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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memegang peranan yang penting didalam proses pendidikan. 

Salah satu kode etik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah guru harus 

mampu menggunakan alat atau media pembelajaran. Dalam kegiatan belajar 

mengajar dikenal adanya hasil belajar, dimana hasil belajar merupakan salah 

satu alat tolak ukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam memahami 

suatu materi. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam setiap proses pembelajaran 

terjadi hambatan dalam proses pembelajaran, termasuk pelajaran geografi. 

Faktor yang menghambat diantaranya motivasi belajar yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa karena adanya anggapan bahwa mata pelajaran 

geografi adalah mata pelajaran yang berisi tentang materi saja. Terkadang 

siswa bermalas-malasan dalam belajar, dan siswa mengantuk saat pelajaran 

dimulai. 

Menurut Trianto (2007 : 1) berdasarkan analisis penelitian terhadap 

rendahnya hasil belajar peserta didik, hal tersebut disebabkan proses 

pembelajaran yang didominasi oleh pembelajaran yang tradisional. Pada 

pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher-centered sehingga siswa 

menjadi pasif. Meskipun demikian guru lebih suka menerapkan model 

tersebut, sebab tidak memerlukan alat dan bahan praktek, cukup menjelaskan 

konsep-konsep yang ada pada buku ajar atau referensi lain. 

Media menempati posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan 

proses belajar yang optimal merupakan salah satu indikator untuk 

mewujudkan hasil belajar siswa yang optimal pula. Hasil belajar yang 

optimal juga merupakan salah satu cerminan hasil pendidikan yang 

berkualitas (Sarwiko, 2010). Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu pesat ini, profesionalisme guru tidak cukup hanya 

dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu 

mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar 

siswa. 
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SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar merupakan sekolah yang berada 

di kecamatan Jaten yang memerlukan adanya media pembelajaran, 

terbatasnya media pembelajaran di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar, 

dimana guru rata-rata masih menggunakan media pembelajaran seperti 

powerpoint, lembar kerja siswa (LKS), dan buku paket, belum adanya variasi 

media pembelajaran yang menarik. 

Sehubungan dengan uraian diatas maka diperlukan suatu upaya 

terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan media pada 

proses belajar mengajar di kelas. Salah satunya dengan cara menggunakan 

media yang berbasis video animasi. Animasi menurut Fernandes (dalam 

Buchari, 2015:2)  adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali 

serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. 

Berdasarkan definisi tersebut maka animasi merupakan proses menggerakan 

sesuatu yang tidak dapat bergerak sendiri. Media pembelajaran animasi 

menjadi pilihan pada penelitian ini dikarenakan pada zaman sekarang ini 

animasi mememiliki daya tarik tersendiri di berbagai kalangan terlebih para 

pelajar atau peserta didik. Menurut Baugh (dalam Arsyad, 1997: 10) 

menyatakan bahwa kurang lebih 90% untuk memperoleh hasil belajar 

seseorang melalui inderapandang, 5% diperoleh melalui inderadengar, dan 

5% lagi dengan indera lainnya. 

Erosi mendapat pengaruh dari adanya air atau angin yang mengangkat 

partikel-partikel tanah pada lapisan tanah bagian atas, pada dasarnya erosi 

adalah perataan kulit bumi. Pada bentang lahan yang tidak datar, berapa pun 

persen atau derajat kemiringan lerengnya, erosi pasti akan terjadi, hanya saja 

pada kondisi alami. Artinya banyaknya erosi alami yang terjadi jauh lebuh 

kecil dari pada banyaknya tanah yang terbentuk dari proses pelapukan. 

Selanjutnya pada saat ada campur tangan manusia terhadap kondisi alami 

yang telah seimbang antara proses pembentukan dan pengangkutan tanah 

maka akan beruh menjadi erosi yang dipercepat yaitu erosi yang dapat 

menimbulkan kerusakan akibat tindakan manusia (Arsyad, 2010).  
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Erosi tanah saat ini menimbulkan keprihatinan besar diseluruh dunia, 

karena sekitar 60% dari luas daratan di dunia mengalami degradasi lahan 

yang diakibatkan oleh erosi tanah (Chalise, 2019:2). Menurut Utomo (dalam 

Hartono 2016:31), di Indonesia sendiri mempunyai tingkat erosi sebesar 173 

Ton/Ha/Th. Sejumlah lokasi dibantaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten 

Karanganyar mendesak dilakukan penghijauan karna mengalami erosi tanah. 

Tiga lokasi di bantaran sungai Bengawan Solo mengalami pengikisan tanah 

akibat banjir maupun aliran air itu masuk Kecamatan Jaten, Kabupaten 

Karanganyar, yakni Benowo, Gunungsari, dan Gunungmijil (Handayani, 

2018) 

Mengingat dengan kondisi diatas perlu adanya pengenalan bahaya 

erosi bagi siswa di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar. Pemahaman 

pengetahuan bahaya erosi ini salah satunya dengan media pembelajaran video 

animasi materi erosi. Media pembelajaran video animasi ini diharapkan 

mampu meningkatkan kesadaran siswa melalui proses pembelajaran, selain 

itu juga untuk menumbuhkan sikap dalam mengelola lingkungan sekitar agar 

dapat mengurangi bahaya erosi. Penelitian dibidang pendidikan ini penting 

untuk menumbuhkan pengetahuan siswa mengenai bahaya erosi dan 

memahami tindakan konservasi tanah melalui pengembangan media 

pembelajaran video animasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN  MEDIA 

PEMBELAJARAN VIDEO  ANIMASI  MATERI  EROSI SEBAGAI  

DASAR PENGETAHUAN  BENCANA  DI KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 5 KARANGANYAR”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi berbagai 

masalah yang dihadapi yaitu : 
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1. Sekitar 60% dari luas daratan di dunia telah mengalami degradasi lahan 

yang diakibatkan oleh erosi tanah, di Indonesia sendiri mempunyai 

tingkat erosi sebesar 173 Ton/Ha/Th 

2. Kecamatan Jaten merupakan daerah yang berada di bantaran Sungai 

Bengawan Solo yang mengalami pengikisan tanah akibat banjir maupun 

aliran air 

3. Terbatasnya pengembangan media pembelajaran dapat menyebabkan 

peserta didik kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan. 

4. Perlu adanya tambahan media pembelajaran video animasi pada materi 

dinamika litosfer untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ancaman 

bahaya erosi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini, mengingat luasnya masalah, maka dilakukan 

pembatasan masalah sehingga mendapatkan fokus dalam penelitian ini. Dan 

fokus dalam penelitian ini adalah tentang pengembangan media pembelajaran 

video animasi terhadap hasil belajar pada materi erosi mata pelajaran geografi 

di SMA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah dalam melakukan kegiatan penelitian 

ini. Dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media video animasi materi erosi di SMA 

Muhammadiyah 5 Karanganyar?  

2. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan media video animasi materi 

erosi di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar?  

  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pengembangan media video animasi sebagai bahan ajar 

siswa pada materi erosi di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media video 

animasi pada materi erosi di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan 

referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya terkait 

pengembangan media pembelajaran yang diterapkan disekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Menjadikan pengalaman dan wawasan dalam penggunaan 

media pembelajaran video animasi sebagai media belajar pada materi 

erosi. 

b. Bagi guru 

Guru mengetahui penggunaan media video dalam kegiatan 

pembelajaran didalam kelas, serta mendukung video animasi dalam 

proses penyampaian materi kepada siswa. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan gambaran mengenai penggunaan media 

pembelajaran yang tepat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyelenggaraan media pembelajaran disekolah 

 


