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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu konsep dua dimensi kegiatan (belajar dan 

mengajar) yang harus dilaksanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya 

sebagai hasil belajar (Majid, 2013 ).Pendidikan yang baik dapat diseimbangkan 

dengan kegiatan pembelajaran yang aktif. Kegiatan pembelajaran aktif akan 

membawa siswa lebih paham dalam menerima materi. Kegiatan pembelajaran 

berfungsi sebagai penyampaian ilmu pengetahuan yang nanti akan memberikan 

siswa tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.  

Menurut Muhammad Yaumi (2013) pembelajaran yang dilakukan 

guru harus mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. Pembelajaran dikatakan 

efektifitas apabila pembelajaran dilakukan sesuai desain yang telah dibuat 

oleh guru. Efektivitas dinilai dari apa yang diperoleh peserta didik dalam 

pembelajaran atau bagaimana peserta didik memenuhi tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran dikatakan efisiensi apabila pembelajaran berjalan dengan benar 

dan peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Efisiensi merupakan perbandingan antara sumber-sumber yang diperlukan 

dalam mencapai input berupa hasil dan output berupa nilai dari hasil yang 

diperoleh perserta didik. Nilai yang diperoleh peserta didik didapat dari 

kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar yang dilakukan oleh 

pendidik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Menurut Andi Prastowo (2014: 138) bahan ajar merupakan segala 

bahan (baik itu informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta 

didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar yang 

digunakan pendidik dapat meningkatkan proses pembelajaran, sebagai 
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pedoman pendidik dalam mengajar, dan memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi. 

Peraturan  yang telah dikeluarkan oleh Bupati Klaten Nomer 6 Tahun 

2014 mengenai panduan pembelajaran kebencanaan Kabupaten Klaten menjadi 

salah satu sumber bahan ajar melalui media cetak yang membantu guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Media cetak  ini digunakan sebagai informasi yang 

menberikan pengetahuan kebencanaan di Kabupaten Klaten.  

Kabupaten Klaten yaitu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa 

Tengah yang mempunyai tingkat bencana cukup tinggi. Tingginya bencana 

dikarenakan daerah Kabupaten Klaten  berada di jalur patahan, pengaruh 

perubahan iklim dan kaki gunung Merapi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa bencana dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten 

menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki wilayah yang rentan terhadap 

beberapa potensi bencana alam, yaitu gempa bumi tektonik, erupsi gunung 

Merapi, angin puting beliung, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Salah satu 

komponen yaitu pengaruh perubahan iklim dapat mengakibatkan tanah longsor 

karena tidak dapat menahan partikel-partikel tanah. 

Cruden dalam Karnawati (2005) mendefinisikan  longsoran (landslide) 

sebagai suatu pergerakan massa tanah, batuan dan bahan rombakan material 

penyusun lereng      ( yang didalamnya terkandung percampuran tanah dan 

batuan) yang menuruni lereng. Terjadinya gerakan massa disebabkan oleh 

tanah yang sudah tidak stabil. Bahan ajar yang dikeluarkan oleh peraturan 

Bupati Kabupaten Klaten menerangkan bahwa pada daerah Kabupaten Klaten 

terdapat ancaman tanah longsor yang terjadi karena adanya gerakan tanah pada 

kondisi tanah yang labil. Pada Kabupaten Klaten, tipe tanah longsor sering 

dipicu adanya curah hujan yang tinggi. Wilayah yang terkena dampak dari 

kerentangan tanah longsor adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta. Daerah perbukitan, 

misalnya kecamatan gantiwarno, Wedi, Cawas, Bayat, dan Prambanan. 
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Tingginya bencana yang berada di Kabupaten Klaten harus di seimbangkan 

dengan pengetahuan siswa agar siswa dapat mengetahui pentingnya bencana 

tanah longsor. Buku bahan ajar kebencanaan tanah longsor akan 

diimplementasikan untuk memberikan pendidikan melalui kegiatan belajar 

ektrakulikuler.  

Kebencanaan longsor yang di ajarkan melalui kegiatan pembelajaran 

pada ektrakulikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB). Ekstrakurikuler sebagai 

wadah untuk menyalurkan ilmu pengetahuan agar siswa menambah 

pengetahuan kebencanaan tanah longsor. Adanya ekstrakulikuler akan 

membuat siswa lebih memiliki jiwa mitigatif yang akan membantu siswa 

tanggap akan bencana yang akan terjadi sewaktu-waktu. Siswa yang 

mengetahui pengetahuan yang cukup baik akan pentingnya bencana maka 

siswa dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. tetapi setiap 

siswa tentunya mempunyai tingkat kesiapsiagaan yang berbeda. 

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang 

terkena dampak dari bencana. Di dalam kaitannya dengan upaya 

penanggulangan bencana di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya mewujudkan pembangunan 

budaya bangsa termasuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana warga 

negara, yakni secara khusus kepada anak atau murid. Anak-anak tersebut 

adalah pihak yang harus dilindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan 

pengetahuan kebencanaannya (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 

2011). Oleh karena itu salah satu upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana adalah dengan memberikan pendidikan atau ilmu 

pengetahuan. 

Wina dalam Tjipto Subandi (2011) mengemukaan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

kegiatan pembelajaran dapat dikombinasikan dengan penggunaan strategi yang 

bisa dilakukan agar materi bahan ajar yang disampaikan lebih terkonsep dan 

mencapai tujuan. Proses pembelajaran menggunakan metode konvensional 
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sering kali dianggap suatu metode  yang membosankan bagi guru dan siswa. 

Metode konvesional dianggap tidak menarik serta siswa tidak dapat berperan 

aktif dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jadi guru harus 

memasang strategi pembelajaran dalam aktifitas pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi Student 

Team Achievement Division (STAD). 

Student Team Achievement Division (STAD) ini dikembangkan oleh 

Slavin, merupakan salah satu tipe cooperative learning yang menekankan 

interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi dan pencapaian prestasi secara maksimal. Model 

pembelajaran STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang memacu 

siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 

keterampilan yang diajarkan oleh guru (Rusman, 2013). STAD, guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan lima sampai enam 

dengan beragam kemampuan, jenis kelamin dan sukunya. Guru memberikan 

pembelajaran didalam kelas dan setiap anggota kelompok memastikan bahwa 

anggota kelompoknya itu bisa menguasai materi dengan baik. Setelah itu, 

siswa atau peserta didik akan diberikan kuis oleh guru secara individu tentang 

materi yang dipelajari. Setelah diberikan kuis guru memberikan skor kemudian 

dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok, kelompok yang memiliki 

nilai paling baik akan diberikan penghargaan. 

Berdasarkan karakteristik materi bencana tanah longsor, maka strategi 

STAD meyakinkan untuk diuji coba supaya siswa mampun mencapai tujuan 

belajar dan siswa tentunya akan menambah pengetahuan mengenai 

kesiapsiagaan tanah longsor. Adanya strategi dalam pembelajaran ini siswa 

akan lebih aktif dan kreatif. STAD juga mengajarkan untuk berkerjasama 

dalam kelompok untuk mendapatkan hasil nilai kelompok yang maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “EFEKTIFITAS BAHAN AJAR BUKU PANDUAN 

PEMBELAJARAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN KLATEN PADA 

MATERI BENCANA TANAH LONGSOR DENGAN MENGGUNAKAN 
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STRATEGI STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION ( STAD ) 

TERHADAP TINGKAT KESIAPSIAGAAN SISWA DI SMA NEGERI 1 

KARANGANOM” 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat identifikasi masalah 

dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Materi bahan ajar pembelajaran kebencanaan tanah longsor menunjukan 

tingkat kesiapsiagaan yang berbeda-beda pada setiap siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah siaga bencana. 

2. Penggunan strategi STAD dapat mendorong siswa untuk berfikir secara 

aktif, baik individu  maupun kelompok untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan bahan ajar kebencanaan tanah longsor dalam setiap kegiatan 

ektrakulikuler sekolah siaga bencana. 

 

C. Pembatasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah 

maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada Siswa Ekstrakurikuler Sekolah 

Siaga Bencana  SMA Negeri 1 Karanganom 

2. Penelitian ini ditekankan pada efektifitas penggunaan bahan ajar 

pembelajaran kebencanaan siswa SMA Negeri 1 Karanganom dalam 

menghadapi bencana Tanah Longsor. 

3. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMA Negeri 1 Karanganom. 

 

D. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

penelitian yang telah dijelaskan d 

iatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
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1. Adakah efektivitas penggunaan bahan ajar kebencanaan tanah longsor 

terhadap tingkat kesiapsiagaan siswa SMA Negeri 1 Karanganom ? 

2. Adakah efektivitas bahan ajar kebencanaan tanah longsor melalui strategi 

pembelajaran student team achievement division (STAD) SMA Negeri 1 

Karanganom ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah menguji dan mendeskripsikan: 

1. Untuk menguji dan mendeskripsikan efektivitas penggunaan bahan ajar 

kebencanaan tanah longsor terhadap tingkat kesiapsiagaan siswa SMA 

Negeri 1 Karanganom. 

2. Untuk menguji dan mendeskripsikan efektivitas bahan ajar kebencanaan 

tanah longsor melalui strategi pembelajaran student team achievement 

division (STAD) siswa SMA Negeri 1 Karanganom. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu tentang: 

a. Efektivitas penggunaan bahan ajar kebencanaan tanah longsor 

terhadap kesiapsiagaan siswa SMA Negeri 1 Karanganom. 

b. Efektivitas bahan ajar kebencanaan tanah longsor memalui strategi 

pembelajaran student team achievement division (STAD) siswa SMA 

Negeri 1 Karanganom. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

bahan ajar pada materi tanah longsor terhadap tingkat kesiapsiagaan siswa 

SMA NEGERI 1 KARANGANOM. 

1. Bagi peserta didik 

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat berperan aktif dan kreatif 

serta siswa dapat dengan mudah memahami materi bahan ajar 
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kebencanaan tanah longsor melalui strategi STAD yang dapat 

menghidupkan suasana didalam pembelajaran. 

2. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat memberikan 

dukungan dengan menyediakan fasilitas yang dapat mendukung proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif dan 

efesien . 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai 

bahan ajar kebencanaan tanah longsor dan peneliti dapat mengetahui 

tingkat kesiapsiagaan siswa setelah diberikannya materi bahan ajar 

kebencanaan tanah longsor melalui strategi STAD. 

 

 


