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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang rawan bencana, salah satunya adalah 

bencana banjir. Bencana banjir sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia 

sehingga menimbulkan korban jiwa, lebih dari itu menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan infrastruktur beserta fungsinya. Gambar 1.1 menunjukan 

terdapat bermacam–macam bencana di Indonesia, tetapi tetap saja bencana 

banjir masih menjadi bencana tertinggi setiap tahunnya yang ditunjukkan pada 

diagram batang warna merah dengan kejadian banjir rata-rata 750 kali setiap 

tahun dari tahun 2007 sampai 2018. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana 

tersebut pun juga tidak sedikit yaitu sebesar Rp 93,019,197.25 rata-rata setiap 

tahunnya (BNPB, 2018). Jumlah kejadian banjir tertinggi selama kurun waktu 

10 tahun terjadi pada tahun 2017 kemudian disusul oleh tahun 2018. 

Sedangkan kejadian banjir terendah terjadi pada tahun 2009. Jumlah kejadian 

bencana di Indonesia 10 tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.1. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                       

Gambar 1.1 Grafik jumlah kejadian bencana di Indonesia 10 tahun terakhir 

(Sumber: BNPB, 2018) 

  

Bencana banjir terjadi tidak terlepas dari keadaan alam dan perilaku 

manusia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan 

bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Selanjutnya pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. 

Pendidikan adalah kunci terbentuknya sumberdaya manusia yang 

kompeten dalam membangun bangsa dan negara. Melalui pendidikan 

diharapkan dapat mewujudkan generasi cerdas dan yang berguna demi bangsa 

dan negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

Guru memegang peranan penting didalam proses pendidikan. Salah satu 

kode etik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah ia harus mampu 

membantu proses perubahan pengetahuan peserta didik. Peran guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing. Guru 

hanya dapat membantu proses perubahan pengetahuan peserta didik melalui 

perannya menyiapkan scaffolding dan guiding, sehingga peserta didik dapat 

mencapai tingakatan pengetahuan yang lebih sempurna dibandingkan dengan 

pengetahuan sebelumnya (Daryanto, 2016).  

Menurut Trianto (2007) 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 adalah segala sesuatau yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. Menurut Sudjana dan Rivai (2001), media pengajaran dapat 
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mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa 

alasan mengapa media pembelajaran dapat mempermudah proses belajar 

siswa. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

Menurut Sadjati (2003) yang termasuk kategori video ialah segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara Sekuensial. Video termasuk dalam kategori bahan ajar 

audiovisual. Bahan ajar audiovisual atau bahan ajar pandang - dengar 

merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan dua materi, yaitu : materi 

visual dan auditif. Materi visual ditunjukan untuk merangsang indra 

penglihatan siswa sedang mater auditif untuk merangsang indra pendengaran 

mereka. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi berlangsung secara 

lebih efektif. (Prastowo 2014) 

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan, maka dibutuhkan sebuah 

media pembelajaran yang membantu siswa dan guru untuk mempermudah dan 

memperlancar proses belajar mengajar yang akan bermanfaat bagi kedua belah 

pihak. Melihat permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan media pembelajaran video dalam proses belajar mengajar. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengambil judul 

penelitian skripsi, yaitu “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS VIDEO ANIMASI SEBAGAI DASAR PENGETAHUAN 

MITIGASI BENCANA BANJIR’’. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi berbagai 

masalah yang dihadapi yaitu: 

a. Kurangnya media pembelajaran secara visual disekolah. 
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b. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru sehingga siswa      

merasa bosan dan jenuh. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini, mengingat luasnya masalah, maka dilakukan pembatasan 

masalah sehingga mendapatkan fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam 

penelitian ini adalah tentang pengembangan video dan kelayakan media video 

animasi untuk pembelajaran mitigasi bencana banjir di Sekolah Menegah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas. 

 

D.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah dalam melakukan kegiatan penelitian ini. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran video animasi pada materi 

mitigasi bencana banjir? 

b. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran video pada materi 

mitigasi bencana banjir untuk proses pembelajaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengembangan media pembelajaran video yang dibutuhkan 

guru dan siswa. 

b. Menganalisis tingkat kelayakan media pembelajaran video pada materi 

mitigasi bencana banjir untuk proses pembelajaran. 

 

F. Manfaat Peneltiian 

a. Manfaat Teoritis. 

Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti yang berkaitan dengan 

media pembelajaran video animasi mitigasi bencana banjir.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 
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Sekolah dapat lebih meningkatkan keberhasilan belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 

2) Bagi Guru 

Sebagai acuan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3) Bagi Siswa 

Siswa mendapatkan pengalaman baru serta lebih mudah memahami 

bagaimana mitigasi bencana banjir. 

4) Bagi Peneliti 

Pengembangan sarana materi sub kebencanaan melalui kegiatan 

penelitian dan menambah wawasan mengenai pemanfaatan media video 

animasi kepada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


