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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, 

metode, strategi dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran (Rusman 2012:93). Komponen-komponen pembelajaran apabila 

dapat diterapkan dengan baik maka kegiatan pembelajaran akan menjadi efektiv. 

Menurut Kisworo (2016:91) Efektivitas menjadi poin penting dalam proses 

pembelajaran bisa dilihat dari sejauh mana sasaran minimal dari kompetensi dasar 

yang telah diterapkan itu tercapai. Pembelajaran disebut efektiv ketika 

pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam jagad pendidikan, 

seperti pada penguasaan iptek sebagai bahan ajar, pembentukan keterampilan atau 

kemampuan belajar yang lebih efektiv dan efisien. Pembelajaran yang efektiv 

dapat diwujudkan oleh guru dengan bantuan bahan ajar yang tentunya dapat 

membantu guru maupun siswa dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan efektiv dan efisien. Bahan ajar merupakan komponen penting 

yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Bahan ajar bermanfaat bagi guru 

maupun siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar  tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektiv dan efisien dan mendapatkan hasil 

belajar yang memuaskan bagi siswa maupun guru. Menurut Hamdani (2011:120) 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Keberadaan bahan ajar dapat 

membantu mewujudkan pembelajaran yang menarik, efisien dan hasil yang 

dicapai lebih memuaskan serta siswa dapat lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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Prastowo (2014:18-19) menyatakan bahwa pendidik masih menggunakan 

bahan ajar yang konvensional, yang tinggal pakai, tinggal beli, instan serta tanpa 

upaya merencanakan, menyiapkan dan menyusun sendiri. Mutu pembelajaran 

menjadi lebih rendah ketika pendidik hanya terpaku bahan ajar konvesional tanpa 

kreativitas mengembangkan bahan ajar tersebut secara inovatif. Hal tersebut 

sesuai dengan kondisi di lapangan seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 

Gantiwarno. Guru masih menggunakan bahan ajar konvensional dalam hal ini 

tidak mengembangkan bahan ajar baik dari segi materi maupun bentuk. Guru 

pengajar ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP Negeri 1 

Gantiwarno menggunakan bahan ajar cetak berbentuk buku dan dalam proses 

mengajarnya guru menggunakan metode ceramah. Berdasarkan observasi tersebut 

peneliti berinisiatif mengembangkan bahan ajar untuk ekstrakurikuler Sekolah 

Siaga Bencana (SSB) SMP Negeri 1 Gantiwarno.  Pengembangan bahan ajar 

dapat dilakukan salah satu dari segi bentuk.  Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat 

dijadikan menjadi macam yaitu bahan ajar cetak (printed), bahan ajar dengar 

(audio), bahan ajar pandang dengar (audiovisual) dan bahan ajar interaktif 

(interactive teaching materials) (Prastowo 2014:40). 

 

Bahan ajar cetak (printed) adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian 

informasi. Contohnya: handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, model atau maket (Prastowo, 2014:40). Menurut  Steffen 

Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2014:188) bahan ajar cetak memiliki 

keuntungan diantaranya bahan ajar tertulis cepat digunakan dan dapat dengan 

mudah didistribusikan, bahan ajar tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana 

saja dan bahan ajar tertulis menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas 

bagi pembaca. Salah satu bentuk bahan ajar cetak ialah leaflet. Leaflet memiliki 

bentuk yang sederhana sehingga dapat dibawa kemanapun dan tidak 

membutuhkan ruang yang besar untuk membawa leaflet. Bahan ajar berbentuk 

leafletakan lebih menarik perhatian siswa dibandingkan dengan buku teks, karena 

pada leaflet materi akan disajikan lebih ringan, singkat tanpa mengurangi isi 

materi dan pada leaflet juga dapat disisipkan gambar. Selain itu, desain menarik 
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leaflet akan lebih  menumbuhkan minat baca dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

Peraturan Bupati Klaten No. 6 Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran 

Kebencanaan Kabupaten Klaten merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan kebencanaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun 

risiko bencana yang dapat terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut,  SMP Negeri 1 

Gantiwarno yang terletak di Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno memberikan 

pembelajaran kebencanaan melalui kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB). Ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dan 

membentuk ketangguhan siswa. Mengingat letak Kecamatan Gantiwarno yang 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang berjarak  30 km dari 

puncak Gunung Merapi. Selain itu, Kecamatan Gantiwarno berada di wilayah 

patahan Jiwo dan patahan Opak yang merupakan sumber gempa. Kecamatan 

Gantiwarno merupakan salah satu kecamatan yang masuk ke kategori pertama 

daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Pengetahuan dan pembelajaran 

sangat penting diberikan kepada masyarakat yang tinggal di lokasi yang rawan 

terhadap bencana. Komponen masyarakat yang rentan terhadap bencana adalah 

anak-anak, Anak-anak menjadi salah satu subjek yang rentan terhadap bencana 

karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana. Daerah-daerah yang rawan akan bencana pada 

kesiapsiagaan melalui pendidikan pengurangan risiko bencana diantaranya dengan 

penyediaan materi ajar (Sunarhadi, dkk:2012)  

 

Berdasarkan hasil survey lapangan, kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) di SMP Negeri 1 Gantiwarno memberikan pembelajaran dasar 

tentang bencana yang meliputi pengenalan ancaman serta risiko bencana, mitigasi 

bencana dan penanganan korban bencana. Proses pembelajaran ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP Negeri 1 Gantiwarno menggunakan 

metode ceramah. Sementara itu, bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran  ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) ialah bahan ajar yang 
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sudah jadi, tinggal pakai tanpa adanya inovasi dari guru untuk mengembangkan 

bentuk maupun materi dari bahan ajar yang sudah ada tersebut. Keterbatasan 

bahan ajar membuat kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) menjadi kurang efektiv. Hal tersebut menjadikan guru dan siswa 

kurang berinteraksi dan menjadikan siswa menjadi kurang aktif selama kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menjadikan pembelajaran ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) menjadi lebih efektiv dan siswa lebih aktif maka 

perlu adanya pengembangan bahan ajar baik dari segi bentuk, materi atau isi dan 

jumlah agar dapat membantu guru maupun siswa mencapai tujuan pembelajaran 

dan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan bagi guru maupun siswa. 

 

Menurut Nana Sudjana (2009:3) hasil belajar siswa pada hakikatnya 

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dam psikomotorik. Hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sekolah yang meliputi guru, teman 

sekolah, fasilitas, situasi belajar, dan tentunya sumber belajar. Sumber belajar 

termasuk di dalamnya adalah bahan ajar. Oleh karena itu, penggunaan bahan ajar 

yang tepat dapat memudahkan dalam pembelajaran dan memperoleh hasil belajar 

yang sesuai harapan guru dan siswa. Hasil belajar merupakan salah satu alat ukur 

telah tercapai atau belumnya tujuan pembelajaran. Selain itu dari hasil belajar 

dapat mengetahui keefektivan proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti  berinisiatif untuk 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak 

yang akan dikembangkan adalah berupa leaflet. Peneliti memilih bahan ajar 

berbentuk leaflet  untuk dikembangkan karena bahan ajar leaflet  dapat dengan 

mudah didistribusikan kepada siswa, bahan ajar leaflet mudah dibawa kemana 

saja dan dapat dibaca kapan saja. Selain itu, dengan menggunakan bahan ajar 

leaflet siswa dapat mengatur tempo belajar atau tempo membacanya sendiri. 

Bahan ajar cetak berupa leaflet dipilih untuk menyajikan materi bencana gempa 

bumi. Materi bencana gempa bumi dipilih dikarenakan berdasarkan ancaman dan 

potensi bencana Kecamatan Gantiwarno yang rentan terhadap ancaman bencana 

gempa bumi. Kecamatan Gantiwarno termasuk dalam daerah rawan I (pertama) 
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yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi sebesar 80% (Gambar 

1.1 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Klaten). Dikutip dari situs 

berita online “Redaksi timlo.net” menuliskan bahwa sepuluh tahun silam yakni 

tahun 2006, gempa berkekuatan 5,9 Skala Richer (SR) melanda Daerah Istimewa 

Yogykarta dan Klaten. Akibatnya, aktifitas pemerintahan kecamatan sampai 16 

desa di Kecamatan Gantiwarno lumpuh total, termasuk padamnya listrik dan 

prasarana. Puluhan ribu rumah penduduk dilaporkan porak poranda serta ribuan 

nyawa melayang. Sementara itu, hampir 40 ribu penduduk Gantiwarno yang 

masih hidup, tidur beratapkan tenda setelah gempa terjadi. Kecamatan 

Gantiwarno yang terletak di Kabupaten Klaten berdekatan dengan patahan Jiwo 

dan Opak yang merupakan sumber gempa tektonik bagi wilayah tersebut. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti berharap pengembangan bahan ajar 

dalam bentuk leaflet yang akan dikembangkan dapat membantu guru dan siswa 

dalam melakukan proses pembelajaran ekstrakulikuer Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) agar suasana belajar lebih kondusif dan tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan efektiv dan efisien. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBENTUK 

LEAFLET PADA MATERI BENCANA GEMPA BUMI DI SMP NEGERI 1 

GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini ialah:  

1. Pembelajaran ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) menggunakan 

bahan ajar konvensional yakni bahan ajar yang sudah jadi dan tinggal pakai 

tanpa adanya inovasi dari guru. 

2. Bahan ajar yang digunakan perlu dikembangkan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektiv dan memperoleh hasil belajar yang baik. 

3. Pengembangan bahan ajar berbentuk leaflet lebih efektiv dan cocok digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) 

karena mudah didistribusikan kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara efektiv. 
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C. Pembatasan Masalah 

    Pembatasan masalah akan dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada tujuan 

dan sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) SMP Negeri 1 Gantiwarno. 

2. Pengembangan bahan ajar yang akan dibuat ialah pengembangan bahan ajar 

berbentuk leaflet. 

3. Materi yang disajikan dalam pengembangan bahan ajar berbentuk leaflet 

adalah materi bencana gempa bumi. 

4. Keefektivan penggunaan pengembangan bahan ajar berbentuk leaflet pada 

materi bencana gempa bumi dilihat dari hasil belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah dalam penelitian ini didapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan bahan ajar pada ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) untuk materi bencana gempa bumi di SMP Negeri 1 

Gantiwarno ? 

2. Bagaimana pengembangan bahan ajar leaflet bencana materi bencana gempa 

bumi untuk siswa ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP 

Negeri 1 Gantiwarno ? 

3. Apakah penggunaan bahan ajar berbentuk leaflet pada bencana  materi gempa 

bumi dapat meningkatkan hasil belajar siswa ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) di SMP Negeri 1 Gantiwarno ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

    Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui penggunaan bahan ajar pada kegiatan ekstrakurikuler Sekolah 

Siaga Bencana (SSB) khususnya materi bencana gempa bumi di SMP Negeri 

1 Gantiwarno. 
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2. Mengetahui pengembangan bahan ajar leaflet pada materi bencana gempa 

bumi untuk siswa ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP 

Negeri 1 Gantiwarno. 

3. Mengetahui pengembangan bahan ajar leaflet pada materi bencana gempa 

bumi terhadap hasil belajar siswa ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) di SMP Negeri 1 Gantiwarno. 

 

F. Manfaat Penelitian 

    Pengembangan bahan ajar berbentuk leaflet diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang pengembangan bahan ajar khususnya 

dalam segi bentuk. 

b. Memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat lebih mudah dipahami 

melalui pengembangan bahan ajar. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru: 

1) Memotivasi guru agar lebih kreatif dalam mengembangkan bahan ajar 

dan mewujudkan pembelajaran yang efektiv. 

2) Memberikan alternatif bagi guru dalam menginovasi bahan ajar 

terutama dari segi bentuk. 

b. Bagi Siswa: 

1) Membantu siswa lebih mudah memahami dan menerima materi dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar juga memuaskan. 

2) Menjadikan bahan ajar leaflet sebagai salah satu sumber belajar.. 

c. Bagi pelaku pendidikan secara umum bahan ajar yang sudah akan lebih jika 

dikembangakan untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

lebih efektiv dan efisien. 

d. Bagi pembaca penelitian ini sebagai penambah wawasan pentingnya 

pengembangan bahan ajar. 

 


