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BAB I 

PENDAHALUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana 

banjir. Hampir setiap tahun setiap wilayah di Indonesia terdampak bencana 

banjir terutama pada musim penghujan. Bencana merupakan kejadian 

fenomena alam yang dapat terjadi dimana saja serta dapat mengakibatkan 

korban jiwa dan hilangnya material dan non material. Banjir merupakan suatu 

peristiwa atau kejadian alam dengan ditandai naiknya air di permukaan tanah 

dalam waktu yang lama dan dapat mengganggu aktivitas manusia. Maka dapat 

diartikan bencana banjir adalah suatu peristiwa kejadian alam yang dapat 

terjadi dimana saja dengan ditandai naiknya air dipermukaan tanah dalam 

jangka waktu yang lama sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dan 

hilangnya material dan non material. 

 Penyebab banjir yang sering terjadi karena perilaku masyarakat 

kurang sadar akan kebersihan lingkungan dan kurangnya fasilitas untuk 

meminimalisir bencana banjir. Pola perilaku tersebut berdampak buruk bagi 

lingkungan. Jika pola tersebut tidak diubah maka dampak yang terjadi dapat 

menyebabkan wilayah menjadi daerah langganan banjir. Sering kali banjir 

dianggap remeh, semua orang wajib berperan serta bersiap sedia menghadapi 

bencana banjir dengan persiapan dini dan pemahaman yang dalam serta 

pengetahuan menghadapai bencana (Umar, 2013). Adanya mata pelajaran 

geografi mancangkup tentang fenomena alam yang terjadi di lingkungan 

sekitar Dari kejadian tersebut maka diperlukan adanya pengetahuan bagi 

masyarakat terutama bagi peserta didik. 

Penyampaian materi perlu disiapkan terlebih dahulu agar lebih 

menarik dan mudah untuk disampaikan kepada peserta didik tidak terkecuali 

pelajaran geografi. Menurut Fujiawati (2016) kurikulum merupakan alat yang 

sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan, artinya tanpa 

kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran
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pendidikan yang dicita-citakan. Perkembangan zaman dapat mempengaruhi 

bidang pendidikan secara dinamis. Acuan pendidikan pada saat ini 

menggunakan kurikulum 2013. Shafa (2014) mengemukakan konsep 

kurikulum 2013 merupakan karakter tujuan atau kompetensi lulusan yang 

dikemas dalam bentuk integrasi dengan menekankan pada pendidikan karakter, 

karakter yang menekankan pada pendekatan sceintific dan karakter penilaian 

yang lebih detail dengan menekankan pada penilaian proses.  

Proses pembelajaran merupakan suatu aktivitas di sekolah untuk 

melangsungkan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada kurikulum 

kementrian pendidikan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Proses tersebut dapat dilakukan apabila kedua belah pihak 

melakukan interaksi dan komunikasi yang saling terkait satu sama lain pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pembelajaran diperlukan kegiatan 

yang menyenangkan dan berkualitas untuk mecapai suatu tujuan dengan hasil 

yang lebih baik. Pendidik harus berorientasi dan memahami keadaan peserta 

didik, supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan peserta didik 

dapat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Akan tetapi sekolah di 

Indonesia masih banyak pendidik atau guru yang tidak menggunakan model, 

media, dan metode yang menarik. Dari hasil orientasi guru hanya berpatokan 

pada buku pelajaran pegangan sehingga terkesan monoton dan peserta didik 

tidak dapat menangkap materi yang disampaikan dengan maksimal.  

Kegiatan tersebut tidak akan tercapai apabila bentuk pembelajaran 

yang diterapkan tidak menggunakan metode, media dan model pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan peserta didik, maka peserta didik tidak akan 

memahami konteks materi pembelajaran yang akan disampaikan. Metode 

pembelajaran yang dilakukan sampai saat ini masih menggunakan ceramah 

dengan alasan masih minimnya alat pendukung pembelajaran dan pembuatan 

media pembelajaran untuk siswa. Apabila pendidik menggunakan metode 

ceramah terus menerus maka peserta didik menimbulkan rasa tidak nyaman 

dan akibatnya peserta didik akan mengantuk atau tidur, mengobrol dengan 

teman sehingga proses pembelajaran di kelas tidak efektif. Menurut Budiharti
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(2016) siswa memiliki masalah pada minat baca buku pelajaran yang berisi 

pengetahuan, siswa cenderung menyukai novel, buku cerita, buku olahraga dan 

majalah-majalah lainnya. 

Media adalah suatu alat yang digunakan guru dalam pembelajaran 

untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar proses belajar mengajar tetap 

fokus dan terarah menuju tujuan pendidikan yang diinginkan (Kurniawan, dkk. 

2017). Media pembelajaran sampai saat ini yang masih didalam kelas yaitu 

buku mata pelajaran. Akibatnya peserta didik hanya memfokuskan cara belajar 

mereka melalui buku pelajaran dengan membaca. Untuk itu diperlukan suatu 

bahan ajar yang baik yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan 

informasi dari guru kepada peserta didik sebagai penerima pesan (Febriandika, 

dkk. 2016). Hasil belajar yang efesien akan dicapai karena ada beberapa faktor, 

salah satunya merupakan media pembelajaran. Penggunaan media diharapkan 

mampu merangsang kemampuan siswa untuk menerima materi dari seorang 

pendidik. Kegiatan belajar akan lebih afektif apabila suasana pembelajaran 

yang meyenangkan khususnya untuk peserta didik menjadi mudah untuk 

menyerap pelajaran yang akan disampaikan 

Media pembelajaran seperti komik mampu menarik minat baca 

peserta didik. Faktor penyampaian, alur cerita dan ilustrasi gambar dalam 

komik mampu merangsang pengetahuan peserta didik untuk menerima materi. 

Adanya materi pelajaran kelas X tentang hidrosfer maka peseta didik perlu 

mengetahui bencana banjir yang berkaitan dengan materi didalam kelas. 

Peneliti akan berfokus pada media komik sebagai media pembelajaran 

terkait dengan bencana banjir. Peneliti juga menilai respon siswa dan 

keefektifan media geomik (geografi dalam komik) dalam proses kegiatan 

pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran geografi materi tentang siklus 

hidrologi, dalam pengujian media geomik ini akan dilakukan di SMA N 1 

Karangdowo dengan pertimbangan karena sekolah ini memang salah satu 

sekolah yang pernah terkena dampak banjir. Kurangnya pengembangan media 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai EFEKTIVITAS MEDIA 

GEOGRAFI DALAM KOMIK TERKAIT DENGAN BENCANA BANJIR
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PADA SUB MATERI SIKLUS HIDROLOGI KELAS X DI SMA N 1 

KARANGDOWO. Harapannya peserta didik dapat memahami materi dengan 

baik dan dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah bencana banjir 

dan mendapat wawasan tentang penaganan bencana banjir dengan tepat apabila 

bencana banjir terjadi dilingkungan sekitar sekolah. 

 

B. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang diperoleh di SMA N 1 Karangdowo sebagai berikut: 

1. Perilaku masyarakat kurang sadar akan kebersihan lingkungan dan 

kurangnya fasilitas untuk memininalisir bencana banjir. 

2. Buku pelajaran masih digunakan sebagai satu satunya sebagai media 

pembelajaran. 

3. Kurangnya efektivitas media pembelajaran yang digunakan sehingga 

metode ceramah sampai saat ini masih digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah. 

Mengingat permasalahan masalah yang begitu luas, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah yang diperoleh di SMA N 1 Karangdowo sebagai 

berikut: 

1. Subjek penelitian peserta didik kelas X IPS. 

2. Efektivitas media komik sebagai media pembelajaran pada sub materi siklus 

hidrologi terkait dengan bencana banjir. 

 

D. Rumusan Masalah. 

Sesuai latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini kelas X di SMA N 1 Karangdowo adalah: 

1. Bagaimana respon peserta didik terhadap media geomik pada materi siklus 

hidrologi terkait dengan bencana banjir? 
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2. Bagaimana efektivitas penggunaan media geomik pada materi siklus 

hidrologi terkait dengan bencana banjir? 

 

E. Tujuan Penelitian. 

Sesuai latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian kelas X di SMA N 1 Karangdowo untuk mengetahui: 

1. Respon peserta didik terhadap media geomik pada materi siklus hidrologi 

terkait dengan bencana banjir. 

2. Efektivitas penggunaan media geomik pada materi siklus hidrologi terkait 

dengan bencana banjir. 

 

F. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi peneliti, guru, 

siswa, dan pembaca antara lain: 

1. Peneliti, dapat mengetahui keefektifan media komik baik dari segi 

keaktifan, analisis tes belajar didalam kelas. 

2. Guru, digunakan sebagai media acuan agar pembelajaran didalam kelas 

tidak membosankan. 

3. Siswa, dapat lebih aktif didalam kelas untuk memperoleh pengetahuan, 

menjadi lebih efisien agar tidak membosankan dan dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari hari. 

4. Pembaca, untuk menjadi bahan rujukan dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 


