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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

yang mempunyai tingkat bencana yang cukup tinggi. Tingginya bencana 

yang terdapat di Kabupaten Klaten dikarenakan berada di kaki gunung 

Merapi, berada di jalur patahan, dan adanaya pengaruh perubahan iklim yang 

meyababakan klaten  mempunyai berpotensi bencana yang cukup tinggi. 

Bencana yang terdapat di Kabupaten Klaten seperti bencana gempa bumi 

tektonik, erupsi gunung Merapi, angin puting beliung, banjir, kekeringan dan 

tanah longsor. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang mempunyai 

peringkat tertinggi pada tingkat provinsi maupun di skala  nasional, di 

tingkat provinsi klaten berada pada urutan ke- 4 bencana yang ada dan di 

Indonesia berda pada peringat ke- 19 jadi sangat rawan  akan bencana jika 

kita tinggal dan berada di kabupaten Klaten. BPBD (2014) . 

Tingginya bencana yang terdapat di Kabupaten harus di imbangi 

dengan pengetahuan siswa mengenai bencana. Pentingnya pengetahuan 

siswa terhadap bencana dikarenakan siswa merupakan komunitas yang 

rentan terhadap bencana. Peningkatan pengetahuan siswa terhadap bencana 

dengan cara sosialisasi, melakukan simulasi, dan mengintergrasikan materi 

kebencanaan kedalam mata pelajaran di sekolah. Upaya yang dilakukan 

dalam meningkatkan pengetahuan mengenai bencana harus didukung dengan 

adanya pedoman atau bahan ajar menganai bencana. Penggunaan bahan ajar 

dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Menurut data bencana yang ada terdapat beberapa bencana angin 

puting beliung yang terjadi di Kecamatan Trucuk yang diantaranya terjadi 

pada kawasan Ngentak Sajen Trucuk. Angin ini menghancurkan bekas 

gudang mebel pada daerah setempat, angina yang terjadi pada hari selasa 10 

November 2015, (Solopos,11/10/2016) Angin juga terjadi di Dukuh Babadan 

Desa Kradenan Trucuk Klaten. Angin kencang tersebut menelan korban jiwa. 
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Seorang warga meninggal setelah tertimpa bangunan kandang ayam saat 

berteduh. Informasi yang dihimpun Solopos.com, hujan lebat disertai angin 

melanda wilayah Babad sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB 

Pada tanggal 8 November 2014. Mengantisipasi hal tersebut tim reaksi cepat 

(TRC) BPBD Klaten, SAR, TNI, Polri dan segenap unsur Muspika serta 

warga turun tangan mengatasi kejadian itu. Sekitar pukul 18.00, jalanan 

disekitar tempat kejadian sudah bisa dilewati. Namun demikian, hingga langit 

berubah gelap, para relawan tetap mengusahakan pertolongan dan evakuasi 

pohon yang menimpa rumah. Sementara itu Kepala BPBD Sri Winoto 

menyebutkan, Kecamatan yang paling banyak terdampak adalah di Trucuk 

(Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) SAR Klaten ). 

Efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

ditinjau dari segi guru maupun dari segi pembelajaran. Guru yang melakukan 

pembelajaran secara efektif akan mempertimbangkan kebutuhan 

pembelajaran, mengorganisasikan dan mengelola kelas dengan baik, 

menyediakan sumber-sumber dan bahan pembelajaran yang sesuai, dan 

membimbing pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Faktor utama yang 

guru lakukan sebelum melakukan pembealajaran, yaitu perencanaan guru, 

strategi pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, iklim kelas 

dan evaluasi pembelajaran. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran yaitu isi pembelajaran, bahan, strategi, perilaku guru, suasana 

pelajaran, lingkungan belajar, pembelajaran, durasi dan alokasi pembelajaran 

(Sri Anitah. W, dkk. 2007). Sehubungan dengan itu diperlukan suatu sumber 

belajar yang berguna untuk mencapai kompetesi yang ingin dicapai. Salah 

satu sumber belajar yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran adalah 

bahan ajar. 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan,yaitu mencapai kompetensi atau sub 

kompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo & Jasmadi, 2008). 
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Menurut Lestari  (2013) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala 

bahan yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran 

yaitu berupa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi 

bahan ajar merupakan suatu bahan yang sudah dirancang dan diolah secara 

sistematis yang didalamnya berisi kompetensi-kompetensi yang dicapai 

dalam suatu proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten. Buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten 

Klaten berisi tentang materi kebencanaan di Kabupaten Klaten. Buku 

Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten perlu diuji 

efektivitasnya.    

Selama melakukan proses pembelajaran masih banyak menggunakan 

metode ceramah atau metode konvensional yang berakibat siswa menjadi 

bosan dalam menghadapi pembelajaran. Metode ceramah ini membuat siswa 

menjadi sering bosan ini guru dalam dan malas dalam mengikuti 

pembelajaran karena pembelajaran cenderung pasif, tidak mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi dan tidak tertarik pada cara penyampaian guru. 

Pemilihan metode sangat ditentukan oleh karakteristik materi dan 

kemampuan guru dalam menerapkan metode tersebut. 

Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode 

pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran aktif mengkondisikan agar siswa selalu melakukan 

pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang 

dapat dilakukannya selama proses pembelajaran. Pembelajaran aktif 

melibatkan siswa untuk melakukan sesuatu dan dan berpikir tentang sesuatu 

yang sedang dilakukannya (Warsono dan Hariyanto, 2014). Salah satu 

pembelajaran aktif yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

yaitu Problem Based Learning (PBL). Pada pembelajaran dengan PBL 

siswa dihadapkan dengan permasalahan dan siswa diminta dapat 

memecahkan permasalahan tersebut sehingga dapat melatih ketrampilan 

berpikir kritis dalam menghadapi sebuah permasalahan. Masalah yang 
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dijadikan sebagai pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui kerja 

kelompok, membuat jawaban sementara (hipotesis), mengumpulkan data, 

dan membuat kesimpulan sehingga siswa mempunyai pengalaman-

pengalaman belajar yang beraneka ragam. Model pembelajaran dengan PBL 

diharapkan siswa dapat memahami materi dengan baik dan hasil belajar 

yang memuaskan. Menurut penelitian yang Anjani (2014), pada aspek 

afektif dan kognitif, nilai pada pembelajaran PBL lebih tinggi dari nilai 

dengan model konvensional. 

Penggunaan model PBL memiliki tujuan tertentu diantaranya 

membantu siswa mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan 

memecahkan masalah, belajar menganalisis dari fakta-fakta yang ada dan 

belajar mandiri dalam memecahkan masalah. Keunggulan dari PBL antara 

lain: (a) teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami pelajaran, (b) 

menantang kemampuan siswa, (c) meningkatkan aktivitas pembelajaran, (d) 

dapat membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata, (e) membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan barunya, dan dapat bertanggung jawab dalam 

pembelajaran yang dilakukan, (f) mampu memecahkan masalah dengan 

suasana pembelajaran yang aktif-menyenangkan, (g) mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan 

mereka untuk beradaptasi dengan pengetahuan baru, (h) memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka 

kedalam dunia nyata, (i) mengembangkan minat siswa untuk 

mengembangkan konsep belajar secara terus menerus. Kelemahan dari PBL 

ini ketika siswa tidak memiliki minat belajar yang tinggi maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan pada proses pelaksanaan 

menggunakan PBL membutuhkan waktu yang panjang (Suyadi, 2013).  

Pada penelitian Santoso (2011), penerapan model pembelajaran 

kooperatif Problem Based Lerning sangat efektif digunakan untuk 

pembelajaran pemanasan global dibutikan dengan respon guru yang sangat 

baik serta siswa menanggapi dengan antusias dalam pembealajaran 
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pemanasan global dengan model pembelajaraan Problem Based Learning 

(PBL). Pembelajaran integresi materi pemanasan global dengan model  

Problem Based Learning terbukti efektif. Berdasarkan latar belaang dan 

penelitian yang dilakukan santoso maka akan dilakuan penelitian dengan 

judul “Efektivitas Model Pembelajaraan Koopratif Problem Based Learning 

(PBL) Pada Bahan Ajar Kebencanaan Angin Badai Pada Siswa Kelas X 

SMK N 1 Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016?” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan berbagai permasalahan yang terjadi sebagai berikut : 

a. Guru dalam menjelaskan materi masih menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional. 

b. Kurangnya interaksi dari guru ke siswa sehingga siswa menjadi pasif. 

c. Siswa kurang tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan di 

kelas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

a. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Trucuk 

Klaten semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian ini adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning 

c. Parameter Penelitian 

Parameter penelitiannya meliputi efektivitas bahan ajar kebencanaan 

angin badai yang terdapat di kabupaten klaten. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

 Adakah efektivitas model pembelajaran koopratif Problem Based 

Learning terhadap materi kebencanaan angin badai di SMK N 1 Trucuk ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskripsikan  

efektivitas model pembelajaran Problem Based Learning terhadap materi 

kebencanaan angin badai pada SMK N 1 Trucuk. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian teoritis dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran ilmu dan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan efektivitas 

model pembelajaran Problem Based Learning terhadap materi 

kebencanaan angin badai pada SMK N 1 Trucuk. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan memahami 

tanda-tanda terjadinya bencana angin badai. 

2. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya guru 

pendamping yang mengajar siswa sekolah siaga bencana untuk 

meningkatkan efetivitas model pembelajaran koopratif problem 

based learning terhadap bahan ajar kebencanaan angin badai. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL).   
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4.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai gambaran tentang penelitian yang sudah di adakan pada 

suatu sekolah dan apabila ingin melakukan penelitian supaya tidak 

disekolah yang sudah digunakan penelitian. 

 


