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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara harfiah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang 

berarti bumi, dan graphien yang berati gambaran (deskripsi), deskripsi 

tersebut meliputi alam lingkungan manusia pada tempat-tempat tertentu 

(Harmanto, 2008). Gambaran muka bumi disini dapat diaplikasikan salah 

satunya adalah peta. Istilah peta sudah sering kita dengar, seperti peta pikiran, 

peta konsep dan peta analisis. Peta adalah suatu gambaran bentang alam yang 

diperkecil, dilukiskan pada satu lembar kertas sehingga orang menjadi mudah 

mengenal, melihat dan membaca, serta mudah membawanya 

(Sukandarrumidi, Wintolo, & Rakhman, 2014). 

Peta dalam pembelajaran geografi sangatlah penting, peta juga dapat 

disebut dasar dari geografi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 

Tahun 2017 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang menyatakan bahwa 

peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, 

yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan 

pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Pembelajaran pemetaan 

terdapat pada materi semester I kelas VII dan biasanya dilaksanakan pada 

tahap awal pembelajaran, yaitu materi manusia, tempat dan lingkungan 

khususnya sub materi letak dan luas Indonesia. Peta disini digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa mengenai karakteristik atau gambaran 

wilayah Indonesia.  

Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6° 04’ 30” Lintang Utara 

dan 11° 00’ 30” Lintang Selatan dan antara 94° 58’ 21” sampai dengan 141° 

01’ 10” Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis katulistiwa yang 

terletak pada garis lintang 0° (BPS, 2017). Menurut Indeks Rawanan Bencana 

Indonesia tahun 2011 oleh BNPB Wilayah Indonesia berada pada pertemuan 

tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, 

dan Lempeng Pasifik. Adanya ketiga lempeng tersebut, Indonesia 
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Berdasarkan pernyataan diatas, Indonesia terdaftar sebagai 10 negara rawan 

bencana tertinggi didunia.  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 129 gunungapi 

aktif (13% dari sebaran gunungapi aktif di dunia) (Hendarsah, 2010). 

Terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak 

positifnya adalah wilayah Indonesia yang subur dan cocok untuk daerah 

pertanian, sedangkan dampak negatifnya adalah banyaknya ancaman bencana 

yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dikutip dari kompas.com Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa ada 2.175 kejadian 

bencana di Indonesia sejak awal tahun hingga 4 Desember 2017, kejadian itu 

terdiri dari banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor 

(577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah 

longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), 

gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian) 

(Putri, kompas.com, 2017). Indonesia memiliki lima pulau besar dan empat 

kepulauan, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau 

Papua dan Pulau Jawa sedangkan untuk kepulauan terdiri dari Kepulauan 

Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan 

Maluku.  

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

Pulau Jawa. Berdasarkan catatan (BPS, 2017) Secara astronomis Kabupaten 

Sukoharjo terletak di antara: bagian ujung sebelah timur 110 57’ 33.70” BT, 

bagian ujung sebelah barat 110 42’ 6.79” BT, bagian ujung sebelah utara 7 

32’ 17.00” LS, bagian ujung sebelah selatan 7 49’ 32.00” LS. Secara 

administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri 

dari 167 desa/kelurahan.  

Berdasarkan peta Kabupaten Administrasi Sukoharjo (Lampiran 2), 

Kabupaten Sukoharjo terletak di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan 6 

(enam) kabupaten/kota, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota 

Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten 
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Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan 

Kabupaten Boyolali. 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 indeks rawannya termasuk 

tinggi, sedangkan indeks risiko pada tahun 2013 termasuk sedang (BNPB; 

2017). Bencana tidak dapat dicegah dan sulit untuk diprediksi kapan 

datangnya. Namun, dampak dari bencana dapat dikurangi dengan adanya 

pelatihan pengurangan resiko bencana. Adanya wajib belajar 9 tahun dari 

pemerintah membuat anak menghabiskan waktu di sekolah rata-rata 6 jam 

perhari di sekolah. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pengetahuan 

siswa mengenai risiko bencana di daerah tempat tinggalnya menggunakan 

peta rawan bencana yang diimplementasikan kedalam pembelajaran pemetaan 

pada materi “Letak dan Luas Indonesia”. 

Bencana sangat erat kaitannya dengan pemetaan. Dimana daerah 

rawan bencana dapat diidentifikasi salah satunya dengan peta rawan bencana. 

Pengukuran keberhasilan pembelajaran termasuk pemahaman siswa 

mengenai bencana dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa. Hasil belajar 

mencapai maksimal apabila siswa dapat memahami sebagian besar dari 

materi yang disampaikan. Proses penyampaian materi sampai dengan evaluasi 

sangatlah panjang dan secara runtun sudah tersusun di dalam silabus dan 

RPP. Namun, pada kenyatannya masih banyak siswa di SMP Negeri 2 

Kartasura yang belum paham mengenai pemetaan dan kebencanaan.  

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah proses 

pembelajaran yang masih lemah. Proses pembelajaran biasanya memaksa 

anak untuk mengingat sesuatu dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang 

lama tanpa diimbangi dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum 2013 dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

memiliki banyak perbedaan, salah satunya adalah proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang awalnya difokuskan kepada guru sebagai sumber 

informasi, kini dirubah menjadi pembelajaran aktif yang dapat menjadikan 

semua hal di sekitar siswa dijadikan sumber belajar. Selain itu, guru juga 

dituntut menjadi kreatif agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif dan dinamis. Maka dari itu untuk membantu meningkatkan pengetahuan 



4 
 

siswa agar mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal maka digunakan 

metode pembelajaran Partcipatory Learning and Action. 

Partisipatori Learning and Action dipilih untuk mempermudah siswa 

memahami keadaan di sekitarnya. Participatory Learning and Action adalah 

metode kegiatan pembelajaran di mana semua pihak, termasuk pendidik dan 

peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Keikutsertaan peserta didik itu diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan 

pembelajaran yaitu tahap perencanaan program (program planning), 

pelaksanaan program (program implementation), dan penilaian (program 

evaluation) kegiatan pembelajaran (Parastiwi, Safitri, Prasetyo, & Rahmanto, 

2017). 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, 

penulis memilih judul “PEMBELAJARAN PEMETAAN SEBAGAI 

PENGETAHUAN KEBENCANAAN PADA MATERI LETAK DAN 

LUAS INDONESIA DENGAN METODE PARTICIPATORY 

LEARNING AND ACTION DI SMP NEGERI 2 KARTASURA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 indeks rawannya termasuk tinggi, 

sedangkan indeks risiko tahun 2013 termasuk sedang. 

2. Adanya wajib belajar 9 tahun dari pemerintah membuat anak 

menghabiskan waktu disekolah rata-rata 6 jam perhari di sekolah. Maka 

dari itu perlu adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai risiko 

bencana di daerah tempat tinggalnya. 

3. Proses pembelajaran biasanya memaksa anak untuk menginat sesuatu 

dalam banyak dan jangka waktu yang lama tanpa diimbangi dengan 

pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Masih banyak siswa di SMP Negeri 2 Kartasura yang belum paham 

mengeni pemetaan dan kebencanaan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman, 

oleh karena itu perlu dibatasi ruang lingkup masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran pemetaan belum 

dipahami dengan baik oleh peserta didik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat di 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan pemahaman peserta didik terhadap materi 

Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

2. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran Particypatory Learning 

and Action untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan dalam materi 

Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengkaji perbandingan pemahaman peserta didik terhadap materi Letak 

dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP Negeri 2 Kartasura. 

2. Mengetahui efektivitas model pembelajaran Particypatory Learning and 

Action untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan dalam materi 

Letak dan Luas Indonesia sub materi Pemetaan di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

terutama dari segi teoritis dan praktis, diantaranya: 

1. Teorotis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu: 
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a. Memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan ilmu geografi 

khususnya pemetaan dan kebencanaan khususnya di Program Studi 

Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Mampu memberikan pemahaman mengenai teori-teori yang 

bersangkutan. 

c. Menjadi reverensi dalam penelitian yang serupa. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat: 

a. Menambah wawasan mengenai metode pembelajaran yang baik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya participatory 

learning and action. 

b. Hasil penelitian dapat berguna bagi instansi terkait untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan dan memahami 

tentang daerah tempat tinggalnya menggunakan peta kebencanaan. 

c. Menambah reverensi di perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

  


