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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia tidak pernah terlepas dari bencana, salah satunya bencana 

Gempa Bumi yang sering terjadi karena wilayah Indonesia yang berada di 

pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Indo-australia, lempeng eurasia dan 

lempeng pasifik sehingga membentuk jalur Ring Of Fire atau rangakaian 

gunung api, Adanya tiga lempeng di Indonesia yang terus bergerak 

mengakibatkan bencana gempa bumi secara terus-menerus setiap tahunnya, 

sehingga  menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian yang dialami 

masyarakat.  

  Berdasarkan info BMKG, hingga Desember 2015 sistem analisa 

gempa bumi BMKG Pusat Jakarta telah mencatat terjadinya 96 gempa bumi 

dengan magtitude terbesar 4,8 M. Dilaporkan ada 33 gempa bumi yang 

dirasakan. Sementara BNPB pada tangga 5 Desember 2015 memberikan 

pernyataan bahwa gempa bumi tersebut telah menyebabkan 1593 rumah 

rusak, dimana 145 rusak berat, 273 rumah rusak sedang dan 1175 rumah 

rusak ringan  USGS/NEIC mencatat bahwa kejadian gempa bumi setiap 

tahunnya tidak pernah berubah banyak, kurang lebih 17 kejadian dengan 

magnituda 7. Kerusakan juga terjadi pada sarana umum seperti sekolah, 

tempat ibadah dan gedung pemerintahan. (Putri, 2016 : 2). Dengan 

banyaknya peristiwa yang terjadi kita tidak dapat mencegah bencana gempa 

bumi, karena tidak dapat diprediksi kapan terjadinya sehingga kita perlu 

mengurangi resiko bencana salah satunya dengan pengetahuan mitigasi 

bencana gempa bumi.  

 Kabupaten Boyolali merupakan suatu wilayah yang masuk dalam 

pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, dengan 

dilaluinya pertemuan dua lempeng maka berpotensi terjadinya bencana 

gempa bumi. Karena adanya ancaman bencana gempa bumi yang dapat 
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menimbulkan banyak kerugian perlu adanya pengetahuan tentang bencana 

dan mitigasinya. Salah satu langkah strategis yaitu melalui sekolah untuk 

dibekali ilmu pengetahuan tentang bencana dan mitigasiya sehingga ketika 

terjadi gempa bumi pada saat kegiatan belajar mengajar atau sedang berada 

dirumah anak-anak dapat menyelamatkan diri dengan ilmu yang sudah 

dibekalinya, karena anak salah satu yang paling rentan terhadap bencana 

alam. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan di MTs Negeri Tinawas 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali pembelajaran IPS pada materi 

keadaan wilayah Indonesia bencana gempa bumi masih monoton sehingga 

murid mudah bosan pada saat proses belajar mengajar dikelas, maka dari itu 

perlu adanya inovasi yang variatif  atau pengembangan media ajar untuk 

menyampaikan materi bencana gempa bumi serta kesiapsiagaannya dalam 

menghadapi bencana tersebut. Agar para siswa lebih mudah mempelajari 

dan mengerti materi yang disampaikan oleh pendidik karena adanya kontak 

secara visual dan audio. 

 Media pembelajaran yang dapat digunakan merupakan bagian intergal 

dalam sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

(massage), merangsang pikiran, perasaan perhatian dan kemauan siswa 

sehingga terdorong proses belajar. menurut sumiati 2008 : 159-160 (dalam 

Tarigan, 2015). Media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar-

mengajar untuk membantu guru menyampaikan materi yang diajarkan dan 

sarana mencapai tujuan pembelajaran. Media video yang sudah ada perlu 

adanya pengembangan supaya lebih menarik dan mudah dipahami oleh 

siswa. Media video juga mempunyai kemampuan yang cukup baik 

diharapkannya mampu meningkatkan pemahaman belajar siswa, dan 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

     Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas peneliti 

melakukan penelitian dan pengembangan video terhadap proses 
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pembelajaran pada materi ajar Bab 1 Keadaan Wilayah Indonesia bencana 

Gempa Bumi yang berlokasikan di MTs Negeri Tinawas Kabupaten 

Boyolali. Sehingga peneliti mengangkat judul yaitu PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO BERBASIS ADOBE AFTER 

EFFECT PADA MATERI BENCANA GEMPA BUMI DI MTs N 

TINAWAS KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI 

B. Identifikasi Masalah 

      Identfikasi masalah penelitian berdasarkan uraian latar belakang penelitian 

di atas, adalah sebagai berikut. 

1. Materi bencana gempa bumi yang didasarkan pada buku pembelajaran 

siswa yang biasanya disampaikan dengan ceramah. Materi keadaan 

wilayah Indonesia bencana gempa bumi akan lebih menarik dengan 

menggunakan media ajar video adobe After Effect. 

2.  kurangnya pengetahuan siswa terhadap kerusakan bencana gempa bumi 

C. Pembatasan Masalah 

     Agar proses penelitian berjalan dengan lancar, maka peneliti membatasi 

masalah penelitian sebagai berikut.  

1. Penelitian yang dilakukan hanya di MTs Negeri Tinawas Kabupaten 

boyolali pada kelas VII. 

2. Penelitian ini ditekankan pada pengembangan dan penggunaan media 

pembelajaran pada materi bencana gempa bumi. 

D. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan identifikasi masalah 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Pengembangan media video pembelajaran materi bencana 

gempa bumi bagi peserta didik ? 

2. Apakah  perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media video 

dan sesudah menggunakan media video ? 
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E. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan dari  

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengembangan media video pembelajaran pada materi 

keadaan wilayah Indonesia bencana gempa bumi.  

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan video 

dan sesudah menggunakan video. 

F. Manfaat Penelitian 

      Manfaat dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan berguna dalam 

proses pembelajaran pada kelas VII di MTs N Tinawas dan sekolah lainnya. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penelitian yang berkaitan dengan 

media pembelajaran video pada materi bencana gempa bumi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Pengembangan media pembelajaran diharapkan mampu mendorong 

peserta didik dalam meningatkan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai materi bencana gempa bumi. 

b. Bagi pendidik 

1) Hasil penelitian ini menawarkan inovasi dan kreativitas pendidik 

dalam membuat media pembelajaran yang bagus dan layak bagi 

peserta didik di MTs N Tinawas. 

2) Media pembelajaran ini mempermudah kinerja pendidik dalam 

kegiatan pembelajaran.  

c. Bagi penulis 

1) Proses penelitian ini memberikan pengalaman secara langsung 

dengan mengaplikasikan media video pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

2) Mengetahui keefektivan media ajar yang dikembangkan. 

3) Menambah wawasan peneliti serta mendorong peneliti agar lebih 

kreatif dalam mengembangkan video pembelajaran. 


