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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di 

subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini 3,8 

miliar barel. Lalu, dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni 

sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel. Selain 

minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 trillion 

standard cubic feet (TSCF). Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa 

lokasi dengan pembagian P1 atau terbukti 99,06 TSCF, P2 atau cadangan 

potensi sebesar 21,26 TSCF dan P3 (cadangan harapan) sebanyak 18,23 

TSCF (Kementrian ESDM, 2012). 

Subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT), Indonesia memiliki 

potensi panas bumi (11 GW), angin (60,6 GW), bioenergi (32,6 GW), air 

dan mikrohidro (94,3 GW), surya (207,8 GWp) dan laut (17,9 GW). Total, 

Indonesia memiliki 442 GW potensi EBT dan baru diutilisasi sebesar 

2,1% atau 9 GW. Di subsektor minerba, cadangan batu bara terbukti kini 

menyentuh 39,89 miliar ton. Sementara cadangan komoditas tembaga 

sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut sama dengan cadangan produksi 

bijih selama 39 tahun (Kementrian ESDM, 2012). 

Cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan 

produksi tambang per tahun 17 juta ton bijih. Umur cadangan berdasarkan 

produksi bijih 184 tahun. Untuk logam besi cadangannya sebanyak 3 

miliar ton dengan produksi bijih besi dan pasir besi 3,9 juta ton per tahun, 

dan konsentrat besi 3,1 juta on. Umur cadangan berdasarkan produksi bijih 

769 tahun. (Kementrian ESDM, 2012). Bauksit cadangan 2,4 miliar ton 

dengan umur cadangan 422 tahun; emas cadangannya 1.132 Au dengan 

umur 28 tahun. Sementara perak cadangan 171.499 ton Ag dengan umur 

cadangan 1.143 tahun. Serta timah cadangan 1,5 juta ton Sn, umur 

cadangan 21 tahun (Kementrian ESDM, 2012). 
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Menurut UU Minerba No.4 Tahun 2009 pasal 1 pertambangan 

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, pengangkutan, 

pengelolaan, dan pemurnian serta kegiatan pasca tambang. Sebagai contoh 

tambang di Indonesia antara lain tambang emas, tambang batu bara, dan 

tambang mineral lainnya. 

Pada periode 2017-2018, Provinsi Jawa Tengah dan 35 

kabupaten/kota sedang melakukan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata 

Ruang Kabupaten/Kota. Hingga september 2018 ada 18 kabupaten/kota 

sudah mengajukan proses rekomendasi dan sebanyak 11 kabupaten sudah 

mendapat rekomendasi dari gubernur yakni kabupaten Purbalingga, 

Boyolali, Sukoharjo, Karangayar, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, 

Brebes, Kota Magelang dan Semarang. Jawa Tengah mengalokasikan 

lahan untuk tambang seluas 259.762,19 hektar. Berdasarkan data dinas 

ESDM Jateng hingga 2018 wilayah izin usaha pertambangan dan izin 

usaha tambang di Jawa Tengah mencapai 133.018, 9 hektar belum 

termasuk tambang ilegal yang membuat banyak lahan yang di alih 

fungsikan dari pertanian menjadi pertambangan (Haris Efendi , 2018). 

Klaten adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang terdapat 

tambang yaitu tambang pasir yang ada di Kali Woro di Kecamatan 

Kemalang. Menurut BPS pada tahun 2017 volume produksi pertambangan 

bahan tambang galian pasir di Indonesia mencapai 152.666.283 m
3
. 

Adanya tambang tersebut masyarakat melihat potensi dari wilayah mereka 

sendiri dan bisa menjadikan perekonomian di wilayah tersebut meningkat. 

Tambang pasir yang memiliki potensi perekonomian besar dan dengan 

modal yang sangat minim membuat banyak masyarakat beralih menjadi 

penambang pasir daripada menjadi petani yang hanya mendapatkan 

pemasukan disaat panen tidak dengan penambang pasir yang dapat 

memperoleh pemasukan setiap hari dan dapat mencukupi kebutuhan 
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sehari-hari. Penambang yang semakin banyak hingga di luar wilayah dan 

kebutuhan pasir yang semakin meningkat untuk pembangunan 

mengakibatkan material yang ada di wilayah tersebut berkurang sehingga 

banyak penambang yang merubah metode penambangan mereka dari 

menggali vertikal ke bawah dan akhirnya berubah menggali secara 

horisontal atau pun meruntuhkan bagian tebing yang ada di sisi sungai. 

Hal ini semakin menambah bahaya untuk para penambang karena dengan 

tebing yang curam dan tinggi lalu menjadikan metode penambangan 

meruntuhkan tebing akan berakibat longsoran yang dapat saja menimbun 

para penambang yang ada di bawah tebing tersebut. Penambang 

seharusnya tahu akan potensi bahaya longsoran tersebut bukan saja 

longsoran yang akan menimbun para penambang tetapi kerusakan lahan 

yang ada di atas tebing dari sisi sungai yang akan membuat lahan yang 

seharusnya untuk pertanian akan longsor dan habis, bila hal tersebut di 

biarkan maka penambangan tersebut akan mendekat ke permukiman dan 

akan menjadi bencana yang lebih besar. 

Kejadian tersebut dapat saja dicegah dengan memberikan 

pengetahuan tentangan potensi tambang dan dampak dari penambangan 

tersebut bukan hanya untuk penambang dan masyarakat di wilayah 

tersebut, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang potensi tambang 

dan dampaknya ke siswa yang ada di sekolahan yang masuk dalam materi 

ekplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan, pemberian 

materi tersebut supaya siswa tahu tentang bahan tambang di wilayah 

mereka, bagaimana mengelolanya dan potensi bahaya yang timbul untuk 

eksploitasi tambang tersebut. 

Pemberian materi potensi bahan tambang dapat dengan berbagai 

media ajar, media ajar dapat mempermudah guru untuk menyampaikan 

materi yang akan di sampaikan karena guru tidak hanya mendengarkan 

penjelasan tapi dapat melihat atau pun melakukan kegiatan sesuai media 

yang digunakan. Siswa yang cenderung tidak aktif akan terbantu dengan 

adanya media ajar karena siswa yang kurang aktif akan canggung 



4 
 

 

berkomunikasi dengan guru. Media juga harus mengacu pada kurikulum 

yang belaku agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Media ajar yang 

menarik dapat memberikan perhatian siswa sehingga siswa dapat mudah 

menerima materi dan mengingat materi dengan mudah, Banyak sekali 

media ajar yang berkembang di Indonesia seperti menggunakan video. 

Video mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan media pembelajaran, 

video bisa menggambarkan peristiwa secara nyata kepada siswa, video 

bisa memperjelas hal-hal abstrak dan membuat siswa dapat lebih 

berimajinasi, visual akan lebih mudah di ingat  oleh siswa. Tetapi banyak 

video di buat hanya kumpulan foto bukan gambar bergerak membuat 

siswa tertarik untuk melihatnya. 

Guru dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

lalu juga kreatif agar bisa membuat media ajar yang menarik dan juga 

inovatif. Guru juga harus dapat melihat hal terbaru agar media ajar lebih 

bisa menarik untuk siswa nya, seperti sekarang video bukan hanya 

kumpulan gambar yang digabungkan tetapi sekarang ada video blog yang 

menjadi tren dan disukai oleh siswa sekarang. video blog adalah kegiatan 

blogging dengan media video, video blog biasanya dilengkapi dengan 

keterangan teks atau gambar foto serta metadata lainnya. 

Pembelajaran mengenai potensi bahan tambang dan dampak dari 

tambang itu sendiri dapat menjadi pengetahuan bagi siswa untuk melihat 

potensi dari wilayahnya dan dampak dari tambang, maka agar siswa lebih 

memahami pembelajaran tersebut diperlukan media yang menarik. Uraian 

di atas menunjukkan bahwa guru harus mampu membuat media ajar yang 

menarik dan dapat menjadi motivasi bagi siswa bukan hanya sebuah 

gambar untuk menunjukkan suatu kejadian tapi sebuah video yang lebih 

disukai oleh siswa. Kurangnya pengembangan media video blog membuat 

peneliti tertarik mengadakan penelitian PENGEMBANGAN MEDIA 

VIDEO BLOG BAHAYA AKTIVITAS PENAMBANGAN DI 

WILAYAH LERENG MERAPI PADA SMA NEGERI 1 CAWAS 

KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasi tiga masalah sebagai berikut: 

1. Masih sedikit pengetahuan siswa mengenai bahaya aktivitas 

penambangan pasir. 

2. Masih sedikit pengembangan media ajar video blog untuk 

masyarakat dan siswa. 

3. Kurangnya penguasaan teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar 

peneliti terarah, tepat sasaran dan waktu maka batasan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Cawas. 

2. Efektivitas penggunaan video blog bahaya aktivitas penambangan 

pasir pada materi sebaran bahan tambang di lereng selatan 

Gunungapi Merapi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media video blog tentang bahaya 

aktivitas penambangan pasir materi sebaran bahan tambang di 

lereng selatan Gunungapi Merapi? 

2. Bagaimana efekvifitas penggunaan hasil pengembangan media 

pembelajaran video blog bahaya aktivitas penambangan pasir pada 

materi sebaran bahan tambang di lereng selatan Gunungapi 

Merapi? 

E. Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Mengembangan media video blog tentang bahaya aktivitas 

pertambangan pasir pada materi sebaran bahan tambang di lereng 

selatan Gunungapi Merapi. 

2. Mengetahui efekvifitas penggunaan hasil pengembangan media 

pembelajaran video blog yang bahaya aktivitas pertambangan pasir 

pada materi sebaran bahan tambang di lereng selatan Gunungapi 

Merapi. 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Penggunaan media ajar video blog akan meningkatkan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Meningkatkan hasil-hasil belajar siswa dalam hal materi 

pembelajaran potensi dan pesebaran bahan tambang dengan 

media ajar video blog. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

penyelesaian tugas akhir, khususnya mengenai pengembangan 

bahan ajar geografi. 

b. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran video blog 

potensi dan persebaran bahan tambang pada materi sebaran 

bahan tambang di Indonesia. 

c. Bagi Guru 

Diharapkan dapat membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi perubahan iklim global sehingga siswa dapat mencapai 

kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. 

 


