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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Klaten merupakan kota yang rawan bencana, salah satunya 

bencana banjir. Hal ini sejalan dengan catatan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB, 2011:150) yang menempatkan kabupaten Klaten peringkat ke-

204 nasional untuk bencana banjir. Bencana banjir terjadi karena keadaan alam 

dan perilaku manusia. Salah satu contoh keadaan alam yang memicu banjir yaitu 

intensitas curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya air sungai 

karena tidak mampu menampung air, sedangkan perilaku manusia yang dapat 

memicu banjir yaitu tata ruang yang buruk yang menyebabkan hilangnya daya 

resap air hujan. Bencana banjir mengakibatkan kerusakan lingkungan dan 

infrastruktur beserta fungsinya selain itu dapat menimbulkan korban jiwa.  

Menyadari adanya risiko bencana, perlu ditumbuhkan kesadaran dan 

pembudayaan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana dapat 

dilakukan melalui pendidikan siaga bencana dalam sekolah. Pembentukan 

Sekolah Siaga Bencana, merupakan salah satu upaya pengurangan resiko 

bencana dalam sekolah.  Mengacu pada Perbub Klaten nomor 7 tahun 2014 

tentang Paduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten membentuk 8 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang terpilih untuk SMA/SMK di Klaten pada 

tahun 2015 salah satunya SMK Negeri 1 Trucuk. Semua ini bertujuan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mitigasi bencana.  

SMK Negeri 1 Trucuk merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. DPU Ngaran Mlese Sabrang Lor Trucuk 

Klaten. SMK Negeri 1 Trucuk merupakan sekolah yang menjalankan program 

atau ekstrakurikuler sekolah siaga bencana. Ekstrakurikuler sekolah siaga 

bencana dilaksanakan setiap hari jum’at bersamaan dengan ekstrkurikuler 

pramuka, dalam kegiatan ini dilakukan di luar jam aktif belajar. Ektrakurikuler 

ini diikuti oleh siswa kelas X, dalam ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana 
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menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu dengan nilai 78, nilai 

tersebut sama dengan KKM mata pelajaran lainnya. 

Mengingat tingginya bencana banjir yang terdapat di Kabupaten Klaten harus 

diimbangi dengan pengetahuan siswa mengenai kebencanaan. Pentingnya 

pengetahuan kebencanaan bagi siswa dikarenakan siswa merupakan subjek yang 

rentan terhadap bencana. Kerentanan pada siswa disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan dan sosialisasi. Guru kebanyakan mengajar dengan pembelajaran 

kurang bervariasi, strategi pembelajaran yang digunakan kurang menarik 

perhatian siswa untuk tetap fokus pada proses pembelajaran yang berlangsung. 

Salah satu strategi pembelajaran yang paling sering digunakan yaitu strategi 

pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya (2009: 179) strategi ekspositori 

adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses penyampaian 

materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa  dengan tujuan 

agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Pembelajaran 

dengan strategi ini tidak memberi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi materi 

secara mandiri dan kreatif. Banyak cara yang dapat dilakukan di Sekolah untuk 

pembelajaran, salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan cara mengadakan pembelajaran ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) dengan media pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien (Wina Senjaya,2008). Strategi pembelajaran salah satunya Make a 

Macth, salah satu strategi penting dalam ruang kelas. Tujuan dari strategi ini 

antara lain pendalaman materi, penggalihan materi dan edutainment. Strategi 

Make a Macth memiliki kelebihan yaitu meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

baik secara konitif maupun fisik, karena ada unsur permainan, metode ini 

menyenangkan dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

kebencanaan banjir yang dipelajari di kelas dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Pemilihan strategi pembelajaran make a macth ini sangat mudah 

digunakan dalam ekstrakurikuler sekolah siaga bencana dalam pembelajaran 
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kebencanaan banjir karena strategi tersebut model pembelajaran cooperative 

laerning yang pembelajaran mencari pasangan yang melibatkan siswa agar lebih 

aktif dalam proses pembelajaran dan dapat menghasilkan pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

Efektivitas Menurut Hamdani (2011: 55) adalah cara untuk mengukur 

efektifitas dengan menentukan transferbilitas (kemampuan memindahkan) 

prinsip-prinsip yang dipelajari. Berdasarkan uraian penjelasan di atas efektivitas 

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh guru saat kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran di dalam kelas dikatakan efektif apabila dapat memudahkan murid 

belajar sesuatu yang sesuai dengan hasil belajar yang diinginkan. Efektivitas 

pembelajaran memungkinkan siswa dapat belajar dengan mudah dan mencapai 

tujuan yang dilakukan dikelas, tetapi terkadang pembelajaran kurang bisa efektif. 

Salah satu untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 

mengimpementasikan bahan ajar kebencanaan melalui media cetak. Bahan ajar 

tersebut dirancang melaui peraturan bupati klaten undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang paduan pembelajran kebencanaan di kabupaten Klaten.  

Bahan ajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran untuk 

dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan belajar siswa. Bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, 

sehingga tercipta lingkungan-lingkungan yang memungkinkan siswa untuk 

belajar. Bahan ajar berisi materi yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan,  

keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci jenis-jenis materi pelajaran 

(Mudlofir, 2011:128). Dengan menggunakan bahan ajar pencapaian 

pembelajaran memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Selain dengan 

menggunakan bahan ajar, strategi pembelajaran dapat mempengaruhi dalam 

pencapaian suatu tujuan. Strategi pembelajaran yang tepat akan memudahkan 

siswa untuk menerima materi pembelajaran dari guru, sehingga strategi 

pembelajaran yang efektif yaitu guru mampu memberikan pengaruh perubahan 

atau membawa hasil yang positif.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan suatu eksperimentasi bahan 

ajar dengan menggunakan strategi Make a Match dalam ekstrakurikuler sekilah 

siaga bencana dalam pembelajaran kebencanaan banjir di tingkat SMA/SMK 

untuk mengetahui keefektivitasan bahan ajar terhadap hasil belajar siswa saat 

ekstrakurikuler. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Bahan Ajar Buku Paduan Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten pada 

Bencana Banjir Dengan Menggunakan Strategi Make a Match Terhadap Hasil 

Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Trucuk”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan, antara lain : 

1. Klaten merupakan salah satu kota rawan bencana. 

2. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang kebencanaan pada siswa. 

3. Pembelajaran yang masih kurang efektif dan efisien.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah 

maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa SMK Negeri 1 Trucuk yang mengikuti 

ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana. 

2. Penelitian ini ditekankan pada tingkat hasil belajar siswa melalui pretest dan 

postest SMK Negeri 1 Trucuk yang mengikuti ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitan ini adalah 

pembelajaran dengan strategi make a macth dengan materi kebencanaan 

banjir dengan menggunakan buku paduan kebencanaan Kabupaten Klaten.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut: Apakah penggunaan bahan ajar buku“ Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten di Klaten” pada materi bencana banjir 

melalui strategi pembelajaran Make A Match di SMK Negeri 1 Trucuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan efektiv?
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah ingin 

mengetahuai efektivitas bahan ajar buku “Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten” terhadap hasil belajar siswa pada materi bencana banjir 

melalui strategi Make A Match di SMK Negeri 1 Trucuk.  

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

peningkatan pembelajaran siswa dalam Sekolah Siaga Bencana dalam 

kebencanaan banjir melalui make a match dengan bantuan bahan ajar buku 

paduan kebencanaan Kabupaten Klaten. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

  Dengan penerapan strategi make a match diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa tentang kebencanaan 

banjir.  

b. Bagi Guru 

  Memberi masukan kepada guru atau calon guru dalam  menentukan 

strategi belajar yang tepat yang dapat menjadi alternatif lain dalam 

pelajaran kebencanaan. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

 


