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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia secara geografis dan secara geologis terletak di 

daerah yang rentan terhadap bencana. Data yang berasal dari Departemen 

Dalam Negeri menyebutkan bahwa dari 33 provinsi, 25 provinsi diantaranya 

teridentifikasi sebagai daerah yang rawan terhadap bencana.  

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, menjelaskan bahwa bencana 

merupakan atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam 

kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, 

tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor), non alam (gagal 

teknologi, epidemi, wabah penyakit) dan faktor sosial (konflik sosial antar 

kelompok) sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan 

lingkungan, harta benda dan dampak psikologis.  

SMP Negeri 1 Gantiwarno merupakan sekolah yang terdampak bencana 

banjir, dengan adanya ekstrakulikuler SSB (Sekolah Siaga Bencana) 

diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan siswa, guru serta karyawan 

mengenai bencana tersebut. Siswa yang mengikuti kegiatan SSB juga 

diharapkan mampu mempelajari materi terkait bencana banjir dan kemudian 

dapat membagi informasikepada sesama siswa ataupun dapat dengan guru, 

karyawan maupun keluarga dalam mengurangi risiko bencana banjir. 

Dalam hal pendidikan,  meskipun kemungkinan terjadi banjir hanya 

kecil namun peristiwa tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar, 

bahkan dapat menghambat aktifitas sekolah, seperti banyaknya siswa yang 

tidak masuk sekolah dengan alasan banjir. Berhubungan dengan hal 

tersebut, diperlukan masukan-masukan yang dapat mengubah cara berfikir 

dari kepala sekolah, siswa, guru, karyawan serta seluruh warga sekolah. 

Seperti; membuang sampah sesuai tempat yang seharusnya, membuat 
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lubang resapan air, menanam pohon untuk menghindari terjadinya banjir 

dan hal lain yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir. 

Materi yang terkait dengan penanggulangan bencana sangat perlu untuk 

memperluas pengetahuan siswa dan warga sekolah yang lain dalam hal 

mengantisipasi bencana. Penulis perlu memberikan materi sesuai dengan 

bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di SMPN 1 Gantiwarno.  

Siswa dalam menerima pembelajaran sering kali tidak efektif bahkan 

sebagian dari mereka hanya sekedar mengikuti kegiatan sekolah bukan 

sebagai kewajiban mereka dalam mencari ilmu, menurut penulis 

kemampuan pengajar dan cara belajar siswa kurang menarik dan terkesan 

monoton. Misalnya; guru mencatat materi dipapan tulis kemudian disalin 

oleh siswa, hal tersebut menurut penulis kurang efektif. Berhubungan 

dengan masalah tersebut penulis mencari media yang jarang digunakan oleh 

tenaga pengajar untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan 

memberikan kesan yang tidak membosankan. 

Penyampaikan materi perlu menggunakan bahan ajar tertentu agar 

materi dapat diterima denga baik oleh siswa, penulis menggunakan bahan 

ajar berupa modul “Mari Kurangi Risiko Bencana Banjir ”yang didalamnya 

terdapat pengertian banjir, penyebab banjir dan hal-hal yang harus 

dilakukan sebelum, saat dan setelah terjadi bencana banjir. Pendidikan 

untuk kehidupan manusia sangatlah penting, tanpa pendidikan manusia akan 

sulit dalam masa perkembangan, terutama di jaman modern seperti sekarang 

ini. Manusia dituntut untuk lebih cerdas, kreatif, dan memiliki  keterampilan  

pada jaman yang semakin berkembang seperti saat ini. Terkait dengan hal 

tersebut siswa yang mengikuti ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana 

diharapkan mampu memahami gejala-gejala bencana banjir dan memahami 

tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana 

banjir. Penulis membuat bahan ajar modul untuk memperkenalkan kepada 

siswa terhadap konsep-konsep mitigasi dasar dan untuk mendiskusikan 
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cakupan tindakan mitigasi yang dapat dipertimbangkan sebagai respson 

terhadap bahaya bencana banjir karena ulah manusia ataupun oleh alam. 

SMP Negeri 1 Gantiwarno termasuk sekolah yang terdampak oleh 

bencana banjir, dengan keterangan yang telah dipaparkan diatas penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Pengembangan Bahan Ajar Modul 

Materi Bencana Banjir Pada Ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana 

Di SMP Negeri 1 Kecamatan Gantiwarno” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanakan kegiatan belajar mengajar guru masih menggunakan bahan 

ajar sederhana. Sehingga proses belajar mengajar belum mengalami 

peningkatan.  

2. Ketertarikan siswa belum sesuai dengan tujuan dari tenaga pengajar, 

maka diperlukan media lain seperti modul. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas, agar penelitian dapat 

dipahami lebih jelas maka batasan masalahnya adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada ekstrakulikuler Sekolah Siaga 

Bencana di Kabupaten Klaten, yaitu SMP Negeri 1 Gantiwarno. 

2. Penelitian ini ditekankan pada pengembangan bahan ajar pada materi 

bencana banjir pada ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil belajar siswa saat mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar modul ? 
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2. Apakah modul yang dikembangkan dapat membuat siswa lebih tertarik 

dalam kegiatan pembelajaran ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil belajar siswa saat mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar modul. 

2. Mengetahui Apakah modul yang dikembangkan dapat membuat siswa 

lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar seperti modul 

dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat siswa tidak hanya terpaku 

oleh papan tulis maupun ceramah dari pendidik. 

b. Kegiatan belajar mengajar menjadi efektif karena menggunakan bahan 

ajar yang jarang atau belum pernah digunakan oleh siswa dan tenaga 

pendidik Di SMP Negeri 1 Gantiwarno 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan semangat dan minat siswa dalam menjalankan kegiatan 

belajar baik berfikir secara individu maupun kelompok. 

b. Memberikan bahar belajar yang jarang digunakan oleh guru dan 

memberikan motivasi untuk guru di SMP Negeri 1 Gantiwarno agar 

mengembangkan bahar ajar yang lain. 
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3. Bagi Peneliti 

a. Mengetahui cara penggunaan dan pengaruh bahar aja modul terhadap 

siswa dalam menjalankan pembelajaran. 

b. Memberikan salah satu contoh bahan ajar yang dikemudian hari dapat 

dikembangkan, khususnya bagi mahasiswa UMS pendidikan Geografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




