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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Later Belakang 

Menurut Hamalik (2014:37) Belajar dapat diartikan sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interksi dengan 

lingkunganya. Bukti bahwa seorang telah melakukan kegiatan belajar 

ialah adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut karena 

dengan belajar apa yang kita tidak ketahui menjadi tahu setelah proses 

belajar berlangsung. Pembelajaran yang efektiv merupakan sebuah 

interaksi komunikasi antara siswa, guru dan sumber belajar. Salah satu 

hal yang dapat membatu guru agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektiv dan efesien yaitu dengan alat bantu belajar berupa 

bahan ajar. 

Bahan ajar merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung 

proses pembelajaran. Bahan ajar dapat digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dikelas. 

Menurut Hamdani (2011:120) Bahan ajar merupakan segala bentuk 

bahan atau materi yang di susun secara sistematis yang digunakan 

untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar sehingga  tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. Dengan bantuan bahan ajar, maka 

pelajaran akan lebih menarik, menjadi kongkrit, hemat waktu dan 

tenaga, dan hasil belajar lebih bermakna, materi dapat dengan mudah 

dipahami. 

Pemilihan materi dalam bahan ajar di tentukan berdasarkan potensi 

bencana yang ada di wilayah Klaten khususnya kecamatan Tulung. 

Potensi bencana yang ada di kecamatan tulung salah satunya yaitu 

bencana gunung berapi. Undang-undang No. 24 tahun 2007, dalam 

Majelis Tarjih dan Tajdid (2015:10) tentang penanggulangan bencana 
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mendefinisikan bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam,  faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

Kecamatan Tulung merupakan salah satu kecamatan yang berada 

di kabupaten Klaten. Kecamatan Tulung berada di kaki gunung merapi 

dengan jarak radius 20 Km dari puncak Gunung Merapi.  Daerah ini 

memiliki potensi yang cukup tinggi dari letusan gunung merapi apabila 

telusan mengarah ke arah timur. Oleh karena itu, pengetahuan 

mengenai kebencanaan sangat penting bagi masyarakat khususnya 

anak-anak dikarenakan anak-anak merupakan subjek yang rentan 

terhadap bencana. Kerentanan pada anak-anak disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancanan 

bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana pada kesiapsiagaan 

melalui pendidikan pengurangan risiko bencana diantaranya dengan 

penyediaan materi ajar (Sunarhadi, dkk. 2012) 

Peningkatan pengetahuan mengenai kebencanaan harus didukung 

dengan adanya pedoman atau bahan ajar menganai kebencanaan. 

Peraturan Bupati Klaten No. 6 tahun 2014 tentang panduan 

pembelajaran kebencanaan di Kabupaten Klaten merupakan salah satu 

wujud dalam meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

ancaman bencana, yang dilaksanakan  melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada jenjang pendidikan  Sekolah 

Menengah Atas. 

Kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) dapat 

menumbuhkan budaya sadar bencana, kesiapsiagaan,  dan 

ketangguhan dalam menghadapi kemungkinan bencana melalui 

pendidikan pengurangan risiko bencana yang di wujudkan dalam 
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ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB). Dalam proses 

pembelajaran pada ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) 

penggunaan bahan ajar dan strategi digunakan agar proses 

pembelajaran lebih menarik. 

Penyampaian materi akan lebih menarik jika menggunakan strategi 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Kurniawan, 

(2011:33)  Pengertian strategi dalam bidang pendidikan adalah sebagai 

suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas 

sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di tetapkan dalam 

kurikulum bisa dicapai secara efektiv dan efisien. Salah satu strategi 

yang membuat peserta didik berperan  aktif dalam proses pembelajaran 

salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi Card Sord. Strategi 

Card Sord merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau 

mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini 

dapat membantu mendinamiskan kelas yang jenuh atau bosan (Zaini, 

2008:50). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menggunakan 

tema penggunaan bahan ajar dengan materi bencana melalui startegi 

pembelajaran. Keperluan analisis tersebut penulis melakukan 

penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS BAHAN AJAR 

“PANDUAN PEMBELAJARAN KEBENCANAAN KABUPATEN 

KLATEN” PADA MATERI BENCANA GUNUNG BERAPI 

MELALUI STRATEGI CARD SORT DI SMK NEGERI 1 TULUNG”. 

 



 



 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bahan ajar buku “Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten” dapat menambah pemahaman tentang 

kebencanaan kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler SSB (Sekolah Siaga Bencan). 

2. Strategi card cort lebih efektif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari masalah diatas peneliti membatasi masalah agar permasalahan 

yang di analisa terarah, sesuai sasaran dan tujuan yang di harapkan. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek dari penelitian ini adalah siswa yang mengikuti 

Ekstrakurikuler SSB (Sekolah Siaga Bencana) dan kelas X TKJ B 

2. Bahan ajar dalam penelitian ini yaitu panduan pembelajaran 

kebencanaan di Kabupaten Klaten berdasarkan peraturan Bupati 

Klaten No. 6 tahun 2014 yang susun oleh tim BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) Klaten. 

3. Materi dalam panduan pembelajaran kebencanaan dalam penelitian 

ini yaitu letusan gunung berapi 

4. Startegi pembalajaran yang di guanakan dalam penelitian ini yaitu 

card sort. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakan penggunaan bahan ajar buku “Panduan Pembelajaran 

Kebencanaan di Kabupaten Klaten” pada materi letusan gunung berapi 

melalui strategi card sort di SMK Negeri 1 Tulung efektif? 

E. Tujuan Penelitian 

Ingin mengetahui efektivitas bahan ajar buku “Panduan Pembelajaran 

Kebencanaan di Kabupaten Klaten” pada materi letusan gunung berapi 

melalui strategi card sort di SMK Negeri 1 Tulung. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat diperoleh manfaat 

penelitian sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfat penelitian ini adalah 

a. Bahan ajar buku “Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten” pada materi letusan gunung berapi 

melalui strategi card sort di SMK Negeri 1 Tulung dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pembelajaran ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana, 

khususnya untuk meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran ekstrakulikuler melalui bahan ajar buku 

“Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten” 

pada materi letusan gunung berapi melalui strategi card sort. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman kebencanaan khsusnya pada bencana gunung api. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam proses 

pembelajarang di dalam kelas. 

2) Mendapatkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang 

baru untuk mengembangkan materi pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

2) Meningkatkan mutu sekolah. 

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya 

 


