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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana Longsorlahan merupakan salah satu jenis bencana yang 

sering terjadi di Indonesia terutama pada musim hujan. Longsorlahan 

terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor pengontrol gangguan 

kestabilan lereng dan proses faktor pemicu longsoran. Gangguan 

kestabilan lereng dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan 

lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi 

hidrologi tata air pada lereng (Nurjanah, 2011). Jawa Tengah merupakan 

salah satu Provinsi yang termasuk rawan terhadap bencana. Ada 7 bencana 

yang terjadi di Jawa tengah pada tahun 2017 yaitu tanah longsor 487 

kejadian, puting beliung 385 kejadian, banjir 190 kejadian, kekeringan 3 

kejadian, letusan gunungapi 1 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 1 

kejadian, gempa bumi 1 kejadian (BNPB, 2017). Dari data tersebut  jawa 

tengah sangat rentan terhadap bencana longsorlahan  dengan jumlah paling 

tinggi. 

Kabupaten Rembang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah 

yang berada di bagian paling timur yang mempunyai tingkat kerawanan 

bencana. Kerawanan bencana tersebut dapat diindikasikan dari frekuensi 

kejadian bencana alam pada kurun waktu 2010-2014 yang semakin 

meningkat, terutama kejadian bencana banjir dengan jumlah 74 kali dan 

longsorlahan dengan jumlah 72 kali yang menimbulkan dampak serta 

kerugian cukup besar di berbagai sektor,yang meliputi kecamatan gunem, 

kecamatan sumber, kecamatan Sale, kecamatan sedan dan kecamatan 

pamotan (BPDB Kab Rembang, 2015). Kecamatan gunem merupakan 

salah satu kecamatan di kabupaten Rembang. Berdasarkan berita 

Murianews.com pada 18 Maret 2017 wilayah Gunem berada di 
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pegunungan dan sebagian bebatuannya kapur sehingga ketika ada hujan 

atau fenomena alam lainnya, berpotensi longsor, untuk itu semua warga di 

daerah rawan longsor agar selalu waspada dan melakukan langkah 

antisipati 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomer 20 Tahun 

2003 pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. SMP Negeri 1 Gunem adalah sekolah yang berada di Kecamatan 

Gunem Kabupaten Rembang. Kecamatan Gunem terdapat gunung karst 

dan disana juga terdapat pabrik semen. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan sering terjadi longsor di daerah tersebut. Mayoritas siswanya 

merupakan penduduk daerah tersebut,  pemahaman tentang mitigasi 

longsor lahan perlu di terapkan dalam proses pembelajaran agar melatih 

siswa dalam tanggap terhadap bencana longsorlahan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong guru dalam proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan. 

Media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar. Prastowo (2012) mengemukakan bahwa bahan ajar interaktif 

adalah bahan ajar yang mengkobinasikan beberapa media pebelajaran 

(audio, vidio, teks, atau grafik) yang bersifat interaktif yang 

mengendalikan suatu perintah atau pelaku alam dari suatu presentasi. 

Informasi yang disajikan melalui media pembelajaran vidio ini 

berbentuk dokumen yang hidup dapat dilihat dari layar monitor melalui 

overhead projector yang dapat dilihat dan didengar. Media vidio bertujuan 
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untuk menyajikan inforasi dalam bentuk yang menarik dan menyenangkan 

serta dapat dimengerti. Media vidio yang dibuat berisi tentang materi yang 

berkaitan dengan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana longsor 

lahan. Melalui media vidio ini siswa diharapkan dapat menerapkannya 

secara langsung dilapangan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menggunakan 

media vidio pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan keperluan analisis tersebut penulis melakukan penelitian 

dengan judul EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA VIDIO 

TERHADAP KESIPSIAGAAN SISWA DALAM MENGHADAPI 

BENCANA LONGSORLAHAN DI SMP NEGERI 1 GUNEM, 

KABUPATEN REMBANG. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya tingkat pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana 

longsorlahan. 

2. Guru belum memanfaatkan penggunaan teknologi media dan 

membuat media pembelajaran secara mandiri seperti media vidio, 

dan 

3. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan 

interaktif untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan. 

 

C. Pemabatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian lebih 

terfokus maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian hanya dilakukan di SMP Negeri 1 Gunem Kabupaten 

Rembang, dan 

2. Penelitian ditekankan pada vidio pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana longsorlahan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, penelitian ini merumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah media sebelum video lebih efektif jika digunakan dalam 

pembelajaran dari hasil belajar siswa materi longsorlahan?, dan 

2. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

video dan sesudah menggunakan video?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil 

tujuan masalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui keefektifan media vidio yang digunakan dalam 

pembelajaran materi bencana longsorlahan, dan 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan vidio dan sesudah menggunakan vidio. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan atas tujuan penelitian tersebut, maka dapat diambil 

manfaat penelitian sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan ilmu tentang: 

a. penggunaan media pembelajaran vidio dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Gunem pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial materi longsorlahan, dan 

b. efektifitas penggunaan media vidio untuk meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dengan materi longsorlahan. 
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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 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian lain terutama masalah media dalam proses pembelajaran 

yang khususnya berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bertambahnya khasanah ilmu pengetahuan pendidikan 

mengenai penggunaan media video dalam proses pembelajaran di 

sekolah dan tempat penelitian serta lingkungan pendidikan. 

 


