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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang efektif akan meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor guru dan faktor pembelajaran. Faktor 

guru merupakan kemampuan guru yang berkaitan dengan memahami peserta 

didik, mengetahui kebutuhan peserta didik, menciptakan iklim pembelajaran, 

sedangkan faktor pembelajaran merupakan faktor yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran berupa model pembelajaran, strategi pembelajaran, 

metode, dan teknik dalam pembelajaran. Majid (2013: 4) mengatakan 

pembelajaran mempunyai makna untuk membelajarkan seseorang atau 

kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai setrategi, 

metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran yang terencana dapat memudahkan penyampaian bahan ajar 

dalam pembelajaran untuk peserta didik. 

Bahan ajar yang disusun secara terstruktur akan mendukung proses 

pembelajaran. Penyusun bahan ajar dapat berupa penyusunan materi 

pembelajaran, kesulitan materi pembelajaran, panjang pendeknya materi yang 

akan disampaikan. Widodo & Jasmadi, dalam Lestari (2013: 1) mengatakan 

bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pemebelajaran yang berisikan 

materi pemebelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya. Berdasarkan pendapat diatas maka bahan ajar merupakan 

susunan materi pembelajaran secara terbatas yang akan disampaikan kepada 

peserta didik dengan menggunakan metode yang sesuai, sehingga peserta 

didik dapat dengan mudah menerima materi pembelajaran. 
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Materi yang berkaitan dengan bencana merupakan materi yang dapat 

ditambah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kejadian bencana. 

Undang-undang No. 24 tahun 2007, dalam Majelis Tarjih dan Tajdid (2015: 

10) tentang penanggulangan bencana menjelaskan bencana adalah 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. Berdasarkan pendapat diatas, penyampaian materi 

mengenai kebencanaan merupakan salah satu materi yang penting untuk 

siswa karena bencana dapat menimbulkan berbagai hal dan dapat menimpa 

berbagai aspek dimasyarakat. Penyampian materi mengenai kebencanaan 

dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta didik mengenai bencana. 

Bencana gempa bumi merupakan salah satu materi bencana yang 

perlu disampaikan dalam pembelajaran. Bencana gempa bumi merupakan 

bencana yang sering terjadi, dapat terjadi kapan saja dengan wilayah yang 

luas, serta diikuti dengan bencana sekunder, dan menimbulkan banyak korban 

jiwa. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 (2014 : 11) mengatakan 

gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan 

antara lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhan 

buatan. Bencana gempa bumi sering menimbulkan korban jiwa yang terjadi 

pada masyarakat, yang diaktibatkan oleh rendahnya pengetahuan tentang 

bencana gempa bumi dan kurangnya wawasan terhadap bencana gempa bumi. 

Menurut Peraturan Bupati Klaten nomor 6 tahun 2014 (2014: 1) 

mengatakan bahwa kejadian bencana gempa bumi pada tahun 2006 

menyebabkan kematian sebesar 1.045 jiwa meninggal, 18.127 jiwa terluka, 

dan 713.788 menggungsi di Kabupaten Klaten. Data diatas menunjukkan 

bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai 

resiko bencana gempa bumi yang tinggi. Potensi bencana gempa bumi yang 

tinggi di Kabupaten Klaten dapat digambarkan pada gambar 1.1 peta indeks 
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gempa bumi Provinsi Jawa Tengah di halaman 5 dan gambar 1.2 peta 

potensial gempa bumi Kabupaten Klaten di halaman 6. Penyampaian materi 

gempa bumi akan lebih menarik jika menggunakan strategi pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik. 

Dick dan Cary, dalam Majid (2013: 7) mengatakan bahwa strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam 

rangka membantu peserta didik mecapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya sebatas pada prosesdur 

atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan 

materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada 

peserta didik. Berdasarkan pengertian tersebut strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai tahapan atau tata cara guru dalam menyampaikan 

pembelajaran sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal. 

Strategi Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

menggunakan kerja kelompok siswa dan keaktifan siswa. Strategi Jigsaw 

juga membentuk karakter siswa yang saling menghargai antar sesama dan 

menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Majid (2013: 182) mengatakan 

pembelajaran kooperatif model Jigsaw adalah sebuah metode belajar 

kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk 

kelompok kecil. 

SMK Negeri 1 Tulung merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kabupaten Klaten yang terletak di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, 

Kabupaten Klaten. SMK Negeri 1 Tulung mempunyai titik koordinat di 

koordinat X = 458272 dan koordinat Y = 9160389. Letak lokasi sekolah 

SMK Negeri 1 Tulung dapat dilihat pada gambar 4.1 di halaman 37. SMK 

Negeri 1 Tulung merupakan sekolah yang baru di Kabupaten Klaten, akan 

tetapi SMK Negeri 1 Tulung terdapat kegiatan ekstrakulikuler sekolah siaga 

bencana. 
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Kegiatan Pembelajaran di ekstrakulikuler sekolah siaga bencana SMK 

Negeri 1 Tulung masih bersifat konvensional. Pembelajaran yang bersifat 

konvensional diliat dari penyampaian materi pembelajaran menyebabkan 

banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Permasalahan metode 

pembelajaran di kegiatan ekstrakulikuler sekolah siaga bencana perlunya 

menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat aktif. Penyampaian materi 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang melibatkan siswa dapat 

memudahkan dalam penyampaian materi bencana gempa bumi. 

Materi bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana yang 

penting dalam pembelajaran. Penyampaian materi bencana gempa bumi akan 

lebih menarik jika menggunakan strategi yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan. Strategi Jigsaw merupakan salah satu strategi yang dapat 

digunakan dalam menyampaikan materi bencana gempa bumi. Jigsaw 

merupakan strategi yang melibatkan peserta didik untuk bekerja sama 

sehingga terdapat interaktif antar siswa, siswa dapat dengan mudah 

menguasai materi bencana gempa bumi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dan penulis mengambil tema mengenai 

sterategi, untuk mengguji efektifitas bahan ajar panduan pembelajaran 

pembelajaran kebencanan Kabupaten Klaten mencapai hasil belajar dalam 

pembelajaran. Maka penulis mengambil judul “EFEKTIVITAS BAHAN 

AJAR BUKU PANDUAN PEMBELAJARAN KEBENCANAAN 

KABUPATEN KLATEN PADA BENCANA GEMPA BUMI MELALUI 

STRATEGI JIGSAW DI SMK N 1 TULUNG” 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya kekreatifan dalam penyampain materi pembelajaran, 

terkadang strategi pembelajaran bersifat konvensional sehingga kurang 

efektif. 

2. Strategi Jigsaw diharapkan lebih efektif dalam mencapai hasil belajar dan 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

3. Kurangnya bahan ajar yang menyampaikan materi pembelajaran 

mengenai kebencanaan, salah satu bencana gempa bumi untuk peserta 

didik. 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitain ini berfokus di ekstrakulikuler sekolah siaga bencana di SMK 

Negeri 1 Tulung Kabupaten Klatan. 

2. Menggunakan bahan ajar Peraturan Bupati Klaten nomor 6 tahun 2014, 

tentang panduan kebencanaan di Kabupaten Klaten pada materi bencana 

gempa bumi.  

3. Menekankan pada pengujian bahan ajar Peraturan Bupati Klaten nomor 6 

tahun 2014, tentang panduan kebencanaan di Kabupaten Klaten pada 

materi bencana gempa bumi melalui strategi Jigsaw. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas bahan ajar buku panduan pembelajaran 

kebencanan Kabupaten Klaten pada bencana gempa bumi melalui 

strategi Jigsaw di SMK Negeri 1 Tulung? 

2. Adakah perbedaan bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanan 

Kabupaten Klaten pada bencana gempa bumi melalui strategi Jigsaw 

dalam hasil belajar di SMK Negeri 1 Tulung? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas bahan ajar buku panduan pembelajaran 

kebencanaan Kebupaten Klaten pada bencana gempa bumi melalui 

strategi Jigsaw di SMK Negeri 1 Tulung. 

2. Mengetahui perbedaan bahan ajar buku panduan pembelajaran 

kebencanan Kabupaten Klaten pada bencana gempa bumi melalui 

strategi Jigsaw dalam hasil belajar di SMK Negeri 1 Tulung. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bahan ajar 

kebencanaan Kabupaten Klaten, dalam meningkatkan pengetahuan siswa 

mengenai bencana gempa bumi. Mengatahui bagaimana pelaksanaan 

strategi Jigsaw dalam pembelajaran di dalam kelas. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai masukkan terhadap sekolah mengenai materi 

kebencanaan, sebagai wawasan bencana yang ada disekitar sekolah, 

Sebagai masukan kepada sekolah untuk lebih kreatif dalam 

menggunakan strategi dalam pembelajaran.  

3. Bagi Peserta Didik 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bencana 

gempa bumi dan meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. 

4. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat mengetahui tingkat efektivitas bahan ajar 

Kabupaten Klaten dalam pembelajaran dan mengetahui langkah-langkah 

dalam strategi Jigsaw. 

5. Bagi Universitas Muhammdiayah Surakarta 

Sebagai reverensi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan melakukan penelitian, 

khususnya pendidikan geografi dalam bidang efektivitas bahan ajar 

bencana gempa bumi. 

  




