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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hak setiap warga Negara Indonesia, 

pendidikan diselenggarakan berkeadilan dan tidak mendiskriminatif dengan 

selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan 

kemajemukan bangsa. Pendidikan dapat mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses belajar mengajar. Melalui upaya pendidikan inilah nantinya 

diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik 

secara maksimal. Selain itu pendidikan juga merupakan suatu upaya sadar yang 

dilakukan untuk menanamkan nilai sikap dan pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian peserta didik yang sesui 

dengan tuntutan zaman.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 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 keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak agar agar mampu mampu mencapai 

segala aspek yang menjadi tujuan dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat 

suatu proses inti yang menjadi pokok dalam pendidikan yaitu proses belajar 

mengajar. dalam proses ini nantinya terdapat interaksi penanaman nilai-nilai 

karakter, nilai sprituan, dan nilai-nilai pengetahuan dari pendidik kepada peserta 

didik.  

Pada proses belajar mengajar, suatu keberhasilan diukur dengan 

ketercapaian kompetensi yang ditetapkan awal kegiatan pembelajaran sehingga 

akan membuat semua pihak berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar 

baik peserta didik maupun guru telah mengetahui arah pembelajaran. Seiring 

dengan tuntutan perkembangan zaman hal ini juga menuntut adananya inovasi-
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inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam hal media pembelajaran 

sagar pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dalam 

melakuakan proses belajar mengajar perlu adanya pengembangan kreativitas 

media pembelajaran yang menarik agar siswa terarik dengan materi yang akan 

disampaikan. Pemanfaatan media pembelajaran untuk pendidikan harus terus 

dikembangkan seiringan adanya perkembangan zaman agar media pembelajaran 

yang digunakan sesuai untuk karakteristik siswa saat ini. Pengembangan media 

pembelajaran ini juga merupakan salah satu upaya dalam meperbaiki kulaitas 

pembelajaran yaitu dengan mengunakan sebuah metode pembelajaran yang 

manarik melalui pengunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

Penggunaan media pembelajaran mempunyai tujuan memberikan kemudahan 

dan juga motivasi kepada peserta didik. Penggunaan media pembelajaran juga 

harus bisa merangsang peserta didik dalam mengingat apa yang sudah dipelajari. 

Mustika (2015) mengemukakan media yang baik juga akan membuat peserta 

didik lebih aktif dalam memberikan tanggapan, dan juga mendorong peserta 

didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. 

Media pembelajaran seperti halnya alat penyalur pesan yang disampaikan 

dalam belajar mengajar, sehingga penggunaan media dalam penyampaian materi 

dalam belajar mengajar akan mudah dipahami dan juga proses belajar mengajar 

lebih menarik. Suryani (2016) mengemukakan proses belajar mengajar yang 

menarik akan membuat peserta didik lebih interaktif, waktu dalam belajar akan 

lebih efisien, dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Media 

pembelajaran dapat menjadi suatu upaya dalam meningkatkan kualitas interaksi 

antara guru dan peserta didik. 

Talizaro (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Media 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa” mengungkapkan 

peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) 

Dapat menghindari terjadinya verbalisme, (2) Membangkitkan minat atau 

motivasi, (3) Menarik perhatian, (4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

ukuran, (5) Mengaktifkan siswa dalam belajar, (6) Mengefektifkan pemberian 

rangsangan untuk belajar. 
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Menggunakan media sebagai alat komunikasi antara guru dan peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat mengefektifkan proses 

pembelajaran. Guru sebaiknya tidak menjadi satu satunya sumber belajar bagi 

peserta didik, sumber belajar bisa diperoleh juga dari berbagai sumber yang 

lainnya. Guru dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media tertentu dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat lebih menarik dan tidak monoton, guru setidaknya dapat 

membuat sendiri media pembelajaran meskipun menggunakan alat dan bahan 

yang sederhana namun dapat mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar. Penggunaan media akan membantu peserta didik mempermudah 

dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan atau disajikan, 

Hidayat (2018). Terutama dalam penyampaian materi-materi pembelajaran yang 

dirasa sulit media pembelajaran sangat diperlukan untuk mempermudah peserta 

didik dalam memahami materi yang disampaikan. Materi mitigasi bencana 

merupakan meteri dalam pembelajaran Geografi. Materi mitigasi bencana sangat 

penting diberikan kepada peserta didik meningat Indonesia merupakan Negara 

dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Menurut Khambali (2017) 

menyatakan bahwa bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi 

aktivitas alami baik peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah 

longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang 

baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian 

dalam bidang keruangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Sebagai 

Negara dengan kondisi iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu penghujan 

dan kamrau, ancaman bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir yang 

terjadi pada saat meningkatnya intensitas hujan. Dalam penyampaian materi 

mitigasi bencana banjir dalam kegiatan pembelajaran supaya tidak monoton 

ketika di laksanakan dengan ceramah saja maka penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari 

materi mitigasi bencana banjir yang akan dilaksanakan.  
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Menurut Schwab dkk (1981) dalam Somantri (2008) banjir adalah luapan 

atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah 

hujan yang berlebihan atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang 

pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir. Potensi bencana banjir 

di Indonesia sangat besar dilihat dari topografi dataran rendah, cekungan dan 

sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Curah hujan di daerah hulu dapat 

menyebabkan banjir di daerah hilir. Suprapto (2011) mengungkapkan untuk 

daerah-daerah yang tinggi permukaan tanahnya lebih rendah atau hanya 

beberapa meter di atas permukaan air laut.  

Proses dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi, maka perlu 

adanya upaya mitigasi bencana banjir sehingga dampak negatif berupa kerugian 

dapat dikurangi. Mitigasi bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, diartikan sebagai “Serangkaian upaya untuk 

mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.  

Kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi terhadap bencana, menurut 

Hermon (2015), geografi kebencanaan lebih menekankan pada: konsep 

keruangan, konsep regional, dan konsep ekologi. Perencanaan mitigasi bencana 

sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana 

banjir, sehingga media pembelajaran disekolah dalam materi mitigasi bencana 

banjir sangat diperlukan. Terutama dibeberapa kota-kota di Indonesia yang 

memiliki daerah-daerah rawan terjadinya bencana banjir, salah satunya Kota 

Surakarta memiliki masalah dengan bahaya banjir dari sungai-sungai yang 

mengelilinginya. Faktor letak geografis kota Surakarta sendiri dikelilingi 

pegunungan maupun perbukitan seperti dibagian selatan ada perbukitan 

Wonogiri, Gunung Merapi di sebelah barat dan di bagian timur Gunung Lawu. 

Letak inilah yang dapat diibarkan sebagai sebuah mangkok yang mengakibatkan 

wilayah kota Surakarta ini sangat rentan terhadap banjir. 

Metasari (2014) Berdasarkan data yang dihimpun dalam surat kabar harian 

Joglosemar Senin, 7 Januari 2013, daerah kota Surakarta yang dilalui oleh sungai 

Bengawan Solo sehingga menjadi wilayah rawan terjadinya banjir. Pada daerah 
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ini terjadi bencana banjir awal tahun 2013 pada minggu dinihari, 6 Januari 2013 

banjir melanda tiga kecamatan namun tidak ada korban jiwa. Di Kecamatan 

Jebres, banjir merendam 38 rumah di Kelurahan Pucangsawit, 148 rumah di 

Kelurahan Sewu, 61 rumah di kelurahan Jebres dan merendam belasan rumah di 

Mojosongo. Kemudian di Kecamatan Pasar Kliwon, banjir melanda sekitar 400 

kepala keluarga di Kelurahan Sangkrah, 223 rumah di Kelurahan Semanggi. 

Sedangkan di Kecamatan Serengan belasan rumah terendam banjir di kelurahan 

Joyotakan. Dilansir dalam surat kabar harian Antaranews.com Kamis, 2 Januari 

2020 18:32 WIB bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Surakarta memetakan daerah rawan guna mengantisipasi dan mewaspadai 

adanya bencana banjir pada musim hujan 2020 di wilayah Solo. Adapun wilayah 

yang menjadi pengawasan BPBD Kota Surakarta meliputi, Kelurahan 

Joyontakan Kecamatan Serengan, Kampung Sewu, dan Pucang Sawit (Jebres), 

Pajang (Laweyan), serta Pasar Kliwon. Sedangkan berita yang di muat 

Republika.co.id Selasa, 4 Desember 2018 17:14 WIB BPBD Kota Surakarta 

menyebutkan ada 25 kelurahan di lima kecamatan yang rawan banjir. Sebanyak 

14 kelurahan di antaranya masuk kategori rawan tinggi. Sedangkan 11 kelurahan 

tergolong rawan sedang. Berdasarkan beberapa data yang telah dihimpun diatas 

maka dapat dikatakan wilayah Surakarta merupakan wilayah rawan akan 

bencana banjir. Maka dari itu perlu adanya mitigasi terhadap bencana banjir 

yang dilakukan di wilayah ini. Upaya mitigasi terhadap bencana banjir ini dapat 

dilakukan dengan membangun mitigasi structural maupun dengan mitigasi 

nonstructural. Mitigasi strukturan terhadap encana banjir dapat dilakukan 

dengan membangun berbagai infrastrutur yang dapat mencegah terjadinya benjir 

seperti membuat bendungan. Sedangkan mitigasi nonstructural terhadap 

bencana banjir dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahan 

masyarakat menganai bencana banjir yang dapat ditempuh melalui jalur 

pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.  

Pembelajaran terutama dalam memuat sebuah materi mitigasi bencana 

alam di SMA sangat memerlukan adanya media pembelajaran yang dapat 

mempermudah peserta didik dalam belajar, sehingga menambah wawasan dan 
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juga keterampilan. Hal tersebut menjelaskan bahwa media pembelajaran berisi 

informasi dan juga menamabah pengetahuan kognitif, sikap, dan psikomotorik 

peserta didik. Media pembelajaran yang variatif bisa menarik peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran mitigasi bencana ini nantinya diharpakan siswa 

akan lebih mudah dalam memahami semua konsep materi dalam mitigasi 

bencana.  

Salah satu bentuk alternatif media  pembelajaran yang mudah yaitu dengan 

menggunakan media website dalam pembelajaran dikelas. Menurut Kruse dalam 

Rusman, (2011) salah satu tulisannya yang berjudul “using the website for 

learning” mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis Website seringkali 

memiliki manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang dengan 

baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis website bisa menjadi pembelajaran 

yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan 

peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran. Berdasarkan uraian 

tersebut maka diperlukan media pembelajaran yang memuat materi mitigasi 

bencana banjir berbasis website untuk pembelajaran dikelas. 

Media pembelajaran berbasis website merupakan media pembelajaran 

yang akhir-akhir ini sering dikembngkan dalam duania pendidikan. Pada era 

perkembangan Informasi dan teknologi seperti saat ini pengembangan media 

pembelajaran website  dinilai sebagai salah satu pengemabangan media 

pembelajaran yang efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini 

dikerenakan pengembangan media pembelajaran berbasis website  ini memiliki 

banyak keunggulan untuk dikembangkan dan diterapkan peda peserta didik saat 

ini yang notabennya telah akrab dengan perkembangan teknologi. Adapun 

berbagai kelebihan dari media pembelajaran berbasis website antara lain yaitu: 

1) pengembangan media pembelajaran berbasis website memungkinkan untuk 

dikases semua orang, kapanpun, dan dimanapun., 2) Mendorong peserta didik 

untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar., 3) Isi dalam materi pembelajaran 

dapat diperbabaharui sewaktu-waktu dengan mudah., 4) Menyediakan sumber 

belajar alternatif untuk peserta didik yang adap diguanakn untuk memperkaya 
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materi pembelajaran., 5) Mudah dibawa, tidak memakan tempat karena media 

website dapat diakses hanya melalui link.   

Berdasarkan peta rawan banjir Surakarta (Lampiran 3), survei lapangan 

dan juga menghimpun data-data yang disampaikan oleh BPBD Kota Surakarta 

melalui berita-berita yang ada dimana SMA Islam 1 Surakarta berlokasi di 

Kecamatan Pasar Kliwon. Wilayah lokasi sekolah tersebut tersebut berada pada 

daerah yang memiliki kerawanan terjadinya bencana banjir dan juga diperkuat 

dengan melihat peta rawan banjir kota Surakarta. Oleh sebab itu diperlukan 

adanya upaya mitigasi terhadap bencana banjir pada wilayah ini. Mitigasi 

terhadap bencana banjir dapat dilakukan melalui upaya mitigasi nonstructural, 

yaitu dilakukan dengan menanamkan pengetahaun serta pemahan konsep dalam 

melakukan mitigasi bencana banjir kepada peserta didik. Dalam melakukan 

upaya ini diperlukan adanya media pembelajaran yang cocok dan sesuai 

diterapkan untuk peserta didik saat ini agar mampu memahani konsep mitigai 

bencana banjir dengan baik. Media pembelajaran berbasis website dinilai 

sebagai media pembelajaran yang sesuai dikembangkan untuk materi mitigasi 

terhadap bencana banjir dan cocok diterapkan pada peserta didik saat ini yang 

memiliki karakteristik telah akrab dengan perkembangan teknologi.  

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan diatas kemudian melatar belakangi 

melakukan penelitian tentang penggunaan media pembelajaran berbasis website 

pada peserta didik sebagai salah satu cara untuk mempermudah penyampaian 

materi mitigasi bencana banjir pada mata pelajaran Geografi di SMA dan 

melakukan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE DALAM MATERI MITIGASI 

BENCANA BANJIR DI SMA ISLAM 1 SURAKARTA” 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :  

1. Pendidikan merupakan hak yang harus diberkan kepada seluruh warga 

Negara Indonesia. 
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2. Pendidikan mengenai mitigasi bencana sangat penting diberikan kepada 

peserta didik sebagai salah satu upaya mengurangi dampak bencana. 

3. Bencana Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia salah 

satunya di kota Surakarta oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi terhadap 

bencana banjir.  

4. Upaya Mitigasi bencana banjir dapat dilakukan melalui proses pendidikan 

5. Dalam melakukan pembelajaran metigasi bencana banjir diperlukan media 

pembelajaran khususnya tentang materi Mitigasi Bencana banjir yang sesui 

untuk peserta didik saat ini. 

6. Pengembangan media pembelajaran Berbasis Website untuk materi mitigai 

bencana banjir dinilai sesuai dikembangan untuk peserta didik saat ini.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar kajian penelitian tidak 

meluas maka perlu dilakukannya pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini di tekankan pada pengembangan media pembelajaran berbasis 

website dalam materi mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

berbasis website.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari Identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah  sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis website dalam 

materi mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta?  

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis website dalam materi 

mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis website dalam materi 

mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta. 
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2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis website dalam materi 

mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan  

sebagai landasan untuk penelitian yang akan datang dan adanya inovasi dalam 

hal pengembangan media pembelajaran terutama dalam media peta tematik.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pendidik atau calon pendidik  

Diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pentingnya 

penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran guna 

mempermudah peyampaian materi dan pemahaman siswa.   

b. Bagi peserta didik  

Diharapkan mampu memperoleh pengetahuan yang lebih, peserta didik 

juga diharapkan lebih antusias dalam belajar materi mitigasi bencana alam 

dan juga membuat belajar yang menarik serta menyenangkan 

menggunakan media peta tematik berbasis website.  

c. Bagi sekolah  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan terkait proses pembelajaran, baik dalam pemilihan metode 

maupun penggunaan media pembelajarannya 

 

 

 

 

 


