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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Buku BPBD (2014: 6) Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 

Kabupaten Klaten sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

berada di wilayah selatan memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap 

beberapa bencana alam, yaitu gempa bumi tektonik, erupsi gunung berapi, angin 

puting beliung, banjir, kekeringan dan tanah longsor. 

Buku BPBD (2014: 6) UU No. 24 Tahun 2007  mendefinisikan bencana 

sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis”. 

Dampak psikologis merupakan faktor yang terjadi dalam diri seseorang, 

seseorang merasa trauma dengan adanya peristiwa bencana. Bencana yang besar 

maka akan menimbulkan korban jiwa yang banyak, serta merugikan harta benda 

manusia. Adanya dampak psikologis maka harus adanya pemulihan yang 

semaksimal mungkin seseorang dapat pulih kembali seperti semula. Bencana  

yang sering terjadi di klaten yaitu angin badai. 

Angin badai merupakan salah satu bencana yang mempunyai kecepatan 

tinggi yang sifatnya merusak. Kurangnya pengetahuan anak maka perlu adanya 

pengetahuan yang luas serta pembelajaran yang membuat seseorang menjadi 

mengerti. Pendidikan sekarang baik dari anak usia dini sampai dewasa sangat 

diwajibkan agar mengetahui tentang bencana. Pembelajaran  disekolah saat ini 

sudah dipaparkan mengenai kebencanaan, namun pengetahuan siswa masih 

kurang. 

Sekolah SMA Negeri 1 Klaten yang terletak secara strategis di tengah-

tengah kota Klaten dan daerah padat penduduk. Untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa seharusnya perlu adanya  pengetahuan pembelajaran   yang lebih luas untuk 
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mengetahui keadaan lokasi serta kerawanan bencana. Cara yang strategis untuk 

mengukur kemampuan siswa tentang pengetahuan terhadap bencana maka perlu 

model pembelajaran bencana melalui Sekolah Siaga Bencana (SSB). 

Sekolah Siaga Bencana adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik di luar jam pelajaran. Kegiatan yang dilakukan diluar jam 

pembelajaran dilakukan pada waktu sore hari. Adanya  Sekolah Siaga Bencana di 

luar jam pelajaran maka siswa dapat menggali bakat dan minat siswa dalam 

bidang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Hamalik (2003: 79)  pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran senantiasa harus 

diupayakan dan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan termotivasi dalam belajar, semakin 

bertambah pengetahuannya, maka semakin paham terhadap materi yang telah 

dipelajari. Salah satu peningkatan mutu yaitu adanya strategi pembelajaran dan 

bahan ajar.  

Hamid (2013: 135) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan 

yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Oleh karena 

itu salah satu tujuan bahan ajar adalah sebagai buku pegangan guru dan siswa 

yang dapat menambah informasi dan dapat meningkatkan hasil belajar dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain untuk meningkatkan hasil belajar menggunakan 

bahan ajar dapat juga menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. 

Munthe (2009: 55) strategi pembelajaran adalah alat atau media, bukan 

tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dikatakan tepat jika sesuai dengan 

kecenderungan kompetensi sebagai totalitas hasil belajar yang akan 

dikembangkan. Kegiatan pembelajaran seorang guru harus mampu menerapkan 
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strategi pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat 

meningkatkan daya ingat akan materi yang telah dipelajari. Setiap konsep akan 

lebih mudah dipahami dan di ingat, apabila disajikan dengan strategi serta cara 

yang tepat. Sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh, bosan, serta siswa 

dapat aktif dan bersemangat dalam belajar geografi. Strategi pembelajaran yang 

ada, salah satu strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu 

menggunakan strategi Talking Stick. 

Talking Stick merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang 

tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi 

pokoknya, serta dapat dilakukan dengan kelompok. Materi yang sesuai 

digunakan yaitu kebencanaan angin badai, pada materi angin badai terdapat 

beberapa materi yang harus dipahami siswa seperti definisi, penyebab terjadinya 

angin badai, mekanisme perusakan dan lain-lainnya. Pembelajaran Talking Stick 

sangat cocok diterapkan bagi siswa. Pembelajaran ini akan menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan membuat siswa aktif di dalam kelas. 

Uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“EFEKTIVITAS BAHAN AJAR PANDUAN PEMBELAJARAN 

KEBENCANAAN ANGIN BADAI DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 

TALKING STICK DI SMA NEGERI 1 KLATEN”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

Efektivitas bahan ajar panduan pembelajaran kebencanaan angin badai 

menggunakan strategi Talking Stick di SMA Negeri 1 Klaten 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pemahan terhadap masalah penelitian ini perlu 

pembatas masalah. Adapun pembatas-pembatasan tersebut sebagai berikut: 
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1. Penelitian difokuskan pada  materi kebencanaan angin badai menggunakan 

bahan ajar BPBD Klaten pada siswa Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMA 

Negeri 1 Klaten 

2. Penelitian ini di batasi pada  strategi Talking Stick. 

D. Rumusan Masalah 

Adakah efektivitas bahan ajar panduan pembelajaran kebencanaan angin 

badai dengan menggunakan strategi Talking Stick di SMA Negeri 1 Klaten? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mengkaji dan mendiskripsikan adakah efektivitas 

bahan ajar panduan pembelajaran kebencanaan angin badai dengan 

menggunakan strategi Talking Stick di SMA Negeri 1 Klaten. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu untuk  

mendiskripsikan adakah efektivitas bahan ajar panduan pembelajaran 

kebencanaan angin badai dengan menggunakan strategi Talking Stick di SMA 

Negeri 1 Klaten. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman secara langsung dengan adanya buku 

dari DPBD yang diterapkan kepada siswa dengan menggunakan strategi 

Talking Stick. 

b. Bagi Siswa 

1.)  Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran Sekolah 

Siaga Bencana (SSB) dengan menggunakan bahan ajar kebencanaan 

angin badai khususnya  strategi Talking Stick. 

2.)  Siswa dapat memahami dan mengetahui kebencanaan angin badai. 

3.)  Siswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kebencanaan 

angin badai. 
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4.)  Siswa dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru dengan 

cepat. 

c. Bagi Guru 

Dapat  digunakan sebagai bahan masukan khususnya guru pendamping 

yang mengajar siswa Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk meingkatkan 

efektivitas bahan ajar pembelajaran kebencanaan angin badai dengan 

menggunakan strategi Talking Stick. 

 


