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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia berlokasi diwilayah rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam 

yaitu bencana geologi seperti (gempa, gunung api, tanah longsor, tsunami dan lain 

sebagainya) dan hidrometeorologi seperti (banjir, kekeringan, pasang surut, 

gelombang, dan lain sebagainya). Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 

(2007, 5-10) mencatat antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana di 

Indonesia.Sebagian besar dari bencana tersebut (53,3%) adalah bencana 

hidrometeorologi dari total bencana tersebut yang paling sering terjadi adalah banjir 

(34,1%) dari total kejadian bencana di Indonesia diikuti dengan bencana tanah longsor 

sebanyak (16%). Kondisi Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi 

dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadi banjir 

di Indonesia pada setiap musim penghujan (RANPRB dalam USAID, 2009: 1). 

Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 32.548,20 km persegi dengan 

kepadatan mencapai 987 jiwa per km persegi. Jawa Tengah berada pada peringkat 13 

indeks resiko bencana provinsi di Indonesia. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah, 26 diantaranya berada dalam kelas risiko tinggi, dengan ancaman bencana 

banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, gunung 

api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gagal teknologi, konflik sosial, epidemi dan 

wabah penyakit (IRBI, 2013: 88) 

Berdasarkan uraian diatas bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia 

maupun Jawa Tengah adalah bencana hidrometeorologi atau bencana alam yang 

berkaitan dengan iklim diantaranya seperti bencana banjir, longsor, kekeringan, cuaca 

ekstrem, dan kebakaran hutan. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah yang juga memiliki resiko bencana terkait iklim termasuk 

banjir dan tanah lonsor. 

Dilihat dari peta Risiko Bencana Banjir Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar 

mempunyai risiko bencana banjir terutama di kecamatan Colomadu yang terlihat lebih 
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berrisiko lebih tinggi di banding kecamatan lainya. Kecamatan Colomadu 

tergolong sedang dalam Risiko Bencana Banjir Jawa Tengah. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran  agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi didrinya untuk memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Keterlaksanaan kurikulum sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengembangkan silabus, buku ajar, sumber 

dan media pembelajaran, model pembelajaran, instrumen asesmen, dan RPP.  

Pendidikan kebencanaan diperlukan oleh peserta didik karena dapat membantu 

peserta didik dalam mengenal lebih jauh lingkungan sekitarnya, mengetahui bahaya-

bahaya yang mengancamnya yang berkaitan dengan lingkungan dan mengetahui apa 

yang dilakukan saat pra, darurat, dan pasca benca alam.  Dengan melihat dari berbagai 

sudut pandang, maka pendidikan kebencanaan dapat disisipkan/ dimasukkan dalam 

mata pelajaran terkait, antara lain IPA, IPS, Sains, Bahasa Indonesia, Matematika serta 

Agama. Pada mata pelajaran IPA dan Geografi siswa akan mendapatkan pengetahuan 

tentang : (1) cinta lingkungan dan menjaga kelestarian alam dengan mengetahui dan 

memahami bahaya polusi, bahaya penjarahan hutan, bahaya alih fungsi lahan, 

teknologi tidak tepat guna, wabah penyakit dan sebagainya (2) bersahabat dengan alam 

(3) pengetahuan tentang asal muasal dan penyebab bencana, pengetahuan tentang 

genpa tektonik dan vulkanik, tsunami, banjir dan penyebabnya, dan lain-lain (Leli 

Honesti 2012 : 16). 

Guru memegang peran penting terhadap ketercapaian pendidikan karena ia 

sebagai aktor utama dalam hal penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran. 

Praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah masih mengalami berbagai 

permasalahan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tercapainya Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KD) dalam 

kurikulum tidak hanya bergantung kepada guru sebagai pengajar namun juga kepada 

peserta didik. Para peserta didik diharapkan menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru agar ia mempunyai bekal ilmu yang dimanfaatkan untuk 
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kelulusan dalam pelajaran tersebut dan juga sebagai bekal di kehidupan 

bermasyarakat.  

Bahan ajar memiliki peran penting membantu guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran karena bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara 

sistematis berdasarkan prinsip dan kriteria terentu, sehingga bahan ajar perlu dimiliki 

guru  agar pembelajaran yang dilaksanakan tidak melenceng dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu masalah bahan ajar yang dimiliki guru adalah kurang menarik 

dan kurang lengkapnya materi pembelajaran yang disajikan. Bahan ajar merupakan 

segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan peserta didik 

dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku (Lestari, 2013: 1). 

Bahan ajar yang digunakan sebagai penunjang tidak harus mengacu pada satu sumber 

bahan ajar tetapi berbagai macam bahan ajar. Bahan ajar juga perlu dikembangkan 

dengan tujuan agar materi lebih menarik sehingga peserta didik mampu menguasai 

ilmu dengan mudah.   

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 

tentang buku, membagi buku menjadi 4, yaitu buku teks, buku panduan pendidik, buku 

referensi, dan buku pengayaan. Buku pengayaan pembelajaran merupakan buku yang 

didalamnya memuat materi yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan terdiri dari 

memperkaya buku teks pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 

Untuk mengetahui lebih dalam materi pelajaran yang sedang di pelajari, buku 

pengayaan dapat digunakan sebagai referensi. Namun buku pengayaan yang telah 

tersedia di pasaran maupun di berbagai fasilitas peminjaman buku, buku pengayaan 

dalam tema pelajaran tertentu masih sulit di temukan oleh peserta didik. Dengan 

demikin penulis ingin membuat suatu buku pengayaan yang dapat membantu siswa 

kelas SMA kelas X (sepuluh) dalam memahami materi pada bab Dinamika Atmosfer 

sub bab Perubahan Iklim Global dengan wawasan kebencanaan. Kurangnya literasi 

materi perubahan iklim menjadi alasan perlunya dilakukan pengembangan bahan ajar 

materi perubahan iklim agar peserta didik mamahami konsepsi perubahan iklim dan 

bentuk-bentuk adaptasi serta mitigasi yang harus dilakukan. Perubahan iklim saat ini 

menjadi isu glabal yang sangat diperhatikan sehingga peserta didik sebagai generasi 
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muda bangsa harus memahami dan mempelajarinya untuk menjadi generasi yang 

tangguh. 

Berdasarkan uraian diatas, peniliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN GEOGRAFI PADA 

MATERI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL KELAS X SEBAGAI DASAR 

PENGETAHUAN BENCANA DI SMA NEGERI COLOMADU ”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Buku pelajaran  geografi kelas X yang sudah ada, terkhusus sub bab perubahan 

iklim global belum menunjukkan kaitannya dengan dasar pengetahuan bencana 

2. Siswa membutuhkan buku pengayaan yang menarik untuk dibaca 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi 

pada: 

1. Penelitian ini dilakukan pada kelas X (sepiluh) di sekolah SMA Negeri 

Colomadu 

2. Penelitian ini dibatasi pada tema bahan ajar perubahan iklim global dengan 

wawasan kebencanaan 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah, maka penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan buku pengayaan berwawasan kebencanaan dalam 

pelajaran Geografi kelas X? 

2. Bagaimana efektifitas buku pengayaan berwawasan kebencanaan materi 

perubahan iklim global ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengembangan buku pengayaan berwawasan kebencanaan dalam 

mata pelajaran Geografi kelas X. 

2. Mengetahui efektifitas buku pengayaan berwawasan kebencanaan meteri 

perubahan iklim global. 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang sejenis, khususnya   

pemanfaatan bahan ajar geografi pada proses pembelajaran 

2. Secara Praktis 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

penyelesaian tugas akhir, khususnya mengenai pengembangan bahan ajar 

geografi. 

Bagi siswa, membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran Perubahan 

Iklim Global pada bab Dinamika Atmosfer mata pelajaran Geografi. 

Bagi guru, diharapkan dapat membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi perubahan iklim global sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dasar 

yang sudah ditetapkan. 

 


