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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang rentan terhadap bencana alam. Kerentanan bencana yang terdapat di 

Kabupaten Klaten dikarenakan terletak diantara Gunung Merapi dan Gunung 

Seribu yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi dibagian utara dan 

wilayah berbukit dibagian selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki karakter 

wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam salah satunya adalah bencana 

letusan gunung berapi. Bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Klaten 

berdampak pada masyarakat maupun siswa di wilayah yang terkena bencana 

sehingga pemahaman materi kebencanaan perlu diajarkan sejak dini dalam suatu 

mata pelajaran baik pada jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. 

Geografi merupakan mata pelajaran yang mempelajari bumi dan isinya 

termasuk lingkungan serta sosial masyarakat. Geografi termasuk dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diajarkan pada jenjang sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Geografi juga 

merupakan ilmu yang tidak hanya mengembangkan prinsip dan teori saja, 

melainkan mampu menganalisis peristiwa yang terjadi baik secara alam maupun 

sosial. 

Peristiwa alam yang dikaji dalam mata pelajaran  geografi salah satunya 

adalah materi kebencanaan. Pemahaman materi kebencanaan penting untuk 

disampaikan pada siswa terutama karena lingkungan tempat tinggal siswa 

memiliki potensi terkena dampak suatu bencana sehingga siswa harus memahami 

karakter tempat tinggalnya. Siswa diharapkan tidak hanya menghafal materi 

geografi yang disampaikan oleh guru melainkan juga memahami sikap yang 

harus dilakukan jika suatu saat bencana alam tersebut terjadi. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Klaten merupakan sekolah yang 

berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi. Sekolah yang terletak di  
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Klaten Selatan, Kabupaten Klaten tersebut perlu memiliki pengetahuan 

mengenai kebencanaan guna meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh 

bencana. Penyampaian pengetahuan kebencanaan tersebut dapat dilakukan oleh 

guru dengan berpedoman pada bahan ajar mengenai kebencanaan. 

Bahan pembelajaran atau bahan ajar dipandang sebagai sesuatu yang 

mempengaruhi tujuan dan alat penilaian yaitu berupa sesuatu yang diajarkan 

untuk tercapainya tujuan dan penyusunan alat penilaian (Nurgiyantoro, 2013 : 

73). 

Bahan ajar dalam pembelajaran harus disampaikan dengan baik sehingga 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Penyampaian bahan ajar oleh guru dapat 

didukung dengan penggunaan strategi pembelajaran. Guru dituntut untuk 

memperbaiki cara penyampaian materi, setiap guru juga harus mampu menguasai 

materi dengan baik, mempersiapkan diri secara maksimal dan memahami 

prosedur dalam penyampaian strategi pembelajaran yang digunakan sehingga 

dapat menarik dan merangsang keinginan siswa untuk belajar. Keinginan siswa 

untuk belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh guru melalui strategi 

pembelajaran yang digunakan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Tindakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar merupakan ciri dari 

efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perlakuan dalam proses pembelajaran dengan ciri-ciri yaitu suasana yang dapat 

berpengaruh dan tindakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (diambil 

dari jurnal Sapto Haryoko, Vol 5, 2009 : 3). 

Penggunaan strategi yang tepat dapat mengubah suasana belajar yang 

membosankan menjadi proses belajar yang dapat menimbulkan tindakan baru 

bagi siswa. Tindakan baru itulah yang dapat memicu timbulnya pengetahuan dan 

pemahaman baru pada materi yang disampaikan guru melalui strategi 

pembelajaran tertentu. 

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran kebencanaan adalah strategi Role Playing atau 

bermain peran. Bermain peran atau Role Playing adalah berakting sesuai dengan 
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skenario yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu 

misalnya mengungkapkan kemungkinan keadaan yang akan datang (Wahab, 

2008 : 124). 

Strategi Role Playing mengajarkan siswa agar menjadi diri sendiri atau 

orang lain untuk memperoleh pengetahuan yang diperankannya, dengan 

demikian peserta didik dapat belajar dari pengalaman orang lain maupun peran 

yang diperoleh untuk memecahkan masalah dalam skenario yang diperankan. 

Strategi Role Playing merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan siswa 

pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar 

manusia, terutama menyangkut kehidupan sekolah, keluarga maupun masyarakat 

di sekitar siswa. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui strategi Role Playing 

adalah kemampuan bekerjasama dan mengintegrasikan suatu kejadian, melalui 

strategi Role Playing siswa mencoba mengeksplorasikan hubungan antar manusia 

dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-

sama siswa dapat mengeksplorasikan perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi 

pemecahan masalah. 

Aspek penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek 

pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan siswa ditekankan pada hasil 

pembelajaran melalui hasil Pre Test dan Post Test. Keaktifan siswa pada 

penggunaan strategi Role Playing tidak dinilai karena hasil pembelajaran Role 

Playing tersebut akan menentukan jawaban siswa dalam mengerjakan soal Post 

Test, dengan adanya penerapan strategi Role Playing siswa dapat menjawab soal 

Post Test dengan benar sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar 

siswa. 

Penggunaan strategi Role Playing pada bahan ajar buku panduan 

pembelajaran kebencanaan Kabupaten Klaten dengan memilih salah satu materi 

kebencanaan yaitu bencana letusan gunung berapi diharapkan dapat 

menimbulkan proses belajar yang aktif. Siswa dapat berinteraksi secara aktif 

dengan anggota kelompoknya dan memahami sikap yang diperankan, situasi 

tersebut dapat menciptakan proses belajar yang baik, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 
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mengambil judul “EFEKTIVITAS BAHAN AJAR BUKU PANDUAN 

PEMBELAJARAN KEBENCANAAN KABUPATEN KLATEN 

TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

BENCANA LETUSAN GUNUNG BERAPI MELALUI STRATEGI ROLE 

PLAYING DI SMA NEGERI 2 KLATEN”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat didefinisikan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kurangnya bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran 

kebencanaan. 

2. Kurangnya strategi pembelajaran yang digunakan guru di SMA Negeri 2 

Klaten. 

3. Kurangnya penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi 

letusan gunung berapi. 

4. Kurangnya pengetahuan siswa terhadap materi kebencanaan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini lebih efektif, efisien dan dapat dikaji maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut : 

1. Penelitian ini didasarkan pada materi bencana letusan gunung berapi dibuku 

panduan pembelajaran kebencanaan Kabupaten Klaten. 

2. Penelitian ini ditekankan pada strategi Role Playing untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Klaten. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanaan 

Kabupaten Klaten pada bencana letusan gunung berapi melalui strategi Role 

Playing di SMA Negeri 2 Klaten? 
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2. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada materi bencana letusan 

gunung berapi melalui startegi Role Playing di SMA Negeri 2 Klaten? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini 

adalah: 

1. Mengetahui efektivitas bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanaan 

Kabupaten Klaten pada bencana letusan gunung berapi melalui strategi Role 

Playing di SMA Negeri 2 Klaten. 

2. Menganalisis peningkatan hasil belajar siswa pada materi bencana letusan 

gunung berapi melalui startegi Role Playing di SMA Negeri 2 Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas bahan ajar 

buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten pada 

bencana letusan gunung berapi melalui strategi Role Playing di SMA 

Negeri 2 Klaten. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA 

Negeri 2 Klaten yang diketahui melalui hasil Pre Test dan Post Test pada 

saat sebelum dan sesudah menerima materi bencana letusan gunung 

berapi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Sekolah 

Laporan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan 

motivasi di sekolah terhadap penggunaan bahan ajar buku Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten. 

b. Bagi Siswa 
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Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi kebencanaan. 

c. Bagi Peneliti 

Mengetahui efektivitas bahan ajar buku panduan pembelajaran 

kebencanaan Kabupaten Klaten yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

hasil belajar siswa pada materi kebencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


