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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana alam merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap 

saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko bahaya terhadap 

kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. 

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam geologi yang dapat 

menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Menurut 

Naryanto (2014), tanah longsor terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor 

pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan 

lereng, litologi, sesar, dan kekar pada batuan. Faktor pemicu adalah faktor yang 

menyebabkan bergeraknya material tersebut seperti curah hujan, gempa bumi, 

erosi kaki lereng, dan aktifitas manusia. 

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang ada di Indonesia yang 

memiliki risiko terjadinya bencana tanah longsor. Kabupaten Boyolali sebagian 

besar bertopografi terjal sampai sangat terjal dengan ketinggian 70 - 1500 meter 

diatas permukaan laut, sehingga kerentanan akan terjadinya risiko bencana tanah 

longsor lahanpun juga akan tinggi. Wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya 

bencana tanah longsor yaitu antara lain berada di Kecamatan Selo, Kecamatan 

Musuk, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel dan Kecamatan Kemusu. 

Masyarakat yang ada disekitar daerah rawan longsor tersebut masih banyak yang 

belum paham tentang penanggulangan bencana tanah longsor yang baik, karena 

masih banyak yang belum mendapat pengetahuan mengenai pendidikan 

penanggulangan bencana. Selain itu masyarakat di Kecamatan yang ada di 

Boyolali masih banyak yang mempunyai rumah yang dekat dengan tebing 

dengan kemiringan hampir tegak lurus. 

Pada tanggal 23 Februari 2018, Kabupaten Boyolali mengalami bencana 

tanah longsor yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi. Curah hujan 

yang tinggi tersebut menyebabkan tanah longsor di dua titik di Jalan Boyolali-
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Magelang. Longsoran tersebut menutup akses jalan di jalur wisata Solo-Selo-

Borobudur, selain di jalur tersebut longsor juga menimbun jalan Cepogo-Ampel. 

Tanah longsor yang terjadipun tidak mengakibatkan adanya korban jiwa hanya 

saja akibat tanah longsor yang terjadi menyebabkan arus lalu lintas Boyolali-

Magelang terganggu karena timbunan material dan lumpur yang menutup akses 

jalan (Ajiyanto, 2018). 

Bencana alam yang telah terjadi akhir-akhir ini di Indonesia telah 

mengembangkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi kerentanan bahaya 

bencana alam yang akan terjadi di sekitar mereka. Sikap reaktif mengenai 

kesiapsiagaan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. 

Masyarakat dituntut untuk lebih cepat tanggap dalam menyikapi bencana 

disekitar mereka. Salah satu cara dalam menghadapi kerentanan bencana yang 

akan terjadi yaitu dengan penanggulangan bencana.  

Menurut Nuryani (2016),  penanggulangan bencana merupakan salah satu 

cara untuk mengurangi dampak yang sangat merugikan dari ancaman bencana, 

kegiatan yang dilakukan adalah pencegahan bencana, tanggap darurat dan 

rehabilitasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai penanggulangan bencana 

akan sangat memberikan banyak manfaat seperti dapat meminimalisir dampak 

yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat yaitu 

melalui dunia pendidikan yang ada di sekolah. 

Pendidikan dan pengajaran di Indonesia dewasa ini semakin mengalami 

pertumbuhan yang pesat kearah yang modern. Peningkatkan pengembangan 

kualitas pendidikan juga masih harus dilakukan terus-menerus agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai oleh para peserta didik. Salah satu upaya 

peningkatan kualitas pendidikan yaitu dengan pembaharuan metode belajar. 

Dengan pembaharuan metode mengajar diharapkan sumber informasi yang 

diterima para peserta didik tidak hanya dari guru melainkan dapat dari sumber-

sumber informasi lainnya seperti internet, video pembelajaran, maupun 

lingkungan sekitar peserta didik.   
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Pembelajaran modern yang serba menggunakan teknologi informasi, media 

pembelajaran juga merupakan hal penting. Guru harus mampu memanfaatkan 

teknologi dan memilih media yang baik untuk proses pembelajarannya agar 

dapat membantu menjelaskan materi yang diberikan. Pemakaian metode yang 

tepat oleh guru dapat meningkatkan minat dan motivasi serta rangsangan 

kegiatan belajar sehingga para siswa dapat memperoleh prestasi belajar. 

Pada pembelajaran saat ini, umumnya para guru hanya memilih satu media 

pembelajaran seperti buku atau LCD proyektor untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran. Dengan pemanfaatan LCD tersebut para guru masih belum 

maksimal dalam memanfaatkannya karena para guru hanya menjelaskan materi 

lewat apa yang ditampilkan slide yang disajikan, dengan begitu para siswa akan 

cenderung tidak tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung dan akan 

merasa bosan sehingga dapat megakibatkan para siswa menjadi pasif, tidak 

memperhatikan, mengobrol dengan teman sebaya, mengantuk atau bahkan 

bermain gadget saat proses pembelajaran. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan 

penggunaan media. Menurut Suwarsito dkk (2011), istilah media berasal dari 

bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, 

sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang 

merupakan kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat 

keras (alat belajar).  

Penggunaan media yang baik oleh guru akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan informasi, pembelajaran  akan berlangsung menarik dan 

menyenangkan. Pemilihan media juga akan meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, apabila guru tepat dalam memilih media maka 

para siswa akan antusias dalam mengikuti pelajaran dan tujuan pembelajaran 
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akan dapat tercapai secara optimal. Untuk mendukung tuntasnya tujuan 

pembelajaran maka diperlukan pemanfaatan media tekonologi komunikasi. 

Menurut Rusman, dkk (2011), Teknologi komunikasi adalah perangkat-

perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses dan system 

yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar 

komunikasi berhasil (komunikatif). Komputer merupakan suatu alat bantu 

penyampaian informasi yang baik dalam proses pembelajaran.  

Salah satu media untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran 

yaitu dengan media video animasi yang dibuat dengan perangkat komputer. 

Media video animasi dipilih karena pembelajaran akan lebih menarik, tidak 

membosankan dan menambah motivasi belajar. selain itu dengan penyampaian 

materi melalui media video animasi dapat mempermudah pemahaman siswa 

dalam memahami materi karena siswa dapat membayangkan dan merangsang 

pikiran mereka. Menurut hasil pengamatan dan wawancara di SMA Negeri 1 

Cepogo proses pembelajaran oleh pendidik masih menggunakan cara lama untuk 

menyampaikan informasi yaitu dengan ceramah dan berpanduan buku. Sehingga 

banyak para siswa yang belum bisa menerima informasi yang diberikan oleh 

para guru. 

Pemilihan media animasi ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung 

proses pembelajaran agar para peserta didik dapat tertarik mengikuti 

pembelajaran pada materi siklus penanggulangan bencana. Materi ajar siklus 

penanggulangan bencana akan lebih mudah dipahami para peserta didik apabila 

mereka dapat melihat dan dapat membayangkan secara langsung tentang materi 

yang telah disampaikan, sehingga perlu adanya penggunaan media ajar untuk 

dapat membuat pengembangan suatu produk dalam bidang pendidikan agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN MEDIA AJAR VIDEO 

ANIMASI TANAH LONGSOR PADA MATERI SIKLUS 

PENANGGULANGAN BENCANA DI SMA NEGERI 1 CEPOGO”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan berbagai 

masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya guru dalam memanfaatkan media dan pengembangan media 

secara mandiri  

2. Belum memadainya media pembelajaran siswa sebagai panduan 

pembelajaran di sekolah pada materi siklus penanggulangan bencana di 

SMA Negeri 1 Cepogo 

3. Efektifitas dari pengembangan media pembelajaran sebagai dasar 

pengetahuan bencana tanah longsor masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas 

maka penelitian ini membatasi permasalahan pada pengembangan media 

pembelajaran dan efektifitas dari pengembangan media pembelajaran yang dapat 

mendukung materi siklus penanggulangan bencana di SMA Negeri 1 Cepogo.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media ajar pembelajaran video animasi tanah 

longsor pada materi siklus penanggulangan bencana di SMA Negeri 1 

Cepogo? 

2. Bagaimana efektifitas penggunaan media pembelajaran video animasi 

tanah longsor terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi siklus 

penanggulangan bencana di SMA Negeri 1 Cepogo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengembangan media ajar pembelajaran video animasi tanah longsor 

pada materi siklus penanggulangan bencana di SMA Negei 1 Cepogo. 
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2. Efektifitas peningkatan hasil belajar siswa pada materi siklus 

penanggulangan bencana menggunakan media ajar video animasi tanah 

longsor. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi dan sumbangan konseptual bagi perkembangan 

ilmu pendidikan tentang pengembangan media pembelajaran video 

animasi di SMA Negeri 1 Cepogo. 

b. Memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian lanjutan tentang 

hal yang sama tentunya dengan menggunakan teori dan metode lain yang 

belum pernah digunakan sebelumnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah : 

1) Menambah koleksi media pembelajaran 

2) Sebagai sarana untuk mengembangkan media pembelajaran video 

animasi pada mata pelajaran lain 

b. Bagi Guru Geografi  

1) Menambah media pembelajaran pada mata pelajaran geografi 

2) Menambah sumber belajar pengetahuan dasar geografi 

c. Bagi Peserta Didik 

1) Memberi alternatif media yang digunakan sehingga pembelajaran 

menjadi lebih efektif 

2) Memberi kesempatan peserta didik untuk melakukan pembelajaran 

secara interaktif dan mandiri. 

d. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terutama pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan. Khususnya bagi program studi Pendidikan Geografi yang 

dapat dijadikan sebagai referensi maupun melengkapi koleksi karya 

ilmiah di perpustakan.  


