (Arsyad,2007:4) 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Berdasarkan survei di lapangan, SMP Negeri 2 Ceper belum 

sepenuhnya menggunakan media pembelajaran yang efektif sehingga dalam 

menyampaikan materi masih tergantung pada guru. Guru masih menggunakan 

metode ceramah dalam menyampaikan materi.Hal tersebut membuat peserta 

didik kurang memahami dan kurang berkonsentrasi saat proses pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran memiliki keunggulan karena dapat 

memberi rangsangan kepada pebelajar untuk mempelajari hal-hal baru dan 

mengaktifkan respon belajar karena dapat memberikan balikan hasil belajar 

dengan segera (Malapu dalam Prasetya 2015 : 14). Pengembangan media 

pembelajaran perlu dilakukan pada kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP Negeri 2 

Ceperuntukmeningkatkantingkatbelajarsiswa. 

Secara umum ada dua penggolongan media pembelajaran, yakni 

penggolongan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera dan 

penggunaannya (Prasetya 2015:20).Media pembelajaran berdasarkan indera  

meliputi media audio yang berupa radio dan cassette tape recorder, media 

visual meliputi gambar, insectarium dan tiruan rangka manusia dan media 

audio visual yang berupa video, film bersuara dan televisi. Berdasarkan 

penggolongan tersebut slide merupakan jenis media visual karena  tidak 

memiliki suara dan tidak dapat bergerak. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan media slide atau gambar sebagai media pembelajaran di kelas 

ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 3 Ceper. 
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Slide (gambar bingkai) adalah suatu film transparansi yang berukuran 

35mm dengan bingkai 2x2inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau 

plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. Jumlah film 

bingkai yang ditayangkan untuk suatu program tergantung kepada tujuan yang 

ingin dicapai. Salah satu keunggulan slide (gambarbingkai) adalah isi 

pelajaran yang sama terdapat dalam gambar silde yang dapat disebarkan dan 

digunakan di berbagai tempat secara bersamaan. 

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan 

volume air akibat hujan besar, peluapan air sungai atau pecahnya bendungan 

sungai. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap 

tanah terhadap air yang buruk atau jumlah curah hujan melibihi kemampuan 

tanah untuk menyerap air. Banjir dan longsor mengancam sekitar 51,24persen 

kecamatan di Klaten atau beberapa kejadian membuktikan bahwa sebagian 

wilayah merupakan daerah rawan banjir. Salah satu peristiwa banjir besar 

yang pernah terjadi di Klaten adalah peristiwa yang terjadi di bulan Oktober 

2003 yang melanda ribuan rumah dan ratusan hektar sawah di 12 desa 

Kabupaten Klaten. Banjir tersebut disebabkan karena beberapa sungai tidak 

mampu menampung air hujan (Buku Panduan BPBD Klaten, 2014: 47) 

SMP Negeri 2 Ceper salah satu sekolah yang berada di Desa Kujon, 

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. “Sejak 2009 kawasan ini menjadi 

daerah banjir  karena pendirian perumahan. Sebab, lahan kosong sebelum 

didirikan perumahan dulunya adalah daerah resapan. Namun, saat perumahan 

itu berdiri, malah kawasan ini sering banjir karena air tidak bisa mengalir 

dengan lancar,” paparnya kepada wartawan di lokasi, Rabu.  Kepala SDN 2 

Ceper, Sediyati, mengatakan banjir mulai menggenangi sekolah pada Selasa 

sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, kawasan Ceper dan sekitarnya diguyur 

hujan lebat sekitar pukul 15.00 WIB. Derasnya air hujan yang turun 

menyebabkan beberapa saluran irigasi di sekitar sekolah meluap. Akibatnya, 

air pun menggenangi sekolah dan masuk ke tiga ruang kelas. Sediyati 

mengatakan kawasan setempat menjadi langganan banjir sejak 2009. Bahkan, 

pada 2014 ini banjir sudah menggenangi sekolah setempat hingga tiga kali. 

Menurutnya, pembangunan perumahan di Dusun Karangmojo ditengarai 

menjadi biang keladi datangnya musibah banjir. Pihaknya mengaku sudah 

melaporkan kejadian ini kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten. Namun, 
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hingga saat ini belum mendapatkan respons positif. Sementara, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten sudah meninjau lokasi 

banjir di Ceper pada Selasa dan Rabu. Kepala BPBD Klaten, Sri Winoto, 

melalui staf Kedaruratan, Eddy Santoso, mengatakan selain SDN 2 Ceper, 

banjir juga menggenagi empat rumah yang ada di Karangmojo RT 003/007, 

Ceper. “Banjir juga sempat menggenangi SMPN 1 Ceper dan TK Pertiwi. 

Musibah itu akan kami bahas dan tindaklanjuti dengan segera,” paparnya 

kepada Solopos.com di lokasi, Rabu. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengadakan 

penelitian berjudul “PENGEMBANGAN PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SLIDE (GAMBAR BINGKAI) SEBAGAI SARANA 

SISWA DALAM MENGETAHUI BENCANA BANJIR UNTUK 

EKSTRAKULIKULER SSB DI SMP NEGERI 2 CEPER”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa tidak 

antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

2. SMP Negeri 2 Ceper belum memaksimalkan penggunaaan media 

pembelajaran berbasis komputer. 

C. Pembatasan Masalah  

1. Penelitian hanya dilakukan di kelas Ekstrakulikuler Sekolah Seiaga 

Bencana di SMP Negeri 2 Ceper. 

2. Penlitian hanya ditekankan pada pengembangan media pembelajaran slide 

(gambar bingkai) dalam memahami materi bencana banjir di SMP Negeri 

2 Ceper. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kriteria pengembangan media pembelajaran slide (gambar 

bingkai) pada materi bencana banjir di kelas Ekstrakulikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMP Negeri 2 Ceper ? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman siswa Ektrakulikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMP Negeri 2 Ceper pada materi bencana banjir sebelum 

menggunakan media pembelajaran slide (gambar bingkai) dan setelah 

menggunakan media pembelajaran slide (gambar bingkai) ? 
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3. Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran slide (gambar 

bingkai) pada materi bencana banjir kelas Sekolah Siaga Bencana di SMP 

Negeri 2 Caper ?  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kriteria pengembangan media pembelajaran slide 

(gambar bingkai) pada materi bencana banjir di kelas Ekstrakulikuler 

Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Ceper ? 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa Ekstrakulikuler Sekolah 

Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Ceper pada materi bencana banjir 

sebelum menggunakan media pembelajaran slide (gambar bingkai) dan 

setelah menggunakan media pembelajaran slide (gambar bingkai). 

3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran slide 

(gambar bingkai) pada materi banjir kelas Sekolah Siaga Benncana di 

SMP Negeri 2 Ceper. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang materi 

bencana banjir pada siswa kelas ekstrakurikuler sekolah siaga bencana di 

SMP Negeri 2 Ceper. 

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi Sekolah  

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

perkembangan belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Media pembelajaran Slide (gambar bingkaiI ini dapat menjadi 

alternatif sumber belajar untuk diterapkan dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Ceper. 

3. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan memotivasi siswa dalam belajar, dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan tentang pengembangan media 

pembelajaran Slide (gambar bingkai) di SMP Negeri 2 Ceper. 
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5. Bagi FKIP Geografi 

Dapat menambah pengalaman lagi dalam mengembangkan sebuah 

media pembelajaran yang tentunya bisa diterapkan dalam proses 

mengajar 

6. Bagi Universitas 

Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga dapat 

menunjang dalam kemajuan pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


