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SARI 

Indahwati, Diana Nur. 2015.”Implementasi Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Tanah Longsor Berbasis Masalah di Kelas X MIA Imersi 1 SMA Negeri 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar”. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Dewi Liesnoor 

Setyowati M.Si., 215 halaman. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran Berbasis Masalah, Mitigasi 

Bencana Tanah Longsor 

 

  Siswa kelas X MIA Imersi 1 SMA Negeri Karangpandan masih memiliki 

tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap mitigasi bencana 

tanah longsor daripada kelas X MIA Imersi 2. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

(1) Mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dan pemahaman siswa, (2) 

Mengevaluasi efektivitas pembelajaran, (3) Mengetahui kendala dalam 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah kelas X MIA 

Imersi 1 di SMA Negeri Karangpandan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA Imersi di SMA Negeri 

Karangpandan yang terdiri dari dua kelas yang berjumlah 56 siswa. Sampel 

diambil dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh kelas X MIA 

Imersi 1 yang berjumlah 27 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

mengenai (1) Implementasi pembelajaran dan pemahaman siswa, (2) Efektivitas 

pembelajaran, (3) Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor berbasis masalah. Pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan 

deskriptif kualitatif dan deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembelajaran terkait 

dengan active learning, aktivitas belajar siswa, kolaborasi, penyelidikan autentik, 

pemahaman siswa, refleksi pengetahuan, guru sebagai fasilitator dan kemampuan 

menghasilkan produk sudah berjalan sesuai tahapan dan kriteria indikator dalam 

kategori sangat baik, (2) Pembelajaran ini dikatakan efektif karena aktivitas 

belajar siswa (5M) telah mencapai indikator keberhasilan, kinerja guru dalam 

kategori sangat baik (93,88%), respon siswa masuk dalam kategori tinggi 

(70,12%), dan, (3) Terdapat beberapa kendala dari aspek sarana dan prasarana, 

alokasi waktu, dan karakteristik siswa sedangkan aspek perencanaan 

pembelajaran dan situasi pembelajaran tidak mengalami kendala. 

Simpulan penelitian ini yaitu: (1) proses pembelajaran telah terpenuhi dan 

terlaksana dengan sangat baik (2) pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah berlangsung dengan efektif berdasarkan indikator aktivitas 

belajar siswa, minat belajar siswa dan kinerja guru (3) kendala yang dialami pada 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah berupa 

keterbatasan sarana dan prasarana penunjang observasi lapangan, karakteristik 

siswa yang beragam dan keterbatasan waktu pembelajaran. Saran dari penelitian 

ini adalah siswa kelas X MIA Imersi 1 diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

belajarnya (5M) dengan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran; memupuk 



 
 

ix 
 

rasa ingin tahu dan minat belajar yang tinggi; berperan aktif secara individual 

maupun kelompok dalam melaksanakan penyelidikan autentik; dan mampu 

membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui belajar aktif agar 

mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar pada lingkungan disekitarnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-

objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang 

berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan 

pendidikan yang telah diperolehnya (Setiawan, 2010:1). 

Upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan semakin giat dilakukan, 

baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran dan pemenuhan 

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik, guru dituntut membuat inovasi 

pembelajaran yang dapat memacu siswa belajar secara optimal baik dalam 

pembelajaran mandiri, pembelajaran di dalam kelas dan pengaplikasian hasil 

belajar di lingkungan sekitarnya dan didukung dengan model pembelajaran 

yang sesuai dan tepat dengan pokok bahasan yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

Tujuan dalam proses pembelajaran baik secara formal maupun non 

formal adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Tingkat pemahaman 

adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, 

menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan 

macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Pemahaman juga merupakan 
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tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami 

atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu 

mempertimbangkan atau menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. 

Terdapat dua aspek penting yang menonjol dari metodologi 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu 

pembelajaran, yaitu model pembelajaran dan media pembelajaran. Adapun 

Soekamto, dkk (dalam Trianto, 2007:5) mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah “Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.” Model pembelajaran memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran terutama dalam aspek 

pemahaman peserta didik dari materi yang sudah disampaikan guru. 

Banyak saran dan kritik yang ditujukan pada cara guru mengajar yang 

terlalu menekankan pada penguasaan sejumlah informasi atau konsep belaka. 

Penumpukan informasi atau konsep pada subjek didik dapat saja kurang 

bermanfaat bahkan tidak bermanfaat sama sekali kalau hal tersebut hanya 

dikomunikasikan oleh guru kepada subjek didik melalui satu arah seperti 

menuang air dalam sebuah gelas (Rampengan dalam Trianto, 2007:65). Tidak 

dapat disangkal, bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting, 

namun bukan terletak pada konsep itu sendiri dipahami oleh subjek didik. 
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Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat 

mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah.  

Kenyataan di lapangan siswa kurang diperkenalkan dan kurang 

mengetahui tentang bencana tanah longsor beserta proses mitigasi bencana 

tanah longsor. Padahal materi mitigasi bencana tanah longsor sangat penting 

diberikan kepada siswa, mengingat bahwa Indonesia khususnya Kabupaten 

Karanganyar merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan 

yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sejalan dengan pendekatan 

geografi (Region, Ecology, Spatial) dengan adanya pembelajaran mengenai 

mitigasi bencana tanah longsor diharapkan siswa dapat mengetahui kondisi 

geografis, potensi kebencanaan khususnya bencana tanah longsor di daerah 

tempat tinggalnya dan mampu mengetahui dan memahami proses mitigasi 

bencana tanah longsor jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan mitigasi bencana tanah longsor.  

Persoalan sekarang adalah bagaimana menemukan cara yang tepat 

untuk menyampaikan materi mitigasi bencana tanah longsor sehingga siswa 

dapat mengingat lebih lama materi tersebut dan dapat menerapkan materi 

tersebut dalam kejadian yang nyata. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

guru dapat berkomunikasi baik dengan siswa dan mampu menciptakan 

komunikasi dua arah, bagaimana cara guru membuka wawasan berpikir kritis 

dan beragam dari seluruh siswa sehingga dapat mempelajari berbagai konsep 

dan cara mengaitkannya dalam kehidupan nyata dan bagaimana sebagai guru 

yang baik dan bijaksana mampu menggunakan model pembelajaran yang 
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berkaitan dengan cara memecahkan masalah (problem solving) (Trianto, 

2007:66).  

Teori belajar konstruktivistik menegaskan bahwa pembelajaran 

bertujuan untuk membuat siswa memiliki kemampuan dalam memahami, dan 

menggunakan informasi atau pengetahuan yang dipelajari (Pribadi, 2009:161). 

Teori belajar konstruktivistik juga menekankan pada strategi belajar aktif 

(active leraning), yang artinya siswalah yang harus aktif dalam pembelajaran, 

sedangkan guru hanya menjadi fasilitator yang dapat membantu siswa 

memberi makna terhadap konsep-konsep dan ilmu pengetahuan yang sedang 

dipelajari dan guru perlu melatih siswa agar mampu mengaitkan, membuat 

rasional, dan memaknai konsep-konsep yang dipelajari. Pembelajaran berbasis 

masalah adalah salah satu model pembelajaran dati teori konstruktivistik yang 

efektif digunakan dalam active learning. 

Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Misalnya, suatu fenomena alam, 

mengapa tanah dapat bergerak dan dapat menyebabkan terjadinya longsoran?, 

dan bagimana cara yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan 

mengantisipasi bencana tanah longsor tersebut? dari contoh permasalahan 

nyata jika diselesaikan secara nyata, memungkinkan peserta didik memahami 

konsep bukan sekedar menghafal konsep. 
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Menurut seminar lokakarya yang diadakan IKIP Semarang yang 

bekerja sama dengan IGI pada tahun 1988 telah menghasilkan rumusan 

definisi geografi, yaitu Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono dan Amien,  

2013:19). Objek kajian geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan 

objek material. Objek formal berkaitan dengan sudut pandang atau pendekatan 

ilmu Geografi, yaitu pendekatan kelingkungan (ecology), kewilayahan 

(regional), dan konteks keruangan (spatial). Sedangkan untuk objek material 

berkaitan dengan gejala atau fenomena yang terjadi di muka bumi (Geosfer), 

fenomena tersebut meliputi atmosfer, lithosfer (termasuk pedosfer), biosfer 

(termasuk antroposfer).  

Berdasarkan definisi geografi menurut seminar lokakarya tahun 1988, 

dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu geografi untuk dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh siswa. Tidak hanya mempelajari dan 

memahami konsep atau teorinya saja, tetapi peserta didik juga diharapkan 

mampu mengaplikasikan pemahaman konsep atau teori yang diperoleh selama 

pembelajaran pada fenomena atau permasalahan yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya dan mampu mencari solusi atas permasalahan tersebut. 

Implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah akan dilaksanakan di SMA Negeri Karangpandan yang berlokasi di 

Jalan Blora-Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten 

Karanganyar. Sudah diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar adalah salah 
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satu daerah yang rawan akan bencana tanah longsor. Kecamatan 

Karangpandan adalah satu dari enam belas kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar yang rawan bencana tanah longsor pada musim penghujan. 

Daerah yang rawan longsor biasanya terdapat di daerah dataran tinggi, daerah 

aliran sungai dan daerah dengan kestabilan tanah rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas X MIA Imersi 1, setiap 

pembelajaran Geografi selesai guru memberikan materi pelajaran berupa soft 

file dengan maksud agar siswa dapat mempersiapkan diri dan memiliki 

gambaran awal untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dalam 

pertemuan selanjutnya. Terkadang di awal pembelajaran guru melakukan pre-

test dan diakhir pembelajaran melakukan post-test.  

Pembelajaran di dalam kelas masih didominasi dengan guru sebagai 

sumber ditandai dengan penggunaan model ceramah yang menyebabkan siswa 

kurang antusias sehingga cenderung hanya menerima segala materi yang 

disampaikan guru. Siswa juga memiliki rasa ingin tahu rendah, enggan untuk 

bertanya pada materi mitigasi bencana tanah longsor yang kurang jelas, dan 

sebagian besar siswa memiliki minat belajar rendah. Sebagian dari siswa juga 

terlihat jenuh dan kurang menikmati proses pembelajaran yang berlangsung 

sehingga mereka lebih memilih mengobrol dengan teman sebangku atau asyik 

bermain gadget. Hal ini jelas berpengaruh buruk pada tingkat pemahaman 

siswa mengenai materi pelajaran Geografi khususnya materi mitigasi bencana 

tanah longsor (menyebabkan siswa memiliki tingkat pemahaman rendah). 

Padahal siswa diharapkan memiliki pemahaman konsep yang matang dan 
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memiliki keterampilan penerapan konsep tersebut ketika terjadi bencana tanah 

longsor mengingat bahwa lokasi tempat tinggalnya merupakan daerah rawan 

bencana. 

Permasalahan ini menarik minat peneliti untuk membuat inovasi model 

pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning) pada pokok bahasan mitigasi bencana tanah longsor. Pemilihan 

model tersebut juga mempertimbangkan letak geografis Kecamatan 

Karangpandan yang terletak di kaki Gunung Lawu dan memiliki potensi 

rawan bencana tanah longsor yang cukup besar, sehingga siswa memiliki 

keterampilan dan mampu menerapkan pemahaman tentang mitigasi bencana 

tanah longsor yang didapat selama pembelajaran dengan cara menganalisis 

permasalahan bencana tanah longsor di lingkungan sekitar dan mampu 

memecahkan masalah (menemukan solusi) untuk permasalahan tersebut. 

Berdasarkan uraian data latar belakang, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembelajaran Mitigasi 

Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah Di Kelas X MIA Imersi 1 

SMA Negeri Karangpandan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran berbasis masalah dapat membantu 

membangkitkan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran dalam 

mitigasi bencana tanah longsor? 

2. Bagaimana efektivitas pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah terhadap pemahaman siswa di SMA Negeri 

Karangpandan? 

3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor berbasis masalah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dan pemahaman siswa 

dalam mengikuti pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor kelas X 

MIA Imersi 1 di SMA Negeri Karangpandan. 

2. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah kelas X MIA Imersi 1 di SMA Negeri Karangpandan. 

3. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor kelas X MIA Imersi 1 di SMA Negeri Karangpandan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, pemikiran metode, 

pengembangan teori belajar konstruktivistik, maupun sebagai bagian dari 

khazanah pengetahuan tentang proses belajar mengajar dengan metode 

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Geografi dijenjang 

pendidikan SMA. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam mempelajari dan memahami materi-materi 

pelajaran Geografi khususnya materi mitigasi bencana tanah longsor, 

membantu siswa dalam penerapan pemahaman konsep dalam 

permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya mengenai 

mitigasi bencana tanah longsor, dengan melakukan inovasi model 

pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar baru yang 

menyenangkan, dimana siswa lebih memiliki respon positif dan aktif 

dalam pembelajaran. 

Bagi guru, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran 

dan masukan kepada guru bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat 

dipakai dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran Geografi, 
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memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru 

dalam proses pembelajaran melalui kreativitas penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

Bagi pihak sekolah, hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan masukan bagi sekolah bahwa implementasi pembelajaran 

berbasis masalah dapat digunakan sebagai upaya pemahaman konsep dan 

penerapan pemahaman konsep materi yang diterima siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung khususnya pada mata pelajaran Geografi. 

E. Penegasan Istilah 

Istilah-istilah yang ditegaskan dari judul penelitian ini yaitu meliputi 

istilah implementasi dan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah. Istilah-istilah tersebut akan ditegaskan sebagai berikut. 

1. Implementasi 

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, 

baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap (Mulyana, 2009:178). 

Berdasarkan pengertian implementasi tersebut, dapat diartikan secara 

sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu program dalam 

pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kompetensi siswa. 

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor dengan metode 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Implementasi 

ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dan 
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pemahaman siswa, efektivitas pembelajaran dan kendala yang dialami 

pada pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah. 

2. Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah 

  Pengajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif 

untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini 

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam 

benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial 

dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar maupun kompleks (Ranuratman dalam Trianto, 

2007:68). 

  Pembelajaran berbasis masalah termasuk dalam model 

pembelajaran konstruktivistik. Anita Woolfolk (dalam Pribadi, 2009:156) 

mengemukakan definisi pendekatan konstruktivistik sebagai “… 

pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun 

pemahaman dan memberi makna terhadap informasi dalam peristiwa yang 

dialami.” 

Mitigasi bencana tanah longsor adalah segenap usaha yang 

dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak kerugian yang 

disebabkan oleh bencana tanah longsor. Mitigasi bencana harus diberikan 

sejak dini kepada siswa SD, SMP maupun SMA, mengingat peran 

akademisi dalam mitigasi bencana sangat diperlukan. Penelitian ini 

mengacu pada KI dan KD untuk kelas X SMA/MA. Materi mitigasi 
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bencana termasuk dalam KD (Kompetensi Dasar) 3.7, yaitu mengevaluasi 

tindakan yang tepat dalam mitigasi bencana alam (KEMENDIKBUD, 

2013:132). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka yang ada dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

konstruktivistik, metode pembelajaran berbasis masalah, efektivitas pembelajaran, 

tinjauan materi mitigasi bencana tanah longsor dan pemahaman belajar siswa. 

Pustaka–pustaka tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

A. Pendekatan Konstruktivistik 

Asal kata konstruktivisme yaitu “to construct” yang berarti 

“membentuk”.Konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat yang 

mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil 

konstruksi atau bentukan diri kita sendiri.Dengan kata lain, kita akan memiliki 

pengetahuan apabila kita terlibat aktif dalam proses penemuan pengetahuan 

dan pembentukannya dalam diri kita.Berdasarkan pandangan ini, tugas 

seorang guru atau instruktur adalah menciptakan lingkungan belajar yang 

sering diistilahkan dengan “scenario of problems”, yang mencerminkan 

adanya pengalaman belajar yang otentik atau nyata dan dapat diaplikasikan 

dalam sebuah situasi yang sesungguhnya. 

Gagnon dan Collay (dalam Pribadi, 2009:159) berpendapat bahwa 

siswa belajar dan membangun pengetahuan manakala dia terlibat aktif 

didalam kegiatan belajar. Contoh aktivitas pembelajaran yang menandai siswa 

melakukan konstruksi pengetahuan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan 

sebagai berikut: merumuskan pertanyaan secara kolaboratif;menjelaskan 

13 
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fenomena yang terlihat;berfikir kritis tentang isu-isu yang bersifat kompleks; 

dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 

Tujuan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah agar siswa 

memiliki kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi atau 

pengetahuan yang dipelajari. Implementasi pendekatan konstrukvistik dalam 

kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan beberapa komponen penting 

sebagai berikut (Pribadi, 2009:161). 

a. Belajar aktif (active learning). 

b. Siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan 

situasional. 

c. Aktivitas belajar harus menarik dan menantang. 

d. Siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 

dimliki sebelumnya dalam sebuah proses yang disebut “bridging”. 

e. Siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. 

f. Guru harus lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu 

siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuandan tidak hanya sekedar 

berperan sebagai penyaji informasi. 

g. Guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan 

oleh siswa dalam menempuh proses belajar. 

Pendekatan konstruktivistik menghendaki peran guru yang berbeda 

dengan yang selama ini berlangsung. Guru tidak lagi berperan sebagai seorang 

yang menyiapkan diri untuk melakukan presentasi di depan kelas, tetapi 

merancang dan menciptakan pengalaman-pengalaman belajar (learning 
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experiences) yang dapat membantu siswa memberi makna terhadap konsep-

konsep dan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dan guru perlu melatih 

siswa agar mampu mengaitkan, membuat rasional, dan memaknai konsep-

konsep yang dipelajari. 

B. Metode  Pembelajaran Berbasis Masalah 

1. PengertianMetode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal (Sanjaya, 

2008:147). Sedangkan menurut Hamzah (2007:2) model pembelajaran 

didefinisikan sebagai cara yang dilakukan guru, yang dalam menjalankan 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Contohnya untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan 

metode ceramah sekaligus metode tanya jawab atau bahkan diskusi 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk menggunakan 

media pembelajaran. 

Arrends (dalam Trianto, 2007:9),  menyeleksi enam model 

pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: 

presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran 

kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Arends dan 

pakar model pembelajaran lain berpendapat, bahwa tidak ada satu model 

pembelajaran yang paling baik diantara yang lainnya, karena masing-

masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah 
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diujicobakan untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu. Oleh karena itu 

dari beberapa model pembelajaran yang ada perlu kiranya diseleksi model 

pembelajaran yang mana yang paling baik untuk mengajarkan suatu materi 

tertentu. 

2. Istilah dan PengertianMetode Pembelajaran Berbasis Masalah 

Problem Based Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses 

pembelajaran (Trianto, 2007:67). Dalam kurikulumnya, dirancang 

masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan 

penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan 

memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi 

dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang 

sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang 

nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran 

berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa 

masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh 

peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan peserta didik 

dalam pencapaian materi pembelajaran. 

Pengajaran berbasis masalah telah dikenal sejak zaman John 

Dewey, yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum 

pembelajaran berbasis masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa 

situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan bagi mereka untuk melakukan penyelidikan dan 

inkuiri.Menurut Dewey (Trianto, 2007:67) belajar berdasarkan masalah 
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adalah interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan 

antara dua arah belajar dan lingkungan.Lingkungan memberi masukan 

kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak 

berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang 

dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya 

dengan baik. pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan 

belajarnya. 

3. Ciri-Ciri Khusus Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Arends (Trianto, 2007:68) mengemukakan bahwa berbagai 

pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model 

pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik, 1999; 

Krajcik, Blumenfeld, Marx, & Soloway, 1994; Slavio, Maden, Dolan, & 

Wasik, 1992, 1994; Cognition & Technology Group at Vanderbit, 1990). 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan di 

sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, 

pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pembelajaran 

pengajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara 

sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka 

mengajukan situasi kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban 

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk 

situasi itu. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran 

berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu 
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(IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah yang akan diselidiki 

telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa 

meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Sebagai contoh, 

masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake 

mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran 

seperti biologi, ekonomi, sosiologi, pariwisata, dan pemerintahan. 

c. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan 

siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian  

nyata terhadap masalah nyata. Mereka  harus menganalisis dan 

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat 

ramalan, mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan 

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan 

kesimpulan. Sudah barang tentu, metode penyelidikan yang digunakan, 

bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. 

d. Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran 

berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk 

tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang 

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka 

temukan. Produk tersebut dapat berupa transkip debat seperti pada 

pelajaran “Roots and wings”. Produk itu dapat juga berupa laporan, 

model fisik, video maupun program komputer. Karya nyata dan 

peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian, direncanakan oleh 

siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain 
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tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif 

segar terhadap laporan tradisional atau makalah. 

e. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 

berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan 

motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog 

dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berfikir. 

4. Manfaat Pembelajaran Bebasis Masalah 

Ibrahim (Trianto, 2007:70) mengemukakan bahwa pengajaran 

berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan  

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pengajaran berdasarkan 

masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, 

belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau stimulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom 

dan mandiri.  

Manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode 

pemecahan masalah.Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan 

tugas-tugas, dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.Objek pelajaran 

tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. 
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5. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing.Kelebihan yang dalam pembelajaran 

berbasis masalah yaitu: pembelajaran merupakan student-centered sebagai 

ganti dari teacher-centered;PBL mengajarkan membuat rencana, 

menghadapi realita dan mengekspresikan emosi;model ini memungkinkan 

peserta didik untuk mmelihat secara multidimensi dan dengan sebuah 

perspektif mendalam;PBL mengembangkan keterampilan penyelesaian 

masalah peserta didik;PBL mengembangkan berfikir tingkat tinggi atau 

berfikir kritis peserta didik dan keterampilan ilmiah;mengembangkan 

hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok (Dincer dalam Akinoglu 

dan Tandongan, 2007:73). 

Kelebihan yang dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu: 

kesulitan guru mengubah gaya mengajar;kebutuhan waktu yang lebih lama 

oleh peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan;bagi siswa yang 

daya pikirnya kurang, akan merasa minder dan terlambat dibandingkan 

teman-temannya;sulitnya guru untuk menentukan masalah yang sesuai 

variasi perkembangan intelektual anak didiknya;perlu kesiapan membaca 

yang luas (Dincer dalam Akinoglu dan Tandongan, 2007:73). 

6. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima langkah utama, 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa terhadap situasi 
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permasalahan dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Kelima langkah tersebut akan dijelaskan pada Tabel 2.1berikut ini. 

Tabel 2.1 Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap -1 

Orientasi siswa 

pada masalah. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar. 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

. 

Tahap-4 

Mengembangkan 

dan menghasilkan 

hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah. 

Guru membantu siswa untuk  melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 (Sumber: Trianto, 2007:76) 

Penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan lima 

stratergi pemanfaatan permasalahan nyata untuk mencari solusi yang 

nyata, lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBL) tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Permasalahan sebagai kajian. 

b. Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. 

c. Permasalahan sebagai contoh. 

d. Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan. 

e. Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. 
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7. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis masalah 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah menitikberatkan tugas 

guru sebagai fasilitator dan perencana pembelajaran untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Guru memiliki dua tugas 

utama dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah yaitu tugas-

tugas perencanaan dan tugas-tugas interaktif. Masing-masing tugas 

perencanaan dan tugas interaktif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

   a.  Tugas-Tugas Perencanaan  

Karena hakikat interaktifnya, model pembelajaran berbasis 

masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-

model pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya. 

1) Penerapan tujuan. Model pembelajaran berdasarkan masalah 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keterampilan 

menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa 

menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam pelaksanaannya 

pembelajaran berdasarkan masalah bisa saja diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

2) Merancang situasi masalah.Beberapa guru dalam pengajaran 

berdasarkan masalah lebih suka memberikan kesempatan dan 

keleluasaan kepada siswa untuk memilih masalah yang akan 

diselidiki, karena cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. 

Situasi masalah yang baik seharusnya autentik, mengandung teka-

teki, dan tidak didefinisikan secara ketat, memungkinkan 
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kerjasama, bermakna bagi siswa, dan konsisten dengan tujuan 

kurikulum. 

3) Organisasi sumber daya dan rencana logistik.Dalam pengajaran 

berdasarkan masalah siswa dimungkinkan bekerja dengan beragam 

material dan peralatan, dan dalam pelaksanaannya bisa dilakukan 

di dalam kelas, di perpustakaan, atau di laboratorium, bahkan dapat 

pula dilakukan di luar sekolah. Oleh karena itu tugas 

mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan 

untuk penyelidikan siswa, haruslah menjadi tugas perencanaan 

yang utama bagi guru yang menerapkan pembelajaran berdasarkan 

masalah. 

b.Tugas Interaktif 

Tugas interaktif guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah berkaitan dengan hubungan interaktif dan komunikatif antara 

guru dan siswa selama pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah 

berlangsung. Tugas interaktif guru meliputi: orientasi siswa terhadap 

masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok, dan analisis evaluasi proses pemecahan 

masalah 

1)  Orientasi Siswa Terhadap Masalah 

Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran 

berdasarkan masalah adalah tidak untuk memperoleh informasi 

baru dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan 
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terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi pembelajar 

yang mandiri. Cara yang baik dalam menyajikan masalah untuk 

suatu materi pelajaran dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

adalah dengan menggunakan kejadian yang mencenggangkan dan 

menimbulkan misteri sehingga membangkitkan minat dan 

keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

2) Mengorganisasikan Siswa Untuk Belajar 

Pada model pengajaran berdasarkan masalah dibutuhkan 

pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling 

membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama.Berkenaan 

dengan hal tersebut siswa memerlukan bantuan guru untuk 

merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan.Bagaimana 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif 

berlaku juga dalam mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

pengajaran berdasarkan masalah. 

3)  Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

a) Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari 

berbagai sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat 

mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa 

diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat 

menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang 
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dihadapinya, siswa juga perlu diajarkan apa dan bagaimana 

etika penyelidikan yang benar.  

b) Guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan 

penerimaan sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut merupakan 

hal yang sangat penting dalam tahap penyelidikan dalam 

rangka pembelajaran berdasarkan masalah. Selama dalam tahap 

penyelidikan, guru memberikan bantuan yang dibutuhkan 

siswa tanpa menganggu aktivitas siswa. 

c)  Puncak proyek-proyek pengajaran berdasarkan masalah adalah 

penciptaan dan peragaan artifak seperti laporan, poster, model-

model fisik, dan video tape. 

4) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Tugas guru pada setiap tahap akhir pengajaran berdasarkan 

masalah adalah membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir mereka sendiri, dan keterampilan penyelidikan 

yang mereka gunakan. Menganalisis dan mengevaluasi ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan feedback, refleksi dan diskusi 

bersama antara guru dan siswa untuk membuat kesimpulan dan 

memperkuat hasil pembelajaran yanyg didapat siswa. 

C. Efektivitas Pembelajaran 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas 

merupakan ketepatgunaan atau hasil guna dari suatu cara, atau usaha yang 
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telah dilakukan. Efektivitas bisa juga disebut sebagai keberhasilan atau 

pencapaian tujuan dari apa yang telah kita lakukan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas dapat diartikan, bersifat mempunyai 

daya guna dan membawa hasil guna. 

Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, 

tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota 

(Mulyasa, 2002:82).Dalam pembelajaran, efektivitas bukan semata-mata 

dilihat dari tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai konsep yang 

ditunjukan dengan nilai hasil belajar tetapi juga dilihat dari respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah diikuti. Efektivitas adalah dalam praktek 

apa saja yang dilakukan guru untuk membuat murid belajar, dan dalam hal ini 

guru tidak perlu menggunakan intimidasi, penggunaan hukuman badan atau 

bentuk lain yang biasanya tidak disukai kebanyakan orang (Dunne dan 

Wragg, 1996:12). 

Kyriacou (2009:15) mengemukakan bahwa pengajaran efektif bisa 

dirumuskan sebagai pengajaran yang berhasil mewujudkan pembelajaran oleh 

para murid sebagaimana dikehendaki oleh guru. Pada hakikatnya ada dua 

elemen sederhana dalam pengajaran efektif yaitu guru harus secara pasti 

memiliki ide yang jelas terkait pembelajaran apa yang hendak disampaikan 

dan pengalaman belajar dibangun dan diberikan untuk mewujudkan hal 

tersebut.  

Berdasarkan uraian pendapat Kyriacou, efektivitas merujuk pada 

tercapainya suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan bagaimana pencapaian 

tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang 

diperoleh, jadi sebuah kegiatan dikatakan efektif jika tujuan kegiatan yang 

telah ditetapkan sebelumnya tercapai, pengajaran efektif sabagai pengajaran 

yang berhasil mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh 

guru sebelumnya. Tujuan pembelajaran tersebut mencakup aspek 

pembelajaran kognitif (intelektual), aspek pembelajaran afektif(sosial, 

emosional dan kesikapan) dan aspek psikomotorik. 

1. Karakteristik Efektivitas Pembelajaran 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila telah memiliki karakteristik 

tertentu yang dijadikan sebagai acuan penentuan keefektifannya. Ada dua 

karakteristik pembelajaran efektif menurut Dunne dan 

Wragg(1996:37).Karakteristik pertama adalah bahwa pembelajaran efektif 

memudahkan belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, 

nilai, konsep, dan bagaimana hidup dengan sesama, atau sesuatu hasil 

belajar yang diinginkan. Karakteristik kedua, bahwa keterampilan tersebut 

diakui oleh mereka yang berkompeten menilai, seperti guru-guru, pelatih 

guru-guru, pengawas, tutor dan murid-murid sendiri.Kyriacou (2009:17) 

mengidentifikasi adanya 10 karakteristik pembelajaran efektif sebagai 

berikut. 

a. Jelasnya keterangan dan petunjuk guru. 

b. Terbangunnya iklim ruang kelas yang berorientasi tugas. 

c. Penggunaan beragam aktivitas belajar. 
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d. Terbentuknya dan terpeliharanya momentum dan gerak langkah 

pelajaran. 

e. Pendorongan partisipasi murid dan pelibatan semua murid. 

f. Pemantauan kerja murid dan pemenuhan kebutuhan para murid 

dengan cepat. 

g. Penyampaian pelajaran yang berstruktur dengan baik dan terorganisasi 

dengan baik. 

h. Pemberian umpan balik yang positif dan kontruktif bagi murid. 

i. Pemastian terliputnya tujuan pendidikan. 

j. Penggunaan teknik bertanya yang baik. 

Berdasarkan karakteristik pengajaran efektif menurut Kyriacou, 

dapat diketahui bahwa kerjasama guru dan siswa sangat diperlukan dalam 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga 

proses pembelajaran tersebut dapat dikatakan sebagai pengajaran yang 

efektif. 

2. Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Mulyasa (2002:84) mengemukakan bahwa indikator dalam 

efektivitas pengajaran tidak hanya mengacu pada apa yang ada tetapi juga 

pada apa yang terjadi. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Indikator input: indikator ini meliputi karakteristik guru, fasilitas, 

perlengkapan, dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen. 

b. Indikator proses: indikator proses meliput perilaku administratif, 

alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik. 
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c. Indikator output: indikator dari output ini berupa hasil-hasil dalam 

perolehan peserta didik dan dinamikanya sistem sekolah, hasil-hasil 

yang berhubungan dengan prestasi belajar, dan hasil-hasil yang 

berhubungan dengan perubahan sikap, serta hasil-hasil yang 

berhubungan dengan keadilan, dan kesamaan. 

d. Indikator outcome: indikator ini meliputi jumlah lulusan ke tingkat 

pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi 

dan pekerjaan, serta pendapatan.   

Sinambela (2006:12) mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dikatakan efektif apabila tiga kriteria dari empat kriteria 

berikut terpenuhi: 1) kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

efektif; 2) aktivitas siswa efektif; 3)ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

tuntas atau efektif; 4) minat siswa terhadap pembelajaran positif.  

Indikator efektivitas pembelajaran yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini meliputi: aktivitas siswa efektif, ketercapaian efektivitas 

kemampuan guru mengelola pembelajaran dan minat siswa terhadap 

pembelajaran. 

a. Aktivitas Belajar  

Setiap individu akan selalu mengalami kegiatan belajar, baik 

itu sadar ataupun tidak, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, 

semua kegiatan individu dimulai dari bangun tidur hingga akan tidur 

selalu terdapat kegiatan belajar didalam kegiatan harian tersebut. 

Proses belajar  di lingkungan sekolah tidak selalu berpusat pada guru, 
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dalam kurikulum 2013 guru lebih berperan sebagai fasilitator dan 

motivator serta kegiatan belajar lebih terpusat pada aktivitas siswa. 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan atau perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran, aktivitas tersebut bias berupa perhatian, pikiran, 

partisipasi, dan rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran yang efektif menurut Hamalik (2001:171) adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Siswa tidak hanya belajar dengan 

mendengarkan materi penjelasan guru, namun siswa juga ikut aktif 

dalam proses pembelajaran seperti mengungkapkan pendapat, 

melakukan sesuatu sendiri dan menganalisis dan memahami sendiri 

materi yang disampaikan guru. Padadasarnya dalam diri siswa terdapat 

prinsip aktif atau keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri yang 

mengendalikan tingkah laku siswa dan guru perlu mengarahkan 

tingkah laku dan perbuatan siswa ke tingkat perkembangan yang 

diharapkan pada proses pembelajaran (Hamalik, 2001:170). 

Pembelajaran IPS harus disajikan menggunakan pendekatan 

ilmiah atau pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik didefinisikan 

sebagai pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum, atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (KEMENDIKBUD, 

2013:10).  
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Aktivitas belajar dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan saintifik sebagai dasar pembelajaran kurikulum 2013. 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran berbasis masalahmeliputi: 

mengamati suatu permasalahan yang menjadi fokus pembelajaran, 

menanya atau merumuskan masalah setelah melakukan pengamatan, 

mengumpulkan data, mengasosiasi atau menghubungkan fakta yang 

ada di lapangan dengan teori yang ada atau dalam kehidupan sehari-

hari, serta mengkomunikasikan apa yang telah didapatkannya setelah 

melakukan pembelajaran mitigasi bencana tanah berbasis masalah. 

b. Minat Belajar 

Minat adalah merupakan perasaan senang dan tertarik pada 

suatu obyek, dan kesenangan itu lalu cenderung untuk memperhatikan 

dan akhirnya aktif berkecimpung dalam obyek tersebut.Minat adalah 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh (Slameto, 2007:121).Secara sederhana minat 

(interest) adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu (Syah, 2002:152).Jadi minat 

merupakan suatu kecenderungan seseorang yang mendorongnya untuk 

merasa tertarik terhadap suatu hal sehingga mengarahkan 

perbuatannya kepada suatu hal tersebut dan menimbulkan rasa senang. 

Minat ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab 

dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 
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Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu 

(Usman, 2000:27). 

Safari (Wasti 2013:33) mengemukan bahwa terdapat empat 

indikator minat siswa dalam belajar. Indikator-indikator minat siswa 

dalam belajar akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Perasaan senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus 

mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa 

pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut. 

2) Ketertarikan siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa 

berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri. 

3) Perhatian siswa 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

terhadap pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan 

yang lain dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek 

tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. 
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4) Keterlibatan siswa  

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk 

melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba.Minat tersebut 

ada karena pengaruh dari dua faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Kedua faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut (Syah, 

2002:152). 

1) Faktor internal  

Faktor internal merupakan sesuatu yang membuat siswa 

berminat yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal 

tersebut antara lain seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, 

motivasi, dan kebutuhan. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat siswa 

berminat yang datangnya dari luar diri, seperti: dorongan dari 

orang tua, dorongan dari guru, tersedianya prasarana dan sarana 

atau fasilitas, dan keadaan lingkungan. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor yang mempengaruhi minat 

belajar siswa dapat dipahami bahwa minat belajar merupakan rasa 

senang dan tertarik dalam diri siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dan ketika siswa merasa senang mereka dengan mudah 

dapat memahami materi yang disampaikan guru. Selain sebagai 
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sumber belajar siswa guru juga berperan sebagai pembangkit minat 

siswa, dengan demikian tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 

oleh guru sebelumnya dapat tercapai. 

Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap atau 

respon positif siswa dalam pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah. Minat dalam penelitian ini meliputi rasa 

senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, keterlibatan siswa dan 

keingintahuan siswa dalam pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah.Minat tersebut diukur berdasarkan 

pengamatan peneliti dan pendapat siswa yang telah diberi angket untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

c. Kinerja Guru 

Simamora (Sunarso, 2007:64) mengemukakanbahwa penilaian 

prestasi kerja adalah suatu alat yang berfaedah tidak hanya untuk 

mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk 

mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Pengertian 

kinerja adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai seseorang 

karyawan sesuai dengan fungsi tugasnya. 

Kinerja sebagaimana diartikan ini, apabila diimplementasikan 

guru akan menjadi kinerja guru. Kinerja guru adalah tampilan aktivitas 

guru yang dinilai berdasarkan tugas dan tanggung jawab 

profesionalnya pada kurun waktu tertentu. Tugas guru adalah mengajar 

sesuai bidang keahliannya, sebagaimana yang tercantum dalam UU RI 
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Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga 

profesional dengan tugas utama merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mengembangkan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai guru didalam proses pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah. Kinerja dalam penelitian ini 

meliputi tugas guru dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang aktif dan efektif, penilaian pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah.Kinerja guru tersebut diukur 

berdasarkan pengamatan observer. 

D. Tinjauan Materi Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Materi mitigasi bencana tanah longsor sebagai bagian dari materi 

pembelajaran kurikulum 2013 yang akan dipelajari oleh siswa kelas X tingkat 

pendidikan SMA. Materi mitigasi bencana tanah longsor masuk kedalam 

kompetensi inti 3 yang berbunyi “Memahami,  menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.” 

Sedangkan untuk kompetensi dasar, materi ini masuk dalam kompetensi dasar 
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3.7 yang berbunyi “Mengevaluasi tindakan yang tepat dalam mitigasi bencana 

alam.” (KEMENDIKBUD, 2013:132) 

Materi mitigasi bencana sangat tepat dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan, dimana sekolah merupakan basis dari komunitas anak-anak. 

Mereka adalah pihak yang harus dilindungi dan secara bersama perlu 

ditingkatkan pengetahuan kebencanaannya. Selain itu, sekolah merupakan 

wahana efektif dalam memberikan efek tular informasi, pengetahuan dan 

keterampilan terhadap masyarakat terdekatnya. Dengan demikian, kegiatan 

pendidikan kebencanaan di sekolah menjadi strategi efektif, dinamis dan 

berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan pendidikan kebencanaan 

(Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011:6). 

Proses pembelajaran pendidikan kebencanaan memberikan 

pengetahuan dan kemampuan psikomotorik kepada siswa mengenai mitigasi 

bencana khususnya bencana tanah longsor. Pengetahuan ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk mengingat (recall) informasi tentang mitigasi bencana 

tanah longsor yang telah diterima. Kemampuan psikomotorik berkaitan 

dengan kemampuan siswa untuk mengaitkan berbagai informasi tentang 

mitigasi bencana tanah longsor yang selanjutnya dianalisis untuk mencari 

solusi atas permasalahan tanah longsor, pembentukan perilaku siswa yang 

tanggap dan mampu melakukan proses mitigasi bencana tanah longsor. 

Setelah menempuh proses pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi tindakan 

yang tepat dalam mitigasi bencana tanah longsor, memiliki pengetahuan dan 
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pemahaman yang mendalam mengenai mitigasi bencana tanah longsor yang 

bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat. 

1. Tanah Longsor 

a. Pengertian Tanah Longsor 

Jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah 

hasil letusan gunung berapi.Tanah ini memiliki komposisi sebagian 

besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur.Tanah 

pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau 

punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi 

mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan 

berkuantitas tinggi. Jika perbukitan tersebut tidak ada tanaman keras 

berakar kuat dan dalam,  maka kawasan tersebut rawan bencana tanah 

longsor (Hartuti, 2009:165).  

Tanah longsor dalam bahasa inggris disebut dengan landslide, 

adalah perpindahan mendadak sebidang tanah dalam jumlah besar 

yang biasanya terjadi pada musim penghujan (Hartuti, 2009:166). 

Keadaan dapat diperburuk dengan bencana banjir yang biasanya 

menyusul kemudian. Proses terjadinya tanah longsor adalah air yang 

meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut 

menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang 

gelincir, maka tanah menjadi licin sehingga tanah pelapukan di atasnya 

akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. 

 



38 
 

 
 

b. Jenis-Jenis Tanah Longsor 

Tanah longsor dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu: 

longsoran translasi;longsoran rotasi; pergerakan blok; runtuhan batu; 

rayapan tanah; dan aliran bahan rombakan (Hartuti, 2009:166).. Tanah 

longsor jenis longsoran translasi dan rotasi yang paling sering terjadi di 

Indonesia, sedangkan longsoran yang paling sering memakan korban 

jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. 

c. Ciri-Ciri Terjadinya Tanah Longsor 

Hampir setiap kejadian alam pasti ada tanda-tanda sebelum 

kejadian.Pengamatan yang benar tentunya harus sambil berpikir ketika 

melihat tanda-tanda itu, kalau tidak mengenali akhirnya bisa 

panik.Longsoran memang terjadi secara mendadak, bahkan kecepatan 

longsoran ini menurut perhitungan ahli geotechnique bisa mencapai 

puluhan kilometer per jam. Bagi kita yang tidak mengetahui tanda-

tandanya tidak akan sempat untuk menghindar.  

Sebenarnya, melihat tanda-tanda akan datangnya tanah longsor 

itu relatif mudah. Tanda-tanda yang biasanya timbul sebelum 

terjadinya longsoran tanah antara lain:munculnya retakan-retakan di 

lereng yang sejajar dengan arah tebing;biasanya terjadi setelah 

hujan;munculnya mata air baru secara tiba-tiba;tebing rapuh dan 

kerikil mulai berjatuhan;dan terjadi penurunan tanah secara perlahan 

dalam jangka waktu tertentu (Hartuti, 2009:170). 
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d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tanah Longsor 

Prinsipnya tanah longsor akan terjadi apabila gaya pendorong 

pada lereng lebih besar daripada gaya penahannya. Gaya penahan 

umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, 

sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, 

air, beban, serta berat jenis tanah batuan.  

Setiap daerah memiliki penyebab terjadinya tanah longsor yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi geologi dan morfologi daerah 

tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor 

antara lain: hujan; lereng yang terjal; tanah yang kurang padat dan 

tebal; batuan yang kurang kuat; jenis tata lahan; getaran; susut muka 

air danau atau bendungan; adanya beban tambahan; pengikisan atau 

erosi; materi timbunan pada tebing; bekas longsoran lama; 

penggundulan hutan; dan daerah pembuangan sampah (Hartuti, 

2009:172). 

e. Wilayah Rawan Tanah Longsor 

Indonesia adalah negara yang terletak pada pertemuan tiga 

lempeng dunia, yaitu: lempeng Eurasia; lempeng Pasifik; dan lempeng 

Indonesia-Australia yang bergerak saling menumbuk. Akibat 

tumbukan antar lempeng tersebut antara lain: terbentuknya palung 

samudera; lipatan; punggungan dan patahan di busur kepulauan; 

sebaran gunung api; dan sebaran gempa bumi.Gunung api yang ada di 

Indonesia berjumlah 129 atau 13 persen dari jumlah gunung api aktif 
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di dunia. Dengan demikian Indonesia rawan terhadap bencana letusan 

gunung api ddan gempa bumi (http://ibnurusydy.com/geo-

bencana/longsor). 

Jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah 

hasil letusan gunung api yeng sebagian besar berupa lempung dengan 

sedikit pasir yang rawan terhadap pergerakan tanah. Setiap tahunnya 

kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar 800 

miliar rupiah sedangkan jiwa yang terancam sekitar satu juta.Berikut 

beberapa daerah yang memiliki rawan longsordi Indonesia. 

Tabel 2.2 Daerah Rawan Bencana Longsor di Indonesia 

Tahun 2003-2005 

No. Lokasi Banyaknya 

1 Jawa Tengah 327 lokasi 

2 Jawa Barat 276 lokasi 

3 Sumatra Barat 100 lokasi 

4 Sumatra Utara 53 lokasi 

5 Yogyakarta 30 lokasi 

6 Kalimantan Barat 23 lokasi 

7 Sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali, 

dan Jawa Timur. 

Sumber: Hartuti 2009:181 

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa daerah yang 

memiliki lokasi tanah longsor paling banyak adalah Provinsi Jawa 

Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur geologi dan morfologi 

Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah didominasi dengan dataran tinggi 

yang memiliki tebing yang curam, terdapat banyak gunung api yang 

masih aktif, memiliki curah hujan dengan intensitas tinggi ketika 

musim penghujan dan rawan akan pergerakan tanah. Jawa Tengah 

memiliki tanah pelapukan berkomposisi sebagian besar lem.pung 
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dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah yang terlalu banyak 

mengandung lempung merupakan tanah yang kurang padat dan terlalu 

tebal sehinggaberpotensi terhadap bencana tanah longsor dan rentan 

terhadap pergerakan tanah terutama ketikamusim penghujan. 

2. Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Mitigasi bencana tanah longsor adalah suatu upaya atau segenap 

usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak 

kerugian yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. Mitigasi bencana 

tanah longsor dilakukan dengan cara sosialisasi dari lembaga yang terkait 

dengan kebencanaan kepada masyarakat atau akademisi, semisalnya 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat kabupaten 

dan lembaga lainnya dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Segi 

pendidikan, pemerintah mengupayakan dilaksanakannya pendidikan 

kebencanaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang ditunjukkan 

dengan adanya materi tentang materi mitigasi bencana alam pada mata 

pelajaran Geografi untuk siswa kelas X (KD 3.7). 
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Sumber : Materi Power Point Mata Kuliah Studi Bencana Tahun 2014 

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana 

 

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana menunjukkan bahwa 

peran akademisi dalam manajemen kebencanaan sangatlah penting. Para 

akademisi bekerja sama dengan pemerintah, militer, masyarakat, swasta 

dalam pelaksanaan manajemen kebencanaan mulai dari tahap 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, pasca darurat, dan mitigasi bencana. 

Akademisi harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

mengenai mitigasi bencana sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar 

mereka tinggal. 

Upaya dalam melakukan mitigasi bencana terdiri dari beberapa 

tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan yang dilakukan dalam mitigasi 

bencana meliputi: tahappemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, 

pemantauan, sosialisasi, dan pemeriksaan bencana longsor. 
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Setelah mengetahui bagaimana cara mitigasi bencana tanah 

longsor, kurang lengkap rasanya apabila tidak mengetahui bagaimana 

tahapan tindakan yang dilakukan selama dan sesudah tanah longsor. 

Berikut adalah bagaimana tindakan yang dilakukan terjadi dan pasca 

terjadinya bencana tanah longsor. 

a. Upaya Menghindari Tanah Longsor 

Mitigasi bencana tanah longsor dilakukan untuk menhindari, 

mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan ketika terjadi 

bencana tanah longsor. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

menghindari dan mengurangi resiko bencana tanah longsor adalah 

sebagai berikut. 

1) Jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian 

atas di dekat pemukiman. 

2) Buatlah terasering (sengkedan) untuk areal persawahan yang 

berada di daerah lereng. 

3) Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk 

ke dalam tanah melalui retakan. 

4) Jangan menebang pohon di daerah lereng. 

5) Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. 

6) Jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan erosi. 

7) Waspada terhadap mata air atau rembesan air pada lereng. 

8) Waspada pada saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama 

(Hartuti, 2009:186). 
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b. Tindakan Saat Terjadi Tanah Longsor 

Bencana tanah longsor memang tidak bisa diperkirakan kapan 

akan terjadi dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya. 

Tindakan yang dapat dilakukan pada saat terjadi bencana tanah longsor 

adalah sebagai berikut. 

1) Tanggap Darurat 

Tindakanyang harus dilakukan dalam tahap tanggap darurat 

adalah penyelamatan dan pertolongan korban secepatnya supaya 

korban tidak bertambah. Dalam tanggap darurat ini, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan antara lain: kondisi medan; kondisi 

bencana; peralatan dan informasi bencana. 

2) Segera hubungi pihak terkait dan lakukan pemindahan korban 

dengan hati-hati. 

3) Segera lakukan pemindahan penduduk ke tempat yang aman 

(Hartuti, 2009:187). 

c. Tindakan Setelah Tanah Longsor 

Tindakan setelah terjadinya bencana tanah longsor perlu 

dilakukan sebagai upaya perbaikan dan mengkaji penyebab terjadinya 

tanah longsor agar tidak terjadi secara berulang-ulang. Tindakan yang 

dapat dilakukan setelah terjadinya bencana tanah longsor adalah 

sebagai berikut. 
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1) Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan korban dan 

prasarananya yang meliputi: kondisi sosial; ekonomi; dan sarana 

transporasi.Selain itu, perlu juga dikaji tentang perkembangantanah 

longsor dan teknik pengendaliannya supaya tanah longsor tidak 

berkembang.Perlu dilakukan penentuan relokasi korban tanah 

longsor bila tanah longsor sulit dikendalikan. 

2) Rekonstruksi 

Rekonstruksi pasca terjadinya tanah longsor dilakukan 

dengan cara penguatan ddan perbaikan infrastruktur yang ada di 

lokasi tanah longsor. Penguatan bangunan infrastruktur di daerah 

rawan longsor sebenarnya tidak menjadi pertimbangan utama 

dalam mitigasi bencana tanah longsor, hal ini dikarenakan 

kerentanan untuk bangunan yang akan dibangun pada jalur tanah 

longsor hampir 100%. Namun, tidak ada salahnya melakukan 

perlindungan dan perbaikan yang pada tempat-tempat hunian. 

Beberapa tambahan perlindungan tersebut antara lain: 

a) perbaikan drainase tanah (menambah materi-materi yang dapat 

menyerap); 

b) modifikasi lereng (pengurangan sudut lereng sebelum 

pembangunan); 

c) vegetasi kembali lereng-lereng; 
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d) beton-beton yang mampu menahan tembok sehingga 

diharapkan dapat menstabilkan lokasi hunian (Hartuti, 

2009:187).. 

E. Kemampuan Pemahaman Belajar Siswa 

Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Keberhasilan belajar siswa dapat 

diketahui dengan adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan siswa pasca pembelajaran.Pengetahuan merupakan kemampuan 

untuk membentuk model mental yang menggambarkan obyek dengan tepat 

dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu obyek 

(Martin dan Oxman, 1988:197). 

Pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pengetahuan 

prosedural (procedural knowledge), pengetahuan deklaratif (declarative 

knowledge), dan pengetahuan tacil (tacil knowledge). Pengetahuan prosedural 

lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif 

menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan 

pengetahuan tacil merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan 

dengan bahasa, misalnya: bagaimana cara kita memindah tangan. 

Pengertian pemahaman siswa adalah kemampuan untuk menangkap 

makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman termasuk dalam 

klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan. Pengertian pemahaman 

siswa dapat di urai dari kata ”Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti 
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benar, pandangan, ajaran. Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu: 

kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan , 

menjelaskan atau meringkas aatau merangkum suatu pengertian kemampuan 

macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Pemahaman juga merupakan 

tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami 

atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu 

mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. 

Pemahaman siswa dibagi dalam tiga kategori atau tingkatan sebagai berikut. 

1. Tingkat rendah: pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti 

sebenarnya (semisal: Bahasa Asing dan Bahasa Indonesia).   

2. Tingkat menengah: pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa. 

3. Tingkat tinggi: seseorang diharapkan mampu melihat dibalik apa yang 

tertulis dan dapat membuat ramalan konsekuensi atau memperluas resepsi 

dalam arti waktu atau masalahnya (pemahaman ekstrapolasi). 

Empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep (Sayyidah, 2010:97). 

1. Perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton dan tegang 

serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab. 

2. Relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan 

manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam hal ini kita menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan instruksional. 
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3. Percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya diri pada siswa, 

hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara runtut dari 

yang mudah ke sukar. Tumbuh kembangkan kepercayaan siswa dengan 

pujian atas keberhasilannya. 

4. Kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai 

keterampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum 

berhasil dan gunakan pujian secara verbal dan umpan balik atas 

prestasinya terebut. 

Jadi kesimpulan dari definisi tentang pemahaman siswaadalah kondisi 

dimana setiap siswa mengerti serta mampu untuk menjelaskan kembali 

dengan kata-katanya sendiri materi pelajaran yang telah disampaikan guru, 

dan bahkan mampu menerapkan kedalam konsep-konsep lain dalam 

standarisasi master learning. Master Learning adalah penguasaan secara 

keseluruhan bahan yang dipelajari (yang diberikan guru) untuk siswa, ini yang 

sering disebut dengan ”Belajar Tuntas”. 

F. Penelitian Terdahulu 

Banyaknya metode pembelajaran yang dapat dijadikan inovasi dan 

alternatif pembelajaran untuk meningkatkan tujuan pembelajaran menarik 

perhatian sejumlah akademisi untuk meneliti penerapan metode pembelajaran 

berbasis masalah sebagai salah satu inovasi metode pembelajaran, 

bagaimanakah peranan dan efektivitas pembelajaran dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. 
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Sari (2009:61) mengemukakan bahwa penerapan pembelajaran 

berbasis masalah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

X6 di SMAN 2 Malang. Peningkatan terjadi pada aktivitas belajar siswa yang 

dinilai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, tes dan 

dokumentasi. 

Anggara (2013:10) mengemukakan bahwaterjadi peningkatan aktivitas 

belajar dari staged I sebesar 4,12% meningkat menjadi 5,6% pada staged II. 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari staged I sebesar 81,25% 

meningkat menjadi 100% pada staged II.Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. 

Setiawan(2010:ix) mengemukakan bahwahasil belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 36 Semarang padamateri pokok operasi hitung bentuk aljabar 

dengan metode Problem Based Learning  (PBL) lebih baik daripada hasil 

belajar siswa menggunakan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

terhadap pemecahan masalah matematika.Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. 

Kurniasari(2010:121)mengemukakan bahwapembelajaran matematika 

dengan model Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif efektif 

terhadap prestasi belajar peserta didik pada materi persegi panjang dan persegi 

kelas VII SMP Negeri 1 Limpung Batang karena ketuntasan belajar dan 

prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.Teknik 



50 
 

 
 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, tes dan 

dokumentasi. 

Munandar (2010:123) mengemukakan bahwalebih dari 85% siswa 

yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah memperoleh nilai tes diatas 

KKM 65 pada materi pokok segiempat, kemampuan berfikir kritis dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil 

angket motivasi belajar diperoleh rata-rata presentase motivasi belajar untuk 

kelas eksperimen adalah sebesar 75,22%, berdasarkan kriteria maka motivasi 

belajar untuk kelas eksperimen adalah baik. 

Sopiyan (2010:117) mengemukakan bahwa hasil belajar yang 

menggunakan model Problem Based Learning lebih efektif dari pembelajaran 

langsung dan uji ketuntasan hasil belajar dengan menggunakan mmodel 

pembelajaran berbasis masalah diperoleh zhitung = 3,464 dan ztabel = 1,64 yang 

berarti kelompok eksperimen telah mencapai ketentusan belajar. 

Maharani (2010:115) mengemukakan bahwa kemampuan berfikir 

kreatif dengan model PBL lebih baik daripada yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori dan ada pengaruh positif keterampilan proses peserta 

didik yang mendapatkan pembelajaran dengan model PBL terhadap 

kemampuan berfikir kritis siswa. 

Terdapat persamaan dan perbedaan yang jelas antara ketujuh penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini. Persamaanya terletak pada metode 

pembelajaran yang digunakan, yaitu menggunakan metode pembelajaran 
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berbasis masalah (PBL), teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi dan dokumentasi, menggunakan desain penelitian eksperimen. 

Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan, ketujuh 

penelitian terdahulu di atas bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa sedangkan penelitian ini lebih menekankan proses 

pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, penelitian terdahulu di atas 

menggunakan metode tes sedangkan penelitian ini tidak mengggunakan 

metode tes.Uraian mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat secara rinci di 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, 

tujuan, metode serta hasil penelitian. 



 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 
No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Nur Fatimah 

Sari (2009) 

Efektivitas Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Dan 

Teknik Peta Konsep dalam Meningkatkan Proses Dan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X6 SMAN 2 

Malang Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007 

Mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis 

masalah dan teknik peta konsep dalam meningkatkan 

hasil belajar ekonomi siswa pada pokok bahasan 

biaya, penerimaan, dan laba/rugi kelas X6 SMAN 2 

Malang. 

Obervasi 

Test 

Dokumentasi 

Penerapan Pembelajaran berbasis 

masalah efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X6 di SMAN 2 Malang. 

2. I Gede 

Anggara 

(2013) 

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pancasila Dan Kewarganegaraan 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pancasila Dan 

Kewarganegaraan 

Obervasi 

Test 

Dokumentasi 

Ada peningkatan aktivitas belajar 

dari staged I sebesar 4,12% 

meningkat menjadi 5,6% pada 

staged II. 

Ada peningkatan hasil belajar dari 

staged I sebesar 81,25% 

meningkat menjadi 100% pada 

staged II. 

 

 

3. Muhammad 

Setiawan 

(2010) 

Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) Dan Contextual Teaching And 

Learning (CTL) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 36 Semarang Materi 

Pokok Operasi Hitung Bentuk Aljabar Tahun Ajaran 

2009/2010. 

Untuk mengetahui bahwa pembelajaran Problem 

Based Learning  (PBL) pada materi pokok operasi 

hitung bentuk aljabar lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (CTL) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

Obervasi 

Test 

Dokumentasi 

Hasil belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 36 Semarang padamateri 

pokok operasi hitung bentuk 

aljabar dengan metode Problem 

Based Learning  (PBL) lebih baik 

daripada hasil belajar siswa 

menggunakan Contextual 

Teaching And Learning (CTL). 

4. Chatarina 

Etty 

Kurniasari 

(2010) 

Keefektifan Pembelajaran Matematika Dengan Model 

Problem Based Learning Berbantuan CD Interaktif Materi 

Persegi Panjang Dan Persegi Kelas VII SMP Negeri 1 

Limpung Batang. 

1. Mengetahui apakah  pembelajaran matematika 

dengan Model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif mencapai ketuntasan 

belajar peserta didik Kelas VII SMP Negeri 1 

Limpung Batang materi persegi panjang Dan 

persegi 

2. Mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar 

peserta didik menggunakan model Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif dengan 

metode konvensional. 

Obervasi 

Test 

Dokumentasi 

Pembelajaran matematika dengan 

Model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif efektif 

terhadap prestasi belajar peserta 

didik pada materi persegi panjang 

dan persegi Kelas VII SMP 

Negeri 1 Limpung Batang., 

karena ketuntasan belajar dan 

prestasi belajar kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas control. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

5 Aris 

Munandar 

(2010) 

Keefektifan Pembelajaran Berbasis Masalah Pada 

Pemecahan Kemampuan Berfikir Kritis Peserta Didik Kelas 

VII SMP Negeri 3 Brebes Materi Segiempat Tahun 

2009/2010 

1. Mengetahui apakah dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah pada pencapaian 

kemampuan berfikir kritis dapat menuntaskan 

peserta didik. 

2. Mengetahui apakah kemampuan berfikir kritis 

yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik daripada menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada materi pokok 

segiempat. 

3. Mengetahui apakah motivasi belajar berpengaruh 

terhadap kemampuan kritis matematis peserta 

didik. 

Dokumentasi 

Tes 

Angket 

1. Lebih dari 85% siswa yang 

memperoleh pembelajaran 

berbasis masalah memperoleh 

nilai tes diatas KKM 65 pada 

materi pokok segiempat. 

2. Kemampuan berfikir kritis 

dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah 

lebih baik daripada peserta 

didik yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

3.Hasil angket motivasi belajar 

diperoleh rata-rata presentase 

motivasi belajar untuk kelas 

eksperimen sebesar 75,22%, 

berdasarkan kriteria maka 

motivasi belajar adalah baik. 
6 Sopiyan 

(2010) 

Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) Tergadap Hasil Belajar Siswa 

Kelass VII Semester II SMP N 1 Kandeman Pada Pokok 

Bahasan Segiempat Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah lebih efektif daripada model 

pengajaran langsung terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII SMP N 1 Kandeman. 

Dokumentasi 

Tes 

Observasi 

Hasil belajar yang menggunakan 

model Problem Based Learning 

lebih efektif dari pembelajaran 

langsung  dan uji ketuntasan hasil 

belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis 

masalahdiperoleh zhitung = 3,464 

dan ztabel = 1,64 yang berarti 

kelompok eksperimen telah 

mencapai ketentusan belajar. 

7 Dewi Agung 

Maharani 

(2010) 

Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) Terhadap Kemampuan Berfikir 

Kreatif Siswa Pada Materi Bahasan Segiempat Peserta Didik 

Kelas VII Di SMP Negeri 29 Semarang  

1. Mengetahui apakah kemampuan berfikir kreatif 

peserta didik yang belajar menggunakan model 

PBL lebih baik daripada peserta didik yang 

belajar menggunakan pembelajaran ekspositori. 

2. Mengetahui hubungan keterampilan proses 

matematika yang dihubungkan dengan proses 

pembelajaran model PBL berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir kritis peserta didik. 

Dokumentasi 

Tes 

Observasi 

Kemampuan berfikir kreatif 

dengan model PBL lebih baik 

daripada yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori dan ada 

pengaruh positif keterampilan 

proses peserta didik yang 

mendapatkan pembelajaran 

dengan model PBL terhadap 

kemampuan berfikir kritis siswa. 

5
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Sumber : Sari, Nur F (2009); Anggara, I G(2013); Setiawan, Muhammad (2010); Kurniasari, Chatarina E (2010); Munandar , Aris (2010); Sopiyan (2010); 

Maharani, Dewi A (2010) 
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G. Kerangka Berfikir 

Setiap pembelajaran tidak terlepas dari sebuah masalah pembelajaran. 

Masalah dalam pembelajaran harus dikaji apa penyebabnya dan solusi apa 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah dalam 

pembelajaran dapat bersumber dari pribadi siswa maupun faktor eksternal 

siswa (suasana kelas, metode pembelajaran yang digunakan atau media 

penunjang pembelajaran).  

Penelitian ini memfokuskan masalah pembelajaran yang ditimbulkan 

karena faktor metode pembelajaran yang digunakan. Permasalahan tersebut 

diantaranya, pembelajaran masih didominasi guru sebagai sumber informasi, 

dengan kata lain proses pembelajaran belum mencerminkan kondisi active 

learning yang maksimal. Masalah cara mengajar guru yang hanya 

menekankan pada penguasaan sejumlah informasi atau konsep belaka 

menyebabkan siswa hanya menghafalkan konsep saja jika menemui masalah 

dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki, 

kemampuan  siswa berfikir kritis dan beragam masih rendah, rasa ingin tahu 

rendah, enggan untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan, siswa 

kurang antusias selama proses pembelajaran, minat belajar rendah. Hal ini 

menjadi indikasi siswa memiliki tingkat pemahaman yang rendah. 

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut peneliti berpedoman pada 

teori belajar konstruktivistik, dimana teori belajar konstruktivistik adalah salah 

satu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita 

miliki adalah hasil konstruksi atau bentukan diri kita sendiri.Dengan kata lain, 
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kita akan memiliki pengetahuan apabila kita terlibat aktif dalam proses 

penemuan pengetahuan dan pembentukannya dalam diri kita.Berdasarkan 

pandangan ini, tugas seorang guru atau instruktur adalah menciptakan 

lingkungan belajar yang sering diistilahkan dengan “scenario of problems”, 

yang mncerminkan adanya pengalaman belajar yang otentik atau nyata dan 

dapat diaplikasikan dalam sebuah situasi yang sesungguhnya. 

Merujuk pada teori konstruktivistik, guru harus mencari inovasi 

supaya siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar dan membangun 

pengetahuan dan siswa dapat berfikir kritis untuk memecahkan persoalan yang 

disampaikan terkait dengan materi pembelajaran. Sesuai dengan observasi 

awal yang sudah dilakukan di kelas X MIA Imersi 1 dapat diperoleh informasi 

bahwa, pembelajaran di dalam kelas masih di dominasi dengan model 

ceramah yang menyebabkan siswa kurang antusias sehingga cenderung hanya 

menerima segala materi yang disampaikan guru. Siswa juga memiliki rasa 

ingin tahu rendah, enggan untuk bertanya pada materi yang kurang jelas, dan 

sebagian besar siswa memiliki tingkat keaktifan dan partisipasi rendah selama 

pembelajaran berlangsung. Sebagian dari siswa juga terlihat jenuh dan kurang 

menikmati proses pembelajaran yang berlangsung sehingga mereka  lebih 

memilih mengobrol dengan teman sebangku atau asyik bermain gadget. Hal 

ini jelas berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa baik berupa konsep 

pemahaman atau penerapan konsep pemahaman tersebut. 

Kondisi tersebut menarik minat peneliti untuk mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) pada pokok 
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bahasan bencana tanah longsor. Pemilihan model tersebut juga dipengaruhi 

letak geografis Kecamatan Karangpandan yang terletak di kaki Gunung Lawu 

dan memiliki potensi rawan bencana tanah longsor yang cukup besar. 

Sehingga siswa mampu menerapkan pemahaman tentang konsep yang didapat 

selama pembelajaran dengan cara menganalisis permasalahan bencana tanah 

longsor di lingkungan sekitar dan mampu memecahkan masalah (menemukan 

solusi) untuk permasalahan tersebut.  
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Permasalahan 

 

 

 

 

 

       Solusi Pembelajaran 

     (Mengacu pada Teori Belajar Konstruktivistik) 

 

 

 

 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah 

   

 

 

      Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

Indikator Pemahaman Siswa: 

1. Mampu memecahkan suatu masalah dengan 

berfikir kritis dan beragam. 

2.  Kemampuan siswa mengaitkan informasi baru 

dengan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

3. Berperan aktif dan memiliki partisipasi yang 

tinggi dalam pembelajaran. 

4. Mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan 

bahasanya sendiri (refleksi materi). 

5. Berani bertanya dan mengemukakan pendapat. 

1. Guru masih menjadi sumber informasi tunggal bagi siswa. 

2. Masalah cara mengajar guru yang hanya menekankan pada penguasaan sejumlah informasi atau konsep belaka. 

3. Siswa kurang mengetahui materi mitigasi bencana tanah longor dan kurang memiliki kemampuan penerapan konsep dalam 

pemecahan masalah  mitigasi bencana dalam kehidupan nyata. 

4. Kemampuan  siswa berfikir kritis dan beragam masih rendah. 

5. Rasa ingin tahu rendah. 

6. Sebagian siswa memiliki minat belajar yang rendah. 

7. Enggan mengajukan pertanyaan atau masalah. 

8. Siswa terlihat jenuh dan kurang menikmati proses pembelajaran. 

Membantu siswa berfikir kritis dan beragam untuk 

memecahkan persoalan yang disampaikan terkait 

dengan materi pembelajaran. 

Siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar 

dan membangun pengetahuan  (active 

learning) 

Scenario of Problems 

(Adanya pengalaman belajar yang otentik atau nyata 

dan dapat diaplikasikan dalam sebuah situasi yang 
sesungguhnya) 

Tujuan 3 : Mengetahui kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor kelas X MIA Imersi 1 di SMA N 

Karangpandan. 

 

Tujuan 2: Mengevaluasi efektivitas 

pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah kelas X MIA 

Imersi 1 di SMA N Karangpandan. 

 

Tujuan 1: Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran 

dan pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor kelas X MIA Imersi 1 di 

SMA N Karangpandan. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian pre-eksperimental, dimana peneliti melakukan percobaan atau 

eksperimen dengan melakukan pembelajaran berbasis masalah guna 

mengetahui dampaknya terhadap pemahaman siswa kelas X MIA Imersi 1 di 

SMA Negeri Karangpandan. Secara rinci, peneliti menggunakan One-Shot 

Case Study, dimana pada desain ini terdapat suatu kelompok diberi treatment 

atau perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya (Treatment adalah 

sebagai variabel independen, dan  hasil adalah sebagai variabel dependen). 

Treatment yang dilakukan adalah berupa penerapan pembelajaran mitigasi 

bencana berbasis tanah longsor masalah. 

 X = Treatment yang diberikan (Variabel 

Independent). 

O    =    Observasi (Variabel Dependent) (Sugiyono, 

2013:110). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri Karanpandan yang 

berlokasi di Jalan Blora-Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten 

Karanganyar. Pemilihan SMA Negeri Karangpandan sebagai lokasi penelitian 

X       O 
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dikarenakan letak SMA Negeri Karangpandan yang dekat dengan lokasi tanah 

longsor yang dijadikan tempat observasi lapangan dan sekolah ini sudah 

menerapkan kurikulum 2013 yang memuat materi mitigasi bencana tanah 

longsor. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2014/2015 pada bulan Mei 2015. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 

X MIA Imersi 1 semester genap tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 11 sampai 

dengan 25 Mei 2015. Observasi awal penelitian dan ijin melakukan observasi 

secara langsung kepada pihak sekolah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 

2015. Observasi hari kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 adalah 

mengamati kondisi kelas selama kegiatan pembelajaran Geografi, mencari 

data siswa serta pembahasan teknis pelaksanakan penelitian. Tanggal 30 April 

2015 mengurus surat ijin ke KesbangPol, BAPPEDA, dan DINDIKPORA 

Kabupaten Karanganyar. Tanggal 4 Mei 2015 mengurus surat perijinan 

penelitian ke SMA Negeri Karangpandan. 

Penelitian dimulai pada tanggal 13 Mei 2015 pada pertemuan pertama 

pelaksanaan pembelajaran sub materi definisi, jenis dan karakteristik, faktor 

penyebab tanah longsor, kondisi geografis dan sebaran daerah rawan bencana  

tanah longsor di Kabupaten Karanganyar pada kelas X MIA Imersi 1 sebagai 

kelas eksperimen. Pelaksanaan observasi lapangan dengan membawa siswa ke 

lima lokasi tanah longsor yang masing-masing kelompok dilaksanakan pada 

tanggal 15 Mei 2015. Pertemuan kedua pelaksanaan pembelajaran sub-materi 

upaya mitigasi bencana tanah longsor, dampak yang terjadi dalam bencana 
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tanah longsor, dan kelembagaan bencana alam dan pengisian angket minat 

belajar siswa pada tanggal 20 Mei 2015. 

Penelitian ini diawali dengan observasi kondisi lingkungan sekolah 

dan lingkungan kelas secara keseluruhan dan wawancara langsung terhadap 

guru Geografi kelas X MIA Imersi di SMA Negeri Karangpandan. Observasi 

awal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi belajar siswa secara non 

fisik. Kondisi belajar siswa secara fisik meliputi kondisi ruang kelas, fasilitas 

yang terdapat di masing-masing kelas yang dapat menunjang kegiatan belajar 

siswa, dan ketersedian bahan dan sumber belajar Geografi. Kondisi belajar 

siswa secara non fisik meliputi suasana kelas yang terjadi pada pembelajaran. 

Aktivitas siswa yang dapat  dilihat dalam mengikti pembelajaran, sikap atau 

tanggapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:117). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 

(Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) Imersi SMA Negeri Karangpandan 

yang berjumlah 56 siswa. Populasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut; 

sarana prasarana kelas yang lengkap dan tata ruang kelas yang nyaman yang 

mendukung proses pembelajaran, tingkat kepandaian dan orientasi berfikir 

siswa yang lebih baik dan berkualitas daripada siswa kelas regular, kondisi 

proses pembelajaran yang lebih kondusif daripada kelas regular, terkadang 
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dalam kelas imersi ini menggunakan pengantar berbahasa inggris yang tidak 

digunakan di kelas regular. Populasi tersebut dibagi menjadi dua kelas. 

Penjelasan lebih lanjut perhatikan Tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas X MIA Imersi SMA Negeri Karangpandan 

No Kelas Jumlah Siswa 

Perempuan Laki-Laki Jumlah Total  

1. X MIA Imersi 1 19 siswa 8 siswa 27 siswa 

2. X MIA Imersi 2 18 siswa 11 siswa 29 siswa 

Jumlah Siswa Kelas X MIA Imersi 56 siswa 

Sumber: SMA Negeri Karangpandan data sekunder  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila jumlah dalam populasi besar dan tidak memungkinkan 

bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 

2013:118). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:124). Teknik ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel 

yang besar dan jauh. 

Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

karakteristik yang dimiliki sampel ini yaitu kemampuan yang dimiliki siswa 

hampir sama, siswa kurang antusias sehingga cenderung hanya menerima 

segala materi yang disampaikan guru. Siswa juga memiliki rasa ingin tahu 

rendah, enggan untuk bertanya pada materi yang kurang jelas, dan sebagian 
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besar siswa memiliki tingkat keaktifan dan partisipasi rendah selama 

pembelajaran  berlangsung. Sebagian dari siswa juga terlihat jenuh dan kurang 

menikmati proses pembelajaran yang berlangsung sehingga mereka  lebih 

memilih mengobrol dengan teman sebangku atau asyik bermain gadget. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil sampel kelas X MIA 

Imersi 1 yang berjumlah 27 siswa. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:61). Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Variabel mengenai implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah dan pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana 

tanah longsor dengan sub variabel sebagai berikut. 

a. Active learning, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan 

siswa, antusias siswa, dan komunikasi antara guru dan siswa. 

b. Aktivitas belajar siswa (5M)¸ yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

c. Merefleksikan pengetahuan, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan materi dengan bahasanya 

sendiri dan kemampuan mengembangkan pengetahuan. 
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d. Guru sebagai fasilitator, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tugas guru untuk membimbing dan memtoivasi siswa untuk belajar. 

e. Kemampuan menghasilkan produk, yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan siswa menghasilkan produk hasil belajar berupa 

makalah dan PPT. 

f. Kolaborasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama 

antar siswa dalam kegiatan pembelajara. 

g. Penyelidikan autentik, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar, melakukan 

observasi lapangan, dan pertukaran ide atau gagasan secara bebas 

untuk memperoleh informasi. 

h. Kemampuan pemahaman siswa¸ yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan menguasai dan memahami materi, menafsirkan 

materi, menemukan konsep pengetahuan yang baru, dn kemamuan 

mengekstrapolasi pemahaman. 

2. Variabel mengenai efektivitas pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah dengan sub variabel sebagai berikut. 

a. Aktivitas belajar siswa, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

b. Respon positif (minat) siswa, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perasaan senang, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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c. Kemampuan kinerja guru mengelola pembelajaran, yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tugas guru dalam perencanaan, pelaksanan 

dan penilaian pembelajaran. 

3. Variabel mengenai kendala dalam pelaksanaan pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah dengan sub variabel sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan pembelajaran, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penyusunan perangkat pembelajaran. (RPP, silabus, bahan ajar, LKS 

dan media pembelajaran). 

b. Sarana dan prasarana, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan 

pembelajaran di kelas atau observasi lapangan. 

c. Situasi pembelajaran, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kondusif atau tidaknya situasi pembelajaran. 

d. Alokasi waktu pembelajaran, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah. 

e. Karakteristik siswa, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

intelektual siswa. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada tiga, yaitu:: 

1. Interview (Wawancara) 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono, 2013:197). 

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data awal 

untuk mengetahui informasi mengenai aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dan respon siswa pada saat pembelajaran sebagai acuan 

pembuatan latar belakang (melakukan wawancara dengan guru kelas). 

Peneliti melakukan wawancara dengan Sugiardo sebagai guru mata 

pelajaran Geografi kelas X Imersi SMA Negeri Karangpandan. 

2. Kuesioner atau Angket 

Penelitian ini menggunakan tipe angket pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban 

singkat responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap 

pertanyaan yang telah tersedia. 

Metode angket yang digunakan adalah angket langsung yaitu 

berupa daftar pernyataan yang diberikan langsung kepada siswa dan diisi 

oleh siswa sesuai dengan pilihannya sendiri. Metode ini digunakan untuk 
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mengetahui minat belajar siswa terhadap pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor berbasis masalah. 

3. Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi berperanserta (participant 

observation) dan dari segi instrumentasi, penelitian ini menggunakan 

observasi terstruktur. Observasi berperanserta mengharuskan peneliti 

terlibat dengan aktivitas belajar siswa yang sedang diamati. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

siswa dan ikut merasakan suka dukanya. Sedangkan observasi terstruktur 

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang 

akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, implementasi pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah dan pemahaman siswa 

implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah, dan kinerja guru dalam pembelajaran berbasis masalah. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau 

catatan mengenai kondisi geografis beserta persebaran daerah rawan 

bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar bukti-bukti fisik selama 

penelitian berlangsung. Data ini diperoleh dari dokumen Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. 
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F. Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil 

yang diharapkan dan berjalan baik serta lancar sesuai dengan perencanaan 

maka perlu adanya tahapan-tahapan dalam  penelitian sebagai berikut. 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Melakukan observasi awal untuk mengumpulkan data dan informasi  

kelas X Imersi MIA 1 SMA Negeri Karangpandan tahun ajaran 

2014/2015. 

b. Merancang perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini yang meliputi: silabus, RPP, bahan ajar, LKS dan media 

pembelajaran untuk kelas eksperimen. 

c. Menyusun lembar observasi kinerja guru dalam pembelajaran. 

d. Membuat kuesioner tentang respon atau tanggapan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah. 

2. Tahap Lapangan 

a. Membagi kelas yang akan digunakan sebagai kelas uji instrumen 

angket. 

b. Melaksanakan uji instrumen angket di kelas X MIA Imersi 2 dengan 

mengambil responden 10 siswa secara acak. 

c. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dengan didampingi seorang observer 
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untuk mengetahui kinerja peneliti yang dalam penelitian ini bertindak 

sebagai guru Geografi. 

d. Mengamati dan mengisi lembar observasi proses pembelajaran yang 

sudah disiapkan 

e. Meminta siswa untuk mengisi kuesioner yang berisi tanggapan siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah. 

3.  Tahap Pasca Lapangan 

Setelah semua materi pelajaran selesai disampaikan kepada siswa 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi hasil belajar. Data 

yang diperoleh dari penelitian berupa data pelaksanaan pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor, aktivitas belajar siswa, minat belajar 

siswa, kinerja guru, dan kendala yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Data tersebut kemudian dianalisis dan 

disajikan dalam bentuk laporan-laporan dan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. 

G. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013: 148). Teknik yang digunakan 

untuk menguji instrumen penelitian yaitu dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen.  
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1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih 

memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2013:211). Instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan. 

Pada penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur valid 

tidaknya pertanyaan dalam lembar penilaian kinerja guru yang akan 

diberikan kepada observer, pernyataan dalam angket minat belajar siswa 

yang akan diberikan kepada responden, dan lembar observasi 

implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah dan pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana tanah longsor. 

Validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas 

konstrak (Construct Validity).  

Uji validitas konstrak dapat menggunakan pendapat dari ahli 

(Judgment Experis). Setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek 

yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang 

instrument yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberikan 

keputusan: instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan 

mungkin dirombak total. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

meminta bantuan dosen ahli yaitu Apik Budi Santoso sebagai validator 
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instrumen. Menurut pendapat dosen ahli, instrumen dalam penelitian ini 

dapat digunakan tetapi perlu dilakukan perbaikan. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dipercaya juga (Arikunto, 2013:221). 

Reliabilitas instrumen angket dianalisis dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

ơ   
k

k- 
  
 
      

 
 

  
   

Keterangan: 

ơ   =  koefisien reliabilitas Alpha Cronbach; 

k      = banyaknya butir pertanyaan yang diuji; 

   
  = jumlah varians skor item; 

  
     = varians skor-skor item (seluruh item K), (Basri, 2012). 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item 

reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki 

reliabilitas yang kuat, atau ada pula yang memaknainya sebagai berikut. 

 Jika alpha >  0,90 maka reliabilitas sempurna. 
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 Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi. 

 Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka relabilitas moderat. 

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah. 

Hasil uji coba instrumen angket didapatkan nilai ơ antara 0,50 – 

0,70, maka angket tersebut dikatakan memiliki reliabilitas moderat. Hasil 

perhutungan reliabilitas soal uji coba pada kelas X MIA Imersi 2 diperoleh 

nilai ơ = 0,673 sehingga soal dikatakan reliabel. Hasil perhitungan 

selengkapnya disajikan pada lampiran 14 halaman 194. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Proses Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pemahaman Siswa 

Dalam Mengikuti Pembeajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Berbasis Masalah 

Analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif kualitatif 

yang digunakan untuk mengambarkan proses pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah dan pemahaman siswa melalui 

deskripsi data dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, 

sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden (Darmadi, 

2014:174). Indikator terpenuhi apabila masing-masing indikator berjalan 

sesuai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Berikut adalah kriteria 

penilaian pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah. 

Tabel 3.2 Kriteria Pelaksanaan Pembelajaran 

No Kategori Kriteria  

1 Sangat Baik Semua indikator/sub variabel telah terpenuhi. 

2 Baik Enam indikator/sub variabel telah terpenuhi. 

3 Cukup Baik Empat indikator/sub variabel telah terpenuhi. 

4 Tidak Baik Tidak ada indikator/sub variabel telah terpenuhi. 
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2.   Analisis Minat Belajar Siswa 

Analisis yang digunakan untuk mengukur minat belajar siswa 

menggunakan pengukuran skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

fenomena sosial. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. 

a. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dan menganalisis 

data dengan cara yaitu dengan memberikan skor oleh pengamat sesuai 

dengan panduan. Kriteria pemberian skor yaitu: 

- untuk hasil kriteria sangat setuju diberi skor 3 dengan tingkat 

presentase keyakinan menjawab siswa 66% - 100%; 

- untuk hasil kriteria setuju diberi skor 2 dengan tingkat presentase 

keyakinan menjawab siswa 25% - 65%; 

- untuk hasil kriteria kurang setuju diberi skor 1 dengan tingkat 

presentase keyakinan menjawab siswa <25%; 

- untuk hasil kriteria tidak setuju diberi skor 0 dengan tingkat 

presentase keyakinan menjawab siswa 0%. 

b. Menentukan parameter 

Cara yang digunakan untuk menentukan kriteria parameter 

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

1) Jumlah Responden = 27 

2) Jumlah Soal            = 15 
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3) Menentukan skor maksimal dengan rumus 

Skor maksimal =                                    

      = 27 x 15 x 3 = 1215 

4) Menentukan skor minimal dengan rumus 

 Skor minimal =                                  

                       = 27 x 15 x 0 = 0  

5) Menentukan rentang skor dengan rumus 

  Rentang  = skor maksimal – skor minimal  

               = 1215 – 0 = 1215 

6) Menghitung interval skor dengan rumus 

  Interval = 
       

               
 

          =  
    

 
  =  303,75 = 304 

7) Menentukan kriteria minat belajar dalam pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah. Kriteria tabel yang akan 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3 Kriteria Minat Belajar Siswa 

No. Interval Skor Kriteria 

1. 912 – 1215 Sangat Tinggi 

2. 608 – 911 Tinggi 

3. 304 – 607 Sedang 

4. 0 – 303 Rendah 

c. Menyusun tabel presentase minat belajar belajar 

Presentase Tertinggi = 
                     

             
 x 100% 
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                       = 
    

    
 x 100% = 100% 

Presentase Terendah = 
                    

             
 x 100% 

                            = 
 

    
 x 100% = 0% 

Rentang presentase   = 100% - 0% = 100% 

Interval Kelas           = 100% : 4 = 25% 

Tabel 3.4 Presentase Minat Belajar Siswa 

No Interval Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Tinggi 

2. 50% - 74% Tinggi 

3. 25% - 49% Sedang 

4. 0% - 24% Rendah 

3.   Analisis Kinerja Guru 

Analisis data penilaian kinerja guru dilakukan dengan mengisi 

lembar observasi kinerja guru di kelas oleh observer yaitu Bapak Sugiardo 

yang bertujuan untuk menilai kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini yang bertindak sebagai guru pada mata 

pelajaran Geografi di kelas X MIA Imersi 1 dengan metode pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah. 

Aspek pengamatan yang digunakan untuk menilai kinerja guru 

dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan efektif, serta 

evaluasi dalam pembelajaran. Adapun cara yang digunakan dalam 

menganalisisnya adalah dengan memberi tanda chek list  √  pada 

pernyataan Ya atau Tidak pada setiap butir indikator. Data yang telah 
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terkumpul kemudian dijumlahkan dan dianalisis sesuai dengan kriteria 

deskriptif persentase yang dibuat, yaitu dengan cara sebagai berikut. 

                   

                                 
        

(Kemendikbud, 2012: 39). 

Perhitungan tiap indikator, selanjutnya dapat dibuat skala ukur 

dengan rumus deskriptif persentase, yaitu sebagai berikut. 

DP =  
 

 
 X 100 % 

Keterangan: 

DP = deskriptif persentase; 

n    = jumlah skor yang diperoleh; 

N   = jumlah seluruh nilai (Ali, 2009:186). 

Hasil dari perhitungan di atas, kemudian dapat dibuat skala ukur 

dengan menggunakan Tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.5 Kriteria Deskriptif Persentase Kinerja Guru 

No Interval Persentase Kriteria Skor 

1 81,26 – 100 Sangat baik 4 

2 62,51 - 81,25 Baik 3 

3 43,76 - 62,50 Kurang baik 2 

4 25,00 - 43,75 Buruk 1 

 

I. Diagram Alir Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

Pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah di bagi menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan 

analisis evaluasi. Tahap persiapan dalam pembelajaran mitigasi bencana tanah 
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longsor berbasis masalah meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP), 

merancang situasi masalah, organisasi sumber daya dan logistik, penerapan 

tujuan, dan menyusun materi pembelajaran.  Perumusan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang tercantum dalam RPP harus dikaitkan dan disesuaikan 

dengan pembelajaran berbasis masalah yang akan diterapkan. 

Kegiatan perancangan situasi masalah peran guru hanya memberikan 

dorongan untuk siswa berfikir kritis mencari permasalahan dan lebih 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih masalah yang akan 

diselidiki, cara ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran 

berbasis masalah memungkinkan siswa untuk bekerja dengan beragam 

peralatan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di 

luar kelas (observasi lapangan), peralatan tersebut berupa lembar hasil 

pengamatan, alat dokumentasi, lokasi tempat pengamatan yang terdapat 

fenomena yang berkaitan dengan tanah longsor (apabila melakukan observasi 

lapangan). Oleh karena itu tugas mengorganisasikan sumber daya dan 

merencanakan kebutuhan untuk penyelidikan siswa harus menjadi tugas 

perencanaan yang utama bagi guru dalam menerapkan pembelajaran 

berdasarkan masalah. Kegiatan yang terpenting dalam suatu pembelajaran 

adalah penyusunan materi pembelajaran. Materi pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor ini disajikan dalam bentuk power point yang ditunjang 

dengan kegiatan observasi lapangan.  

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan 

guru melakukan tugas interaktif untuk membantu meningkatkan dan 
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mengoptimalisasi aktivitas belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah. Kegiatan dalam tahapan 

pelaksanaan ini meliputi pembagian siswa dalam beberapa kelompok belajar, 

orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan kelompok, dan mengembangkan hasil karya. 

Langkah pertama guru membagi siswa membagi kelompok dalam beberapa 

kelompok belajar secara heterogen, hal ini dilakukan untuk melatih kerja sama 

antar siswa, memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat dalam tugas-

tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog 

dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berfikir. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilih (orientasi siswa pada masalah). 

Pembelajaran berdasarkan masalah membutuhkan pengembangan 

keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu untuk 

menyelidiki masalah secara bersama. Siswa memerlukan bantuan guru untuk 

merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan (mengorganisasikan 

siswa untuk belajar). Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber  dan membantu siswa untuk lebih memahami 

permasalahan tersebut secara riil dan nyata. Setelah siswa melakukan 

mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi yang bekaitan dengan 

permasalahan tersebut, siswa membuat dan mempresentasikan hasil 
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belajarnya. Tugas guru pada setiap tahap akhir pengajaran berdasarkan 

masalah adalah membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses 

berpikir mereka sendiri, dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. 

Untuk lebih jelasnya, peneliti membuat diagram alir pelaksanaan 

pembelajaran mitigas bencana berbasis masalah sebagai berikut. 
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Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah 

 

Perencanaan 

 

 

 

  

 Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

  

Analisis dan Evaluasi 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah

Disajikan dalam bentuk power 

point: 

1.Definisi tanah longsor 

2.Jenis tanah longsor 

3.Ciri-ciri terjadinya tanah 

longsor 

4.Faktor penyebab tanah 
longsor 

5.Dampak terjadinya tanah 
longsor 

6.Mitigasi bencana tanah 
longsor 

7.Lembaga  penanggulangan 
bencana. 

8.Kondisi geografis dan 

kebencanaan Kabupaten 

Karanganyar 

Menyusun materi 

pembelajaran 

Penerapan Tujuan Organisasi Sumber 

Daya dan Logistik 

Merancang Situasi 

Masalah 

Menyusun 

perangkat 

pembelajaran (RPP) 

Mengembangkan 

hasil karya 

Membimbing 

penyelidikan 

kelompok 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Orientasi terhadap 

masalah 

Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok belajar 

secara heterogen 

Ditunjang dengan melakukan 

observasi lapangan agar siswa 

memahami  materi pembelajaran 

secara lebih rill dan nyata, 

mendorong siswa untuk 

mengetahui fenomena nyata 

terkait tanah longsor untuk 

memunculkan permasalahan, 

dan membantu siswa dalam 

mengumpulkan informasi 

Guru mengajukan fenomena untuk memunculkan 

masalah dan membantu siswa terlibat dalam 

pemecahan masalah lewat kerja sama kelompok. 

Membuat laporan, 

poster, makalah 

dan hasil karya 

lainnya 

Mengumpulkan 

informasi dari 

berbagai sumber 

belajar. 

Guru membantu 

siswa merencanakan 

penyelidikan dan 

tugas pelaporan 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam penelitian ini meliputi: 

gambaran umum SMA Negeri Karangpandan; gambaran umum Kabupaten 

Karanganyar; gambaran umum Kecamatan Karangpandan; proses pelaksanaan 

pembelajaran dan pemahaman siswa; efektivitas pembelajaran; dan kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah. Hasil 

penelitian dan pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

A. Gambaran Umum SMA Negeri Karangpandan 

SMA Negeri Karangpandan merupakan salah satu sekolah berstatus 

negeri yang berada di Kabupaten Karanganyar dan merupakan satu-satunya 

sekolah berstatus negeri yang berada di Kecamatan Karangpandan.SMA 

Negeri Karangpandan berdiri pada tanggal 9 Oktober 1982 dengan Surat 

Keputusan Menteri P dan K Nomor: 0298/0/82. 

 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2015 

Gambar 4.1 Pintu Gerbang SMA Negeri Karangpandan dan Ruang 

Belajar Kelas X MIA Imersi 
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SMA Negeri Karangpandan secara geografis terletak di Jalan 

Bloro, Dusun Gerdu, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, 

Kabupaten Karanganyar. SMA Negeri Karangpandan secara astronomis 

terletak pada titik koordinat 7
0
36

’
50.8 ”LS dan    

0
03

’
54.50”BT 

(Google Earth SMA Negeri Karangpandan). Batas-batas administrasi 

Desa Karangpandan adalah sebagai berikut. 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Harjosari, Desa Dayu   

dan Desa Tohkuning. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Salam. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Doplang 

d. Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Desa Ngemplak (Google   

Earth SMA Negeri Karangpandan). 

Sebagaimana yang terlihat pada peta lokasi penelitian yang ditunjukkan 

pada halaman 84. 

SMA Negeri Karangpandan berada pada lokasi yang strategis 

yaitu terletak ± 600 meter dari terminal Karangpandan yang merupakan 

pusat kegiatan perekonomian dan pusat pemerintahan Kecamatan 

Karangpandan. Aksesibilitas menuju sekolah tidak terlalu sulit karena 

dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, kantor Kecamatan 

Karangpandan dan dekat dengan Jalan Raya Solo-Tawangmangu. 

SMA Negeri Karangpandan memiliki beberapa sarana dan 

prasarana untuk menunjang kegiatan akademik maupun administrasi di 

80 
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dalam lingkungan sekolah. Sarana dan prasarana tersebut akan disajikan 

dalam Tabel 4.1 berikut ini. 

 Tabel 4.1 Daftar Sarana dan Prasarana SMA Negeri Karangpandan 

Tahun 2015 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Ruang Belajar 33 

2 Laboratorium Fisika 1 

3 Laboratorium Kimia 1 

4 Laboratorium Fisika 1 

5 Laboratorium Komputer 2 

6 Ruang Perpustakaan 1 

7 Koperasi Siswa 1 

8 Kantin 1 

9 Ruang OSIS 1 

10 Ruang-Ruang Kegiatan Kesiswaan 1 

11 Aula 1 

12 Unit Kesehatan Siswa 1 

13 Ruang Guru 1 

14 Ruang Tata Usaha 1 

15 Ruang TRRC 1 

16 Mushola 1 

17 Lapangan Olahraga 2 

 Sumber: Data Profil Sekolah SMA Negeri Karangpandan  

SMA Negeri Karangpandan memiliki ruang belajar sebanyak 33 

kelas yang terbagi menjadi 3 jenjang yaitu kelas X, kelas XI, kelas XII 

yang dibagi menjadi 27 kelas X, XI, XII untuk kelas regular dan 6 kelas 

X, XI, XII untuk kelas imersi. Sarana untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran yaitu: laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer (dua 

laboratorium), dan  satu perpustakan belajar. Terdapat fasilitas untuk 

menunjang aktivitas bidang kesiswaan lainnya yaitu: ruang-ruang 

kegiatan kesiswaan, koperasi siswa, kantin, ruang OSIS, aula, UKS, 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang TRRC, mushola, dan lapangan 

olahraga (sepak bola, basket, volley, tenis, badminton, tenis meja) (Profil 
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Sekolah SMA Negeri Karangpandan). Pembelajaran Geografi cukup 

terbantu dengan adanya media pembelajaran berupa peta Indonesia, peta 

Asia Tenggara, peta dunia, dan beberapa globe. 

Tenaga Pengajar di SMA Negeri Karangpandan berjumlah 69 

guru.  Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi dibantu oleh 

tenaga pendukung atau tenaga staf yang berjumlah 21 orang dengan 

rincian yaitu: membantu sebagai tenaga tata usaha, perpustakaan, 

laboran IPA, teknisi laboratorium komputer, penjaga sekolah, dan 

penjaga keamanan. Sekolah ini memiliki 3 guru Geografi yang bernama 

Ambarwati, Sugiardo dan Sarimo. 
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Gambar 4.2 Peta Lokasi SMA Negeri Karangpandan 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2015 

Gambar 4.2 Peta Lokasi SMA Negeri Karangpandan 

8
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B. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang terletak 

di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar terbagi 

dalam 17 (tujuh belas) kecamatan dengan luas wilayah 800,20 km
2
.Jumlah 

penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebanyak 848,455 jiwa, 

terdiri dari laki-laki 419.766 jiwa dan perempuan 428.689 jiwa. Berikut akan 

disajikan Tabel 4.2 untuk menggambarkan luas Kabupaten Karanganyar per 

kecamatan dan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar per kecamatan. 

Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar  

Per Kecamatan Tahun 2014 

No Nama 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Jatipuro 4.036,50 14.043 13.919 27.962 

2 Jatiyoso 6.716,49 17.889 17.875 35.764 

3 Jumapolo 5.567,02 17.665 17.382 35.047 

4 Jumantono 5.355,44 20.475 20.935 41.410 

5 Tawangmangu 7.003,16 21.758 22.073 43.831 

6 Ngargoyoso 6.533,94 15.808 16.166 31.974 

7 Karangpandan 3.411,08 19.211 19.689 38.900 

8 Karanganyar 4.302,64 38.455 39.568 78.023 

9 Tasikmadu 2.759,73 28.774 29.887 58.661 

10 Jaten 2.554,81 40.290 41.505 81.795 

11 Colomadu 1.564,17 38.036 39.171 77.206 

12 Gondangrejo 5.679,95 38.321 38.866 77.187 

13 Kebakkramat 3.645,63 30.223 31.107 61.330 

14 Mojogedang 5.330,90 30.076 30.497 60.573 

15 Kerjo 4.682,27 16.655 17.046 33.701 

16 Jenawi 5.608,28 12.547 13.028 25.575 

17 Matesih 2.626,63 19.541 19.975 39.516 

Jumlah 419.766 428.689 848.455 

Sumber: Karanganyar dalam Angka Tahun 2015  

Kecamatan yang memiliki luas terbesar yaitu Kecamatan 

Tawangmangu dengan luas 7.003,16 Ha, sedangkan untuk kecamatan yang 
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memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Colommadu dengan luas 1.564,17 Ha. 

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan 

Jaten yaitu sebanyak 81.795 jiwa (9,63%) dan desa yang memiliki jumlah 

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi sebanyak 25.575 jiwa 

(3,03%). 

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak pada koordinat 

110
0
40

0
–110

0
70

0 
BT dan 7

0
28

0
– 7

0
46

0
 LS (Karanganyar dalam Angka Tahun 

2015). Batas-batas administrasi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 

berikut. 

a. Sebelah Utara     : Berbatasan dengan Kabupaten Sragen. 

b. Sebelah Timur    : Berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten  

                  Wonogiri.  

d. Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten  

Boyolali (Karanganyar dalam Angka Tahun 2015). 

Mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar bermata pencaharian 

sebagai petani. Keadaan ini ditunjang dengan kondisi geografis Kabupaten 

Karanganyar yang berbentuk dataran rendah dengan tanah yang subur. 

Penduduk di daerah dataran tinggi memiliki mata pencaharian dibidang 

perkebunan (perkebunan teh, kopi dan hasil kebun lainnya), berjualan di 

tempat-tempat wisata dan penyedia jasa bagi para wisatawan (penginapan). 

Pola pemukiman penduduk Karanganyar mayoritas berpola mengelompok. 
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Kondisi geologi Kabupaten Karanganyar berasal dari batuan gunung 

api muda kuarter, pleistosen fasies sedimen, pleistosen fasies gunung api dan 

hasil gunung api tua kuarter berupa endapan lahar dari gunung lawu. Lava dan 

kepingan batuan dari breksi biasanya berupa andesit.Kondisi topografi 

Kabupaten Karanganyar sangat bervariasi meliputi perbukitan, dataran tinggi, 

dataran rendah. Rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Karanganyar sekitar 

511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22
0
- 

31
0
. Berdasarkan dari ketinggiannya Kabupaten Karanganyar dibedakan 

menjadi empat wilayah ketinggian sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Topografi Kabupaten Karanganyar Dilihat Dari Ketinggiannya 

No Ketinggian 

Wilayah 

(Meter) 

Kecamatan Persentase Wilayah 

1 0 – 100  Jaten dan Kebakkramat Sekitar 8,11% dari 

luas wilayah 

Kabupaten 

Karanganyar. 

2 101 – 500  Karanganyar, Mojogedang, 

Kerjo, Jumantono, Colomadu, 

Jumantono dan Gondangrejo 

Sekitar 45,32% dari 

luas Kabupaten 

Karanganyar. 

3 501 – 1000  Matesih, Karangpandan, 

Jatiyoso, Jatipuro dan sebagian 

Ngargoyoso, Tawangmangu, 

dan Jenawi 

Sekitar 36,59% dari 

luas Kabupaten 

Karanganyar 

4 Di atas 1000  Tawangmangu, Ngargoyoso 

dan Jenawi 

Sekitar 9,98% dari 

luas wilayah 

Kabupaten 

Karanganyar. 

Sumber : RTRW  Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2031  

Berdasarkan data dari enam stasiun pengukur yang ada di Kabupaten 

Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2014 adalah 115,6 hari 

dengan rata-rata curah hujan 7.231,4 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Februari dan April, sedangkan yang terendah pada bulan Agustus 
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dan September (Karanganyar dalam Angka Tahun 2015). Kondisi geografis 

Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan daerah dataran rendah dan 

sebagian lagi curam bertebing-tebing berada di kaki Gunung Lawu yang 

membuat wilayah Karanganyar merupakan daerah rawan bencana tanah 

longsor, banjir, kebakaran serta angin puting beliung. Persebaran daerah 

rawan bencana dan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar akan 

disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Persebaran Daerah Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar  

No Kecamatan Bencana 

Tanah 

Longsor 

Banjir Angin 

Ribut 

Kebakar

an 

Kekeringan 

1 Jatipuro √  √   

2 Jatiyoso √  √   

3 Jumapolo √  √   

4 Jumantono √  √   

5 Matesih √  √   

6 Tawangmangu √  √   

7 Ngargoyoso √  √ √  

8 Karanpandan √  √ √ √ 

9 Karanganyar   √  √ 

10 Tasikmadu  √ √  √ 

11 Jaten  √ √ √ √ 

12 Colomadu   √ √ √ 

13 Gondangrejo  √ √ √ √ 

14 Kebakkramat  √ √ √ √ 

15 Mojogedang √  √  √ 

16 Kerjo √  √   

17 Jenawi √  √ √  

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2015 

Selama tahun 2011 tercatat telah  terjadi 83 kejadian  bencana alam di 

Kabupaten Karanganyar. Kejadian tersebut meliputi bencana kebakaran 

sebanyak 29 kejadian, bencana banjir sebanyak 3 kejadian, bencana tanah 

longsor sebanyak 37 kejadian, dan bencana puting beliung sebanyak 14 
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kejadian (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2015). Berdasarkan data kejadian bencana pada Tahun 2011 tersebut 

dapat diketahui bahwa bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana 

tanah longsor.  

Lokasi yang paling rawan dengan bencana tanah longsor adalah 

Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, 

Ngargoyoso, Karangpandan, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi. Beberapa 

Kecamatan yang menjadi daerah rawan tanah longsor tersebut terletak pada 

dataran tinggi yang memiliki tebing yang curam, memiliki kekuatan batuan 

dan kepadatan tanah yang kurang dan diperparah dengan tata guna lahanyang 

tidak sesuai peraturan. Data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, daerah Karanganyar bagian timur 

yang sering mengalami tanah longsor setiap tahunnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Lokasi Rawan Bencana Tanah LongsorKabupaten Karanganyar 

Bagian Timur Tahun 2011-2013 

No Kecamatan Desa Penyebab 

1. Matesih Desa Koripan dan Desa 

Gondangrejo 

Kondisi geografis pada 

daerahtersebut berupa 

tebing-tebing dan 

memiliki kemiringan 

lereng yang curam, 

perbukitan gundul. 

Sehingga rawan terjadi 

tanah longsor ketika 

intensitas curah hujan 

relaitf tinggi. Tanah pada 

tebing mengalami 

retakan dan pergerakan 

tanah yang membuat 

rumah warga sebagian 

mengalami retakan.  

2. Karangpand

an 

Desa Gerdu 

3. Jenawi Desa Balong dan Desa 

Lempong 

4. Tawangman

gu 

Desa Tengklik, Desa 

Gondosuli, Desa Blumbang, 

Desa Guyon. 

5. Kerjo Desa Plosorejo dan Desa 

Gempolan 

6. Ngargoyoso Desa Berjo 

7. Jatiyoso Desa Wonorejo, Desa 

Beruk, Desa Wonokeling, 

Desa Jatiyoso dan Desa 

Karangasari 

Sumber : Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar 
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Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 

Gambar 4.3 Peta Persebaran Daerah Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar 
 9

0
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C. Gambaran Umum Kecamatan Karangpandan 

Kecamatan Karangpandan adalah salah satu kecamatan dari 17 

kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar dan merupakan pintu gerbang 

menuju objek wisata Tawangmangu. Jarak dari ibukota kabupaten adalah 13 

km arah timur, dengan ketinggian rata-rata 517 mdpl. Kecamatan 

Karangpandan memiliki luas daerah 34,17 km², jumlah penduduk mencapai 

39.069 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.143 per km² pada tahun 2014 

(Kecamatan Karangpandan dalam Angka Tahun 2014). Kecamatan 

Karangpandan memiliki 11 kelurahan atau desa yang terdiri dari: Desa 

Bangsri, Ngemplak, Salam, Gerdu, Dayu, Doplang, Gondangmanis, Harjosari, 

Karang, Karangpandan, dan Tohkuning yang secara singkat akan disajikan 

pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Karangpandan Per 

Desa Tahun 2013 

No Nama Desa Luas 

Wilayah 

(Km²) 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Bangsri 4,1004 2.080 2.149 4.229 

2 Ngemplak 3,7587 1.823 1.883 3.706 

3 Salam 2,3919 1.278 1.319 2.597 

4 Gerdu 3,7587 1.558 1.609 3.167 

5 Dayu 2,3919 1.164 1.202 2.366 

6 Doplang 2,7336 1.457 1.505 2.982 

7 Gondangmanis 2,3919 1.249 1.291 2.540 

8 Harjosari 2,0502 1.566 1.617 3.183 

9 Karang 2,3919 1.952 2.017 3.989 

10 Karangpandan 2,7336 2.681 2.771 5.452 

11 Tohkuning 5,4672 2.409 2.489 4.898 

Jumlah 19.217 19.852 39.069 

Sumber: Kecamatan Karangpandan dalam Angka Tahun 2014 
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Desa yang memiliki luas terbesar yaitu Desa Tohkuning dengan luas 

5,4672 km², kemudian Desa Bangsri dengan luas 4,1004 km², sedangkan 

untuk desa yang terkecil yaitu Desa Harjosari dengan luas 2,0502 km². Desa 

yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Karangpandan 

yaitu sebanyak 5497 jiwa dan desa yang memiliki jumlah penduduk paling 

sedikit adalah Desa Gondangmanis dan Desa Gerdu yaitu sebanyak 2344 jiwa. 

Desa Karangpandan memiliki kepadatan penduduk paling banyak yaitu 

2.010,90 jiwa/km² dan Desa Tohkuning memiliki kepadatan penduduk paling 

sedikit yaitu 929 jiwa/km². 

Kecamatan Karangpandan secara astronomis terletak padakoordinat 

7
0
36

’
44. 2”LS dan    

0
03

’
50. 3”BT (Google Earth Kecamatan 

Karangpandan). Batas-batas administrasi Kecamatan Karangpandan adalah 

sebagai berikut. 

a. Sebelah Utara     : Berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso. 

b. Sebelah Timur    : Berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Matesih. 

d. Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar (Google 

        Earth Kecamatan Karangpandan). 

Kecamatan Karangpandan memiliki sarana pendidikan yang terdiri 

dari 26 Sekolah Dasar Negeri, 1 Sekolah Dasar Swasta, 3 SLTP Negeri, 2 

SLTP Swasta, 1 MTs, 1 MTs, 1 SMA Negeri, dan 1 SMK Swasta. SMA yang 

berstatus negeri terletak di Desa Karangpandan yaitu SMA Negeri 

Karangpandan sedangkan SMK yang berstatus swasta terletak di Desa 
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Karangpandan yaitu SMK Bung Karno (Kecamatan Karangpandan dalam 

Angka Tahun 2014). 

Kecamatan Karangpandan memiliki jenis tanah mediteran cokelat 

kemerahan sehingga tanahnya tergolong subur (RTRW Kabupaten 

Karanganyar 2011-2031). Sumberdaya mineral yang dimiliki berupa bahan 

galian golongan C seperti: andesit lepas, pasir batu gunung, pasir batu kali, 

tanah liat dan trass (http://id.m.wikipedia.org/wiki/potensi-karanganyar). 

Mayoritas penduduk di Kecamatan Karangpandan bekerja pada sektor 

pertanian (persawahan dan perkebunan). 

Kondisi geografis Kecamatan Karangpandan sebagian merupakan 

daerah curam bertebing yang berada di kaki gunung lawu membuat daerah 

Karangpandan rawan terhadap bencana tanah longsor pada saat musim 

penghujan. Persebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Karangpandan 

akan disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Persebaran Daerah Rawan Longsor Kecamatan KarangpandanTahun 

2014 

Kecamatan Karangpandan 

Desa Gerdu 

Dusun Banjarsari, Gondangrejo, Rotonongo, Sidorejo, 

Popongan, Ngroto. 

Sumber: Babinsa Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan Tahun 2015 

Daerah yang paling parah terkena bencana tanah longsor adalah Desa 

Gerdu yang hampir seluruh wilayahnya terkena bencana tanah longsor ketika 

musim penghujan tiba. Bahkan ada beberapa rumah warga yang lantainya 

retak dan pecah karena pergerakan tanah yang cepat ketika musim penghujan. 

Sebanyak 28 keluarga di Dukuh Gondangrejo tinggal di lokasi rawan longsor. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/potensi-karanganyar
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Tanah longsor yang terjadi pada tanggal 13 Febuari 2015 membuat tanah di 

Dukuh Gondangrejo mengalami patahan atau rekahan dan berbentuk tapal 

kuda dan menimbulkan banyak korban jiwa (luka maupun meninggal dunia) 

(http://solopos.com/2015/02/27/kawasan-rawan-bencana-karanganyar-28-

keluarga-tinggal-di-lokasi-rawan-longsor-580687).  

Berdasarkan akumulasi dari jumlah kasus pergerakan tanah sejak tahun 

2012 silam, tercatat 210 rumah warga di Dukuh Gerdu yang rawan roboh dan 

sejauh ini kondisi rumah dan tanah pekarangan warga banyak yang mengalami 

keretakan. Warga Dukuh Gondangrejo menutup dan memadatkan retakan 

tanah tersebut dengan tanah yang baruuntuk mencegah semakin besarnya 

retakan tanah tetapi warga dilarang untuk merekonstruksi bangunan yang 

rusak akibat tanah longsor (http://soloblits.co.id/2015/03/25/tanah-gerak-210-

rumah-di-karangpandan-rawan-roboh). Penggunaan lahan yang tidak sesuai 

aturan dapat memperbesar gaya pendorong sehingga mempercepat terjadinya 

pergerakan tanah. Hampir 90% lahan di Dukuh Gondangrejo tidak dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan tempat tinggal maupun pemanfaatan lahan 

lainnya dikarenakan kondisi tanah tidak stabil dan rawan terjadi pergerakan 

tanah (BPBD Kabupaten Karanganyar). 

 

 

 

 

 

http://solopos.com/2015/02/27/kawasan-rawan-bencana-karanganyar-28-keluarga-tinggal-di-lokasi-rawan-longsor-580687
http://solopos.com/2015/02/27/kawasan-rawan-bencana-karanganyar-28-keluarga-tinggal-di-lokasi-rawan-longsor-580687
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D. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dipaparkan yaitu mengenai hasil analisis 

proses pelaksanaan pembelajaran dan pemahaman siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah, analisis 

efektivitas pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah dan 

kendala yang terjadi selama proses mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah. 

1. Hasil Analisis Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Pemahaman 

Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

a. Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Berbasis 

Masalah 

 

Pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor di 

kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis 

masalah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan (4JP) dan satu kali 

observasi lapangan. Penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas 

dibagi menjadi dua kali pertemuan. Materi pertama memuat materi 

definisi, jenis dan karakteristik, faktor penyebab tanah longsor, kondisi 

geografis dan sebaran daerah rawan bencana tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan pada pertemuan pertama 

tanggal 13 Mei 2015. Materi kedua memuat materi upaya mitigasi 

bencana tanah longsor, dampak yang terjadi dalam bencana tanah 

longsor, dan kelembagaan bencana alam yang dilaksanakan pada 

pertemuan kedua tanggal 20 Mei 2015 
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 Langkah yang dilakukan guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, Lembar Kerja 

Siswa (LKS), bahan ajar dan mempersiapkan materi pelajaran dalam 

bentuk power point (PPT). Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran yang disusun pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang terlampir pada lampiran 2 halaman 147. 

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi implementasi 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah dan 

pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana tanah longsor (pada 

lampiran 10 halaman 180) dan hasil pengamatan peneliti selama proses 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah 

berlangsung (pada lampiran 6-8 halaman 171-177) dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah sudah berjalan dengan sangat baik (kriteria dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 halaman 72). Hasil analisis lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 
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Waktu Pelaksanaan  

Jumlah 

Siswa 

Indikator atau Sub Variabel     Kriteria Pelaksanaan 

Pembelajaran Aktivitas Belajar Siswa KK PA Active Learning RP PS GF KMP 

M1 M2 M3 M4 M5 KS AS KGS 

Pertemuan Pertama 

(13 Mei 2015) 

27 siswa 

(19P, 8L)  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

Pertemuan Kedua 

(20 Mei 2015) 

27 siswa 

(19P, 8L) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

Observasi Lapangan 

(15 Mei 2015) 

21 siswa 

(12P, 9L) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

Kesimpulan Pelaksanaan Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah    Sangat Baik 

Sumber: Analisis Data Penelitian, 2015 (Lampiran 10 Halaman 180 dan Lampiran 6-8 Halaman 171-177) 

Keterangan: 

M1 : Mengamati   √ : Indikator Terpenuhi   KGS : Komunikasi Guru dan Siswa P: Perempuan 

M2 : Menanya   KK : Kerjasama Kelompok / Kolaborasi RP : Refleksi Pengetahuan  L: Laki-Laki 

M3 : Mengumpulkan Informasi PA : Penyelidikan Autentik  PS : Pemahaman Siswa  

M4 : Mengasosiasi   KS : Keterlibatan Siswa   GF : Guru Sebagai Fasilitator 

M5 : Mengkomunikasikan  AS : Antusias Siswa   KMP : Kemampuan Menghasilkan Produk 

9
7
 

Tabel 4.8 Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah 
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1) Pelaksanaan Pembelajaran Materi Definisi, Jenis dan 

Karakteristik, Faktor Penyebab Tanah Longsor, Kondisi 

Geografis dan Sebaran Daerah Rawan Bencana Tanah 

Longsor Di Kabupaten Karanganyar 

 

Alokasi waktu pembelajaran materi ini adalah selama 2 x 

45 menit (90 menit) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015. 

Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan salam kepada 

siswa, perkenalan singkat antara peneliti yang berperan sebagai 

guru dengan siswa, melakukan presensi, menanyakan kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pertemuan ini materi akan 

membahas tentang definisi bencana tanah longsor, jenis dan 

karakteristik tanah longsor, faktor penyebab tanah longsor, kondisi 

geografis dan sebaran daerah rawan bencana tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan pertama selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 

halaman 171. 

Guru memotivasi siswa dengan cara bertanya jawab tentang 

definisi bencana tanah longsor dan memberikan apersepsi dengan 

cara memberikan gambaran singkat mengenai bencana tanah 

longsor. Kemudian guru menyampaikan materi tersebut secara 

garis besar agar siswa tidak hanya mencari informasi dari 

penjelasan guru saja.Setelah penyampaian materi secara garis besar 

selesai, guru membagi siswa secara acak menjadi lima kelompok 
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belajar dan masing-masing kelompok diberi satu lokasi 

permasalahan tanah longsor. Diskusi kelompok ini menugaskan 

siswa untuk mengerjakan LKS 1 yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya sesuai dengan petunjuk pengerjaanya, karena belum 

melakukan observasi lapangan untuk melihat fakta dan kondisi 

lapangan secara langsung maka guru sudah mempersiapkan foto, 

sampel batuan dan sampel tanah masing-masing lokasi untuk 

diamati agar siswa memperoleh informasi atas permasalahan yang 

sedang mereka kaji.   

Siswa mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang 

sudah ada dan guru membimbing atau mendorong peserta didik 

dalam mengumpulkan informasi yang sesuai. Setelah proses 

diskusi selama selesai, masing-masing kelompok diberikan 

kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas 

secara bergantian, dan kelompok lain mendengarkan hasil 

presentasi dengan baik dan kondusif. Kelompok lain diwajibkan 

menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang sedang 

presentasi didepan kelas. Karena keterbatasan waktu, maka siswa 

hanya diberikan waktu selama 7 menit untuk memaparkan hasil 

diskusinya didepan kelas. Setelah semua kelompok telah 

mempresentasikan hasil diskusinya, guru dan siswa secara 

bersama-sama mengkaji ulang hasil diskusi pemecahan masalah 
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tersebut dan memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

masalah tersebut. 

Akhir pembelajaran, guru dan siswa membuat kesimpulan 

dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan hari ini, dan 

sekaligus memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

mempersiapkan diri menerima materi pembelajaran yang akan 

disampaikan minggu depan. Guru dan siswa berkoordinasi untuk 

mendapat kesepakatan waktu untuk melakukan observasi lapangan, 

dan sepakat pelaksanaan observasi lapangan akan dilaksanakan 

pada tanggal 15 Mei 2015 setelah jam pelajaran dan sholat jumat 

berjamaah selesai. 

 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2015 

Gambar 4.4Aktivitas Belajar Siswa Dalam Mengamati Peta 

Sebaran Bencana Kabupaten Karanganyar, Sampel Tanah dan 

Batuan Bekas Longsoran dan Ketertiban Siswa Dalam 

Memperhatikan Penjelasan Guru  

Gambar 4.4merupakan gambar yang menunjukkan sikap 

antusias dan rasa ingin tahu siswa ketika guru menyajikan peta 

rawan bencana Kabupaten Karanganyar yang ditandai dengan 
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sebagaian siswa maju ke depan untuk melihat peta lebih jelas. 

Siswa mendiskusikan dan mengamati sampel tanah dan batuan 

yang sudah dipersiapkan guru yang selanjutnya dianalisis untuk 

memperoleh informasi bencana tanah longsor di lokasi sampel 

tanah dan batuan tersebut diambil.  

2) Pelaksanaan Pembelajaran Materi Upaya Mitigasi Bencana 

Tanah Longsor, Dampak Yang Terjadi Dalam Bencana Tanah 

Longsor, dan Kelembagaan Bencana Alam 

Alokasi waktu pembelajaran materi ini adalah selama 2 x 

45 menit (90 menit) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015. 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

mengajak siswa untuk berdoa bersama, melakukan presensi, 

menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajarandan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru 

memberikan apersepsi kepada siswa mengenai dampak yang 

ditimbulkan dari bencana tanah longsor.Pertemuan ini materi akan 

membahas tentang upaya mitigasi bencana tanah longsor, dampak 

yang terjadi dalam bencana tanah longsor, dan kelembagaan 

bencana alam. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan  kedua 

selengkapnya dapat dilihat lampiran 7 halaman 174. 

Setelah guru selesai menyampaikan materi pembelajaran, 

siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS 2 

yang sudah dipersiapkan sesuai dengan petunjuk pengerjaanya. 

Masing-masing kelompok menganalisis fenomena tanah longsor 
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yang dikaji dengan menghubungkan informasi-informasi yang 

mereka peroleh sesuai arahan guru, dan menulisnya pada lembar 

kerja siswa (LKS 2) yang sudah dipersiapkan. 

Setelah waktu untuk berdiskusi selesai, setiap kelompok 

dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka 

kerjakan pada LKS 2. Kelompok lain yang tidak melakukan 

presentasi tetap memperhatikan dan diwajibkan mengajukan satu 

pertanyaan pada kelompok yang melakukan presentasi dan 

melakukan penilaian hasil presentasi kelompok lain pada lembar 

penilaian pada LKS 2. Setelah semua kelompok selesai 

mempresentasikan hasil diskusinya, guru dan siswa mengkaji ulang 

hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

permasalahan tanah longsor yang mereka amati. 

Akhir pembelajaran, guru dan siswa membuat kesimpulan 

dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan hari ini dan guru 

melakukan refleksi pengetahuan atau menggali feedback dari 

siswa. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat 

makalah dan PPT yang berisi hasil dan pembahasan pemecahan 

masalah yang telah mereka diskusikan dan pengembangan dari 

LKS 1 dan LKS 2. Batas waktu pengumpulan makalah dan PPT 

paling lambat satu minggu dan dikumpulkan kepada ketua kelas 

yang selanjutnya akan diserahkan kepada guru. Sepuluh menit 

terakhir pembelajaran, peneliti yang berperan sebagai guru 
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memberikan lembar kuesioner kepada siswa untuk mengetahui 

minat belajar siswa terhadap pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah. Terakhir, guru menutup kegiatan 

pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. 

 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2015 

Gambar 4.5 Situasi Presentasi Kelompok 1 dan Antusiasme 

Kelompok Lain Mengajukan Pertanyaan 

Gambar 4.5 merupakan gambar yang menunjukkan kegiatan 

presentasi hasil diskusi kelompok 1 yang mengkaji permasalahan 

bencana tanah longsor di Dusun Banjarsari, Desa Gerdu, 

Kecamatan Karangpandan. Kelompok yang melaksanakan 

presentasi memberikan kesempatan semua anggota kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dan mengajukan 

argumentasi untuk menjawab pertanyaan yang kelompok lain 

berikan terkait permasalahan yang mereka kaji. Kelompok lain 

yang tidak presentasi, tetap memperhatikan dan menjaga ketertiban 

dan ketenangan selama proses diskusi berlangsung. 
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3) Kegiatan Observasi Lapangan 

Sesuai kesepakatan bersama, kegiatan observasi lapangan 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 setelah jam pelajaran dan 

sholat jumat berjamaah selesai. Ada enam siswa yang tidak dapat 

mengikuti kegiatan observasi lapangan dikarenakan bertumbukan 

dengan jadwal les di salah satu tempat bimbingan belajar. 

Observasi dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 16.00 

WIB. Proses pelaksanaan kegiatan observasi lapangan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 177. 

Observasi lapangan dimulai dengan lokasi tanah longsor 

yang terdekat terlebih dahulu, yaitu dari tanah longsor Banjarsari 1 

dan tanah longsor Banjarsari 2 Desa Gerdu Kecamatan 

Karangpandan, tanah longsor Giribangun Kecamatan Matesih, 

tanah longsor Gondangrejo Kecamatan Matesih, dan yang 

terakhirtanah longsor Sapen Kecamatan Karanganyar. Setiap 

kelompok mengamati kondisi dan menganalisis fakta yang ada 

dilapangan untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan tanah longsor yang mereka kaji selama 15 menit. 

Jarak tempuh dari lokasi tanah longsor satu dengan lokasi tanah 

longsor lainnya bervariasi, yaitu sekitar 15-20 menit. Kendala yang 

dialami pada saat pelaksanaan observasi lapangan adalah 

keterbatasan sarana kendaraan untuk menuju ke lokasi tanah 
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longsor sehingga beberapa siswa harus meminjam kendaraan 

kepada teman yang rumahnya tidak jauh dari sekolah.   

 
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2015 

Gambar 4.6 Kelompok 2 Mengamati Fenomena Bekas Longsoran 

Banjarsari 2  

Gambar 4.6 merupakan gambar yang menunjukkan kegiatan 

siswa dalam melaksanakan kegiatan observasi lapangan. Siswa 

mengamati fenomena tanah longsor dengan menganalisis 

bekastanah longsor, batuan dan jenis tanah yang ada di lokasitanah 

longsor. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk bertukar 

pikiran dan menyampaikan pendapat atas apa yang mereka 

temukan dalam kegiatan pengamatan lapangan. Peneliti yang 

berperan sebagai guru membantu dan membimbing siswa dalam 

melaksanakan pengamatan. Pelaksanaan pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor bebasis masalah secara rinci, dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 berikut ini 
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Tabel 4.9 Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Bebasis 

Masalah 

No Tempat 

&Tanggal 

Pelaksanaan 

Materi Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Ruang Kelas X 

MIA Imersi 1 

13 Mei 2015 

a. Definisi tanah longsor. 

b. Jenis-jenis tanah 

longsor. 

c. Ciri-ciri terjadinya tanah 

longsor. 

d. Faktor penyebab tanah 

longsor. 

e. Kondisi geografis dan 

kebencanaan Kabupaten 

Karanganyar. 

Alokasi waktu 2x45 menit. Guru membagi 

siswa dalam lima kelompok belajar secara 

heterogen. Setiap kelompok diberi satu 

permasalahan tanah longsor dengan lokasi 

yang berbeda setiap kelompoknya. 

Aktivitas belajar siswa (5M) berlangsung 

dengan baik dan siswa berperan aktif 

selama proses pembelajaran.Diakhir 

pembelajaran guru dan siswa secara 

bersama menyimpulkan materi yang 

dipelajari hari ini dan melakukan refleksi 

untuk mengetahui pemahaman siswa. 

2. Ruang Kelas X 

MIA Imersi 1 

20Mei 2015 

a. Upaya mitigasi bencana 

tanah longsor. 

b. Dampak yang terjadi 

dalam bencana tanah 

longsor. 

c. Lembaga 

penanggulangan 

bencana tanah longsor  

Alokasi waktu 2x45 menit. Siswa 

melanjutkan diskusi dengan kelompok 

yang sama tetapi materi diskusi yang 

berbeda (LKS 2) sesuai petunjuk. Aktivitas 

belajar siswa (5M) berlangsung dengan 

baik dan siswa berperan aktif selama 

proses pembelajaran.Diakhir pembelajaran 

guru dan siswa secara bersama 

menyimpulkan materi yang dipelajari hari 

ini dan melakukan refleksi untuk 

mengetahui pemahaman siswa. Guru 

memberikan penugasan kepada siswa 

untuk membuat makalah dan PPT yang 

berisi hasil dan pembahasan pemecahan 

masalah yang telah didiskusikan bersama. 

Sumber : Hasil Analisis Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah Tahun 2015 di Kelas X MIA Imersi 1 SMA Negeri 

Karangpandan Kabupaten, 2015 

 

1
01

 

 

1
02
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No Tempat 

&Tanggal 

Pelaksanaan 

Materi 

Pembelajaran 

Analisis Hasil Pengamatan  

3. a. Tanah 

Longsor 1 dan 

2 Banjarsari, 

Desa Gerdu, 

Kecamatan 

Karangpandan 

b.Tanah 

Longsor 

Giribangun, 

Kecamatan 

Matesih 

c. Tanah 

Longsor 

Gondangrejo, 

Kecamatan 

Matesih 

d.Tanah 

Longsor 

Sapen, 

Kecamatan 

Karanganyar 

15 Mei 2015 

Pengamatan 

fenomena yang 

ada dilapangan, 

dan mengkaitkan 

materi yang 

mereka pelajari 

dikelas dengan 

fakta yang ada 

dilapangan. 

Longsoran 1 Banjarsari Desa Gerdu, Kecamatan 

Karangpandan 

Banjarsari terletak di ketinggian antara ±700mdpl dan 

memiliki jenis tanah mediteran cokelat kemerahan. 

Tekstur tanah di lokasi bekas tanah longsor ini 

tergolong kasar dan mengandung pasir dan kerikil 

sehingga tanah akan mengalami retakan pada saat 

musim kemarau dan rawan terjadi longsoran pada 

musim penghujan. Jenis longsoran di Banjarsari 1 ini 

berupa longsoran rayapan tanah. Penyebabnya adalah 

jenis batuan yang kurang kuat (mudah menjadi tanah 

apabila mengalami proses pelapukan) dan eksploitasi 

tambang batu dan pasir yang tidak sesuai aturan 

(pemotongan tebing secara tegak). Tidak ada korban 

jiwa dalam kejadian tanah longsor ini karena masih 

tergolong longsoran ringan dan jauh dari pemukiman 

warga. Usaha mitigasi bencana yang dapat dilakukan 

adalah reboisasi pada tebing bagian atas dengan 

tanaman berakar kuat dan menutup (memadatkan) 

tanah yang mengalami retakan. 

Longsoran 2 Banjarsari Desa Gerdu, Kecamatan 

Karangpandan 

Banjarsari terletak di ketinggian ±700 mdpl dan 

memiliki jenis tanah mediteran cokelat kemerahan. 

Tekstur tanah di lokasi bekas tanah longsor ini terlalu 

gembur, kemiringan lereng curam, memiliki curah 

hujan tinggi dan tidak memiliki tanaman besar yang 

berakar kuat yang berfungsi sebagai tenaga penahan 

terjadinya tanah longsor. Jenis longsoran di 

Banjarsari 2 ini berupa longsoran translasi. Tidak ada 

korban jiwa dalam kejadian tanah longsor ini karena 

masih tergolong longsoran ringan dan jauh dari 

pemukiman warga. Usaha mitigasi bencana yang 

dapat dilakukan adalah reboisasi pada tebing bagian 

atas dengan tanaman berakar kuat. 

Longsoran Giribangun, Kecamatan Matesih 

Giribangunterletak di ketinggian antara ± 660  mdpl 

dan memiliki jenis tanah litosol cokelat. Tekstur 

tanah di lokasi bekas tanah longsor ini terlalu gembur 

dengan pasir, kerikil dan sedikit kandungan kapur, 

kemiringan lereng curam karena terdapat di dataran 

tinggi, memiliki curah hujan tinggi dan tidak 

Longsoran Giribangun, Desa Girilayu, 

Tabel  4.10 Analisis Hasil Pengamatan Observasi Lapangan Lokasi Tanah Longsor 
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Kecamatan Matesih 

memiliki tanaman besar yang berakar kuat yang 

berfungsi sebagai tenaga penahan terjadinya tanah 

longsor. Jenis longsoran di Giribangun ini berupa 

longsoran translasi. Tidak ada korban jiwa dalam 

kejadian tanah longsor ini karena masih tergolong 

longsoran ringan dan jauh dari pemukiman warga. 

Usaha mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah 

reboisasi pada tebing bagian atas. 

Longsoran Gondangrejo, Desa Plosorejo, 

Kecamatan Matesih 

Gondangrejo terletak di ketinggian ±500 mdpl dan 

memiliki jenis tanah mediteran cokelat. Tekstur tanah 

di lokasi bekas tanah longsor ini terlalu gembur, 

kemiringan lereng curam, memiliki curah hujan 

tinggi, memiliki beban tambahan berupa beban 

bangunan rumah yang berada diatasnya dan tidak 

memiliki tanaman besar yang berakar kuat yang 

berfungsi sebagai tenaga penahan terjadinya tanah 

longsor. Jenis longsoran di Gondangrejo ini berupa 

longsoran rayapan tanah. Tidak ada korban jiwa 

dalam kejadian tanah longsor ini karena masih 

tergolong longsoran ringan, tidak menutup badan 

menganggu kondisi jalan yang berada dekat dengan 

longsoran dan menganggu arus lalu lintas. Usaha 

mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah 

reboisasi pada tebing bagian atas. 

Longsoran Sapen, Desa Jantiharjo, Kecamatan 

Karanganyar 

Sapen terletak di ketinggian ±450 mdpl dan memiliki 

jenis tanah mediteran cokelat. Tanah di lokasi bekas 

tanah longsor ini mengandung pasir, lempung, dan 

kerikil sehingga mudah mengalami pelapukan, 

kemiringan lereng terjal akibat pengikisan air sungai, 

memiliki beban tambahan berupa beban kendaraan 

yang melintas diatasnya dan tidak memiliki tanaman 

besar yang berakar kuat yang berfungsi sebagai 

tenaga penahan terjadinya tanah longsor. Jenis 

longsoran di Gondangrejo ini berupa longsoran 

rotasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tanah 

longsor ini tetapi merusak sebagian badan jalan yang 

berada diatasnya menganggu arus lalu lintas. Usaha 

mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah 

reboisasi dan pengurangan beban tambahan. 

 
Sumber : Hasil Pengamatan Observasi Lapangan Lokasi Tanah Longsor, 2015 
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Sumber : Data Penelitian, 2015 

Gambar 4.4 Peta Lokasi Observasi Lapangan 
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b. Analisis Lembar Observasi Implementasi Pembelajaran Mitigasi 

Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah dan Pemahaman Siswa 

Terhadap Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Aspek yang diamati dalam implementasi pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah dan pemahaman siswa 

terhadap mitigasi bencana tanah longsorini adalah mengenai active 

learning, aktivitas belajar siswa, kemampuan siswa merefleksikan 

pengetahuan, tugas guru sebagai fasilitator, kemampuan siswa 

menghasilkan produk, kolaborasi, penyelidikan autentik, dan 

pemahaman siswa (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 180).  

Pertama, berkaitan dengan aspek active learning ditunjukkan 

dengan perilaku siswa yang antusias dan tertib dalam mengikuti 

pembelajaran dilihat dari ketenangan siswa dalam pembelajaran dan 

mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan, komunikasi 

antara guru dan siswa juga tercipta dengan baik ditunjukkan dengan 

adanya tanya jawab antara guru dan siswa, dan siswa juga merespon 

umpan balik yang diberikan oleh guru. 

Kedua, berkaitan dengan aktivitas belajar siswa ada lima hal 

yang diamati yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Sub aspek yang pertama yaitu 

mengamati; siswa terlihat antusias dalam melakukan dan mengamati 

fakta-fakta di lapangan, setelah mengamati siswa mampu 

mengidentifikasi fakta-fakta yang mereka temui di lapangan dengan 
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baik dengan cara mencatat hal penting yang mereka temui dilapangan 

dan mereka juga memfoto fenomena tersebut sebagai dokumentasi. 

Sub aspek kedua yaitu menanya; siswa merumuskan masalah 

berdasarkan hasil diskusi kelompok yang mereka tulis sebagai 

pengajuan pertanyaan atau hipotesis terhadap permasalahan yang akan 

mereka kaji dan siswa menyampaikan rumusan masalah tersebut pada 

saat diskusi kelompok.  

Sub aspek yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi; siswa 

dengan teliti mencari informasi dari observasi lapangan dan sumber 

belajar lainnya (internet maupun buku), siswa melakukan diskusi 

kelompok untuk bertukar informasi yang mereka peroleh untuk 

menjawab pengajuan pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun 

sebelumnya. Sub aspek yang keempat yaitu mengasosiasi; siswa 

menganalisis setiap informasi dari berbagai sumber yang mereka 

peroleh dengan berdiskusi kelompok pada saat jam pelajaran ataupun 

diluar jam pelajaran kemudian diolah dan dikembangkan secara 

sistematis dalam bentuk makalah sebagai penyajian hasil diskusi 

mengenai permasalahan yang dikaji.  

Sub aspek yang kelima yaitu mengkomunikasikan; siswa 

membuat produk hasil belajar berupa makalah yang berisi pembahasan 

yang lebih lengkap mengenai masalah yang mereka bahas dan PPT 

yang akan digunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setiap 

kelompok melakukan presentasi didepan kelas dengan alokasi waktu 7 
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menit, dan kelompok lain yang tidak melakukan presentasi tetap 

memperhatikan dan mempersiapkan satu pertanyaan mengenai hal 

yang sedang dipresentasikan. Setiap kelompok memiliki kinerja 

kelompok yang baik, hasil diskusi kelompok baik, dan penguasaan dan 

kelengkapan materinya juga baik. Dapat dikatakan bahwa aktivitas 

belajar dengan menggunakan metode pembelajaran ini berjalan baik 

dan efektif. 

Ketiga, berkaitan dengan aspek kemampuan siswa 

merefleksikan pengetahuan ditunjukkan dengan kemampuan siswa 

dalam menyerap dan mengolah materi yang dipelajari sehingga mereka 

mampu menjelaskan ulang materi yang sudah dipelajari bersama 

dengan bahasanya sendiri dan kemampuan siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya pada saat melakukan observasi 

lapangan dan mampu mengaitkannya dengan teori yang sudah mereka 

pelajari pada saat pembelajaran dikelas 

Keempat, berkaitan dengan aspek tugas guru sebagai fasilitator 

ditunjukkan dengan perilaku guru yang selalu memberikan dorongan 

dan semangat kepada siswa agar siswa memiliki minat belajar yang 

tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan 

pemahamannya terhadap materi pembelajaran dan guru selalu 

memberikan bimbingan dan pengarahan yang jelas agar siswa mudah 

dalam melakukan proses pembelajaran agar siswa lebih siswa mudah 

dalam menyerap materi pembelajaran. 
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Kelima, berkaitan dengan aspek kemampuan siswa 

menghasilkan produk ditunjukkan dengan siswa mengerjakan LKS 

yang sudah disediakan dengan yang kemudian dikembangkan dalam 

bentuk Power Point untuk dipaparkan di depan kelas dan dalam bentuk 

makalah sebagai tugas akhir yang akan dikumpulkan dan mereka 

menyusun penugasan dengan baik, jelas dan lengkap sesuai fakta dan 

informasi yang sudah mereka peroleh. Keenam, berkaitan dengan 

kolaborasi antar siswa ditunjukkan dengan kekompakan dan partisipasi 

aktif seluruh anggota kelompok dalam melakukan observasi lapangan 

dan diskusi kelompok seingga siswa dapat menyampaikan ide dan 

gagsan dan memberikan kesempatan siswa bertukar pikiran untuk 

memecahkan permasalahan yang mereka kaji. 

Ketujuh, berkaitan dengan penyelidikan autentik ditunjukkan 

dengan siswa mampu mencari informasi dari berbagai sumber belajar, 

salah satunya dari internet dan observasi lapangan, dalam melakukan 

observasi lapangan siswa mencari informasi dengan cermat dan teliti 

mencatat informasi penting untuk selanjutnya dianalisis secara 

berkelompok untuk menemukan jawaban, dan antar siswa saling 

bertukar pikiran untuk menambah informasi yang lengkap dan untuk 

mencari jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji. 

Kedelapan, berkaitan dengan pemahaman siswa selama 

mengikuti prosespembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah.  Sub aspek yang diamati adalahpenguasaan dan pemahaman 
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materi pembelajaran, kemampuan siswa menafsirkan materi 

pembelajaran, kemampuan menemukan konsep pengetahuan yang 

baru, kemampuan siswa mengekstrapolasi pemahaman mereka pada 

saat proses diskusi berlangsung. Dilihat dari sub aspek penguasaan dan 

pemahaman materi pembelajaran, siswa memiliki tingkat penguasaan 

materi yang cukup baik dan memiliki tingkat pemahaman yang baik. 

Pemahaman disini dapat dilihat dari kemampuan memahami arti suatu 

bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau 

merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari 

pada pengetahuan. Siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan ide 

dan gagasan dengan bahasanya tentang permasalahan yang mereka 

diskusikan, siswa dapat menjelaskan dan menafsirkan permasalahan 

tanah longsor yang mereka hadapi dan mereka mampu memaknai hasil 

pembelajaran tersebut dengan pengetahuan baru yang beragam.  

Sub aspek kemampuan siswa menafsirkan materi 

pembelajaran, siswa mampu memahami arti suatu materi pelajaran 

dengan baik, ditandai dengan dengan mereka mampu menghubungkan 

berbagai informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber yang 

mereka peroleh (baik dari kelas, buku, internet, dan observasi 

lapangan) kemudian mereka mengolah informasi tersebut untuk 

memecahkan permasalahan tanah longsor yang mereka diskusikan 

bersama dan mereka dapat memperoleh dan memaknai hasil 
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pengetahuan yang mereka peroleh selama pembelajaran bencana tanah 

longsor berlangsung.  

Sub aspek kemampuan menemukan konsep pengetahuan yang 

baru, siswa mampu menemukan konsep pengetahuan baru yang belum 

pernah mereka dapat sebelumnya. sebelumnya mereka hanya 

mengetahui secara mendasar bahwa hanya di dataran tinggi sajalah 

tanah longsor bisa terjadi, tetapi selama dan setelah pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah berlangsung, mereka 

menjadi semakin tahu dan mampu mengembangkan pengetahuan 

dimana saja lokasi rawan bencana khususnya bencana tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar. Terlebih mereka memiliki tingkat analisis 

dan pemecahan masalah yang baik terhadap permasalahan tanah 

longsor yang mereka kerjakan secara berkelompok.  

Sub aspek kemampuan siswa mengekstrapolasi pemahaman 

mereka pada saat proses diskusi berlangsung, siswa mampu 

meramalkan apa yang terjadi dan dampak apa yang bisa terjadi di masa 

depan apabila permasalahan tanah longsor tersebut tidak segera 

dibenahi dan mereka mampu bagaimana cara mitigasi bencana tanah 

longsor di lokasi tersebut agar kejadian tanah longsor tidak terulang 

lagi. 

Proses pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah ini berlangsung dengan sangat baik dan efektif. Siswa 

memiliki aktivitas belajar yang lebih meningkat daripada sebelumnya. 
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Proses pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah 

bertujuan ini digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa 

terhadap materi mitigasi bencana tanah longsor. Berdasarkan empat 

prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa proses 

pembelajaran ini terbukti membantu siswa dalam membangkitkan 

pemahaman konsep siswa.  

Pembelajaran ini dapat menarik perhatian siswa melalui 

kegiatan belajar yang baru sehingga mereka dapat merasakan suasana 

belajar yang baru dan ditambah diadakannya observasi lapangan yang 

semakin menambah perhatian siswa untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman mereka. Kepercayaan diri dan kepuasaan siswa 

meningkat melalui proses diskusi untuk bertukar pikiran dan informasi 

baru, belajar bersama dari hal yang mudah hingga hal sulit serta saling 

membantu dan bertukar pengetahuan agar yang tidak tahu menjadi 

tahu. Pembelajaran berbasis masalah ini telah mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa 

mengenai pentingnya mengetahui kondisi kebencanaan daerah tempat 

tinggal mereka khususnya bencana tanah longsor dan mitigasi bencana 

tanah longsor agar kelak pengetahuan dan pemahaman ini dapat 

mereka terapkan dalam kondisi nyata. 

2. Hasil Analisis Efektivitas Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

  

 Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan efektif apabila kinerja 

guru dalam pembelajaran dilaksanakan dengan efektif, respon siswa 
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terhadap pembelajaran positif, dan aktivitas belajar siswa berjalan efektif. 

Berikut adalah hasil perhitungan masing-masing indikator efektivitas 

pembelajaran. 

a. Lembar Observasi Kinerja Guru 

Penilaian terhadap kinerja peneliti sebagai guru dilakukan oleh 

Sugiardo selaku observer dan guru Geografi kelas X MIA Imersi di 

SMA Negeri Karangpandan. Adapun hasil perhitungan kinerja guru 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 Penilaian Hasil Observasi Kinerja Guru 

Kelas Eksperimen 

Persentase Perencanaan 

Penbelajaran 
100 

Skor Perencanaan Penbelajaran 4  

Kategori Sangat Baik 

Persentase Pelaksanaan 

Pembelajaran 

95,24  

 

Skor Pelaksanaan Pembelajaran 4  

Kategori Sangat Baik 

Persentase Penilaian 

Pembelajaran 

75 

 

Skor Penilaian Pembelajaran 3  

Kategori Baik 

Jumlah Skor Total  yang 

Diperoleh (Jawaban Ya) 

46 

Jumlah Skor Total  Jawaban 

Tidak 

3 

Jumlah Skor Maksimal 49 

Persentase Keseluruhan 93,88  

Skor Keseluruhan 4 

Kategori Sangat Baik 

Sumber : Analisis Data Penelitian, 2015 (Lampiran 12 Halaman 186) 

Kinerja guru dikatakan sangat baik dilihat dari keberhasilan 

guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran. Kegiatan perencanaan dilakukan guru dengan sangat 
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baik sebaik sehingga memperoleh nilai skor 4 dan nilai persentase 

100%, kegiatan ini mulai dari guru menyusun silabus, RPP, bahan ajar, 

LKS, media pembelajaran berupa power point, memilih sumber belajar 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai (Lampiran 12 Halaman 186). 

Guru menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang aktif dan efektif dengan sangat baik sehingga 

memperoleh skor 4 dan nilai persentase 95,24%. Pelaksanaan 

pembelajaran ini meliputi tiga kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, 

inti dan kegiatan penutup. Guru memulai pembelajaran dengan efektif, 

menguasai materi pelajaran, menerapkan pendekatan atau strategi 

belajar berbasis masalah dengan efektif, guru memanfaatkan power 

point sebagai media pembelajaran dengan efektif, memotivasi dan 

memicu siswa untuk selalu terlibat aktif dalam pembelajaran dengan 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung guru menggunakan bahasa yang benar dan 

tepat agar mudah dipahami siswa dan guru mengakhiri pembelajaran 

dengan efektif tetapi tidak melaksanakan tindakan lanjut berua remidi 

karena keterbatasan waktu (Lampiran 12 Halaman 186). 

Guru melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan penilaian 

pembelajaran dengan baik sehingga memperoleh skor 3 dan nilai 

persentase 75%. Tugas penilaian pembelajaran ini, guru menggunakan 
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strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil 

belajar siswa sesuai yang tercantum dalam RPP, guru memanfaatkan 

hasil penilaian pertemuan pertama untuk bahan pertimbangan 

pentusunan rancangan belajar pada pertemuan kedua, tetapi guru tidak 

memanfaatkan hasil penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, tantangan dan masalah potensial untuk peningkatan 

keprofesian dalam menunjang proses pembelajaran dan melaporkan 

kemajuan dan hasil belajar siswa kepada siswa sebagai refleksi 

belajarnya dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti untuk 

melakukan penilaian pembelajaran lebih lanjut (Lampiran 12 Halaman 

186). 

Berdasarkan Tabel 4.11 Penilaian Hasil Observasi Kinerja 

Gurudan merujuk pada Tabel 3.4 Kriteria Deskriptif Persentase 

Kinerja Guru pada halaman 74dapat diketahui hasil rata-rata 

perhitungan dari kinerja guru mencapai 93,88 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru memiliki kinerja sangat baik dalam 

mengelola kelas dan melaksanakan proses pembelajaran. 

b. Minat Belajar Siswa 

Perhitungan kuesioner minat belajar siswamenggunakan rumus 

deskriptif persentase, hasil dari pengujian kuesioner dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 dan untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 15 halaman 196. 
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Tabel 4.12 Nilai Hasil Kuesioner MinatBelajarSiswa 

Kelas Eksperimen 

Jumlah Siswa Kelas X MIA 

Imersi 1 

27 siswa (19 Perempuan dan 8 

Laki-Laki) 

Jumlah Siswa yang Memiliki 

Minat Belajar Sangat Tinggi 
7 Siswa (7 Siswa Perempuan) 

Presentase Siswa yang Memiliki 

Minat Belajar Sangat Tinggi 
25,93 

Jumlah Siswa yang Memiliki 

Minat Belajar Tinggi 

20 Siswa (12 Siswa Perempuan 

dan 8 Siswa Laki-Laki) 

Presentase Siswa yang Memiliki 

Minat Belajar Tinggi 
74,07 

Jumlah Skor Total yang 

Diperoleh 
852 

Jumlah Skor Maksimal 1215 

Persentase Total Kelas 70,12 

Kategori Minat Belajar Kelas Tinggi 

Sumber : Analisis Data Penelitian, 2015 (Lampiran 15 halaman 196) 

  

Penilaian minat belajar siswa terhadap pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor meliputi perasaan senang, ketertarikan, 

perhatian dan keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

tercantum dalam kuesioner minat belajar siswa yang diisi langsung 

oleh siswa kelas X MIA Imersi 1. Berdasarkan hasil perhitungan 

lembar kuesioner minat belajar siswa diperoleh hasil bahwa 7 dari 27 

siswa atau 25,93% siswa memiliki minat belajar yang sangat tinggi 

terhadap implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah, sedangkan 20 dari 27 siswa atau 74,07% siswa 

memiliki minat belajar yang tinggi terhadap implementasi 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah 

(Lampiran 15 halaman 196). 

Berdasarkan Tabel 4.12 Nilai Hasil Kuesioner 

MinatBelajarSiswadan merujuk pada Tabel 3.3 Persentase Minat 
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Belajar pada halaman 73 dapat diketahui hasil rata-rata perhitungan 

dari minatbelajarsiswa mencapai 70,12 % sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa memiliki minat yang tinggi dengan pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah.  

c. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 meliputi: mengamati suatu permasalahan 

yang menjadi fokus pembelajaran, menanya atau merumuskan masalah 

setelah melakukan pengamatan, mengumpulkan data, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan apa yang telah didapatkannya setelah 

melakukan pembelajaran mitigasi bencana tanah berbasis masalah. 

Aktivitas belajar pada pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor ini 

berlangsung dengan baik, efektif dan siswa berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6-8 halaman 171-177dan 

lampiran 10 halaman 180. Berikut adalah lima aspek aktivitas belajar 

siswa yang diamati oleh guru yang disajikan dalam Tabel 4.13 

Aktivitas Belajar Siswa. 
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Tabel 4.13 Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator/Sub Indikator Hasil 

Pengamatan 

1 Mengamati  

1) Siswa mengamati fakta di lapangan dengan 

sungguh-sungguh. 

√ 

2) Siswa mengidentifikasi fakta-fakta yang ada di 

lapangan. 

√ 

2 Menanya  

3) Siswa merumuskan masalah berdasarkan hasil 

diskusi kelompok. 

√ 

4) Siswa menyampaikan rumusan masalah 

tersebut. 

√ 

3 Mengumpulkan Informasi  

5) Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber dan pengalaman belajar di luar kelas. 

√ 

6) Siswa bersama kelompok menganalisis dari 

informasi atau data yang telah di kumpulkan. 

√ 

7) Siswa menganalisis setiap informasi 

dariberbagai sumber yang mereka peroleh. 

√ 

4 Mengasosiasi  

5 Mengkomunikasikan  

8) Siswa menyampaikan hasil analisis dari 

diskusi kelompok. 

√ 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2015 

           (Lampiran 6-8 Halaman 171-177 Lampiran 10 Halaman 180) 

 Keterangan: 

√ : Terpenuhi 

Pertama yaitu mengamati; siswa terlihat antusias dalam 

melakukan dan mengamati fakta-fakta di lapangan, setelah mengamati 

siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang mereka temui di 

lapangan dengan baik dengan cara mencatat hal penting yang mereka 

temui dilapangan dan mereka juga memfoto fenomena tersebut sebagai 

dokumentasi. Kedua yaitu menanya; siswa merumuskan masalah 

berdasarkan hasil diskusi kelompok yang mereka tulis sebagai 

pengajuan pertanyaan atau hipotesis terhadap permasalahan yang akan 

1
20
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mereka kaji dan siswa menyampaikan rumusan masalah tersebut pada 

saat diskusi kelompok.  

Ketiga yaitu mengumpulkan informasi; siswa dengan teliti 

mencari informasi dari observasi lapangan dan sumber belajar lainnya 

(internet maupun buku), siswa melakukan diskusi kelompok untuk 

bertukar informasi yang mereka peroleh untuk menjawab pengajuan 

pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Keempat 

yaitu mengasosiasi; siswa menganalisis setiap informasi dari berbagai 

sumber yang mereka peroleh dengan berdiskusi kelompok pada saat 

jam pelajaran ataupun diluar jam pelajaran kemudian diolah dan 

dikembangkan secara sistematis dalam bentuk makalah sebagai 

penyajian hasil diskusi mengenai permasalahan yang dikaji.  

Kelima yaitu mengkomunikasikan; siswa membuat produk 

hasil belajar berupa makalah yang berisi pembahasan yang lebih 

lengkap mengenai masalah yang mereka bahas dan PPT yang akan 

digunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setiap kelompok 

melakukan presentasi didepan kelas dengan alokasi waktu 7 menit, dan 

kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi tetap 

memperhatikan dan mempersiapkan satu pertanyaan mengenai hal 

yang sedang dipresentasikan. Setiap kelompok memiliki kinerja 

kelompok yang baik, hasil diskusi kelompok baik, dan penguasaan dan 

kelengkapan materinya juga baik. 
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3. Kendala Selama Proses Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti yang 

bertindak sebagai guru dalam melakukan pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor berbasis masalah ini, ada beberapa kendala yang dihadapi 

selama proses pembelajaran berlangsung namun kendala tersebut tidak 

terlalu berdampak besar terhadap proses pembelajaran dan masih bisa 

diatasi. Analisis kendala pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah akan disajikan pada Tabel 4.14 sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Analisis Kendala Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

Variabel Indikator atau Sub Variabel 

Kendala 

Pembelajaran 

PP SDP SP AW KS 

Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 

Sumber : Analisis Data Penelitian, 2015 

Keterangan: 

PP : Perencanaan Pembelajaran  AW : Alokasi Waktu 

SDP : Sarana dan Prasarana  KS : Karakteristik Siswa 

SP : Situasi Pembelajaran 

Guru tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

perencanaan pembelajaran. Kegiatan perencanaan meliputi kegiatan 

penyusunan perangkat pembelajaran berupa penyusunan silabus, RPP, 

bahan ajar, LKS dan media pembelajaran (PPT). Minimnya sarana 

penunjang untuk melakukan kegiatan observasi lapangan membuat 

kegiatan observasi lapangan sedikit terhambat. Sarana yang dimaksud ini 

adalah kendaraan yang digunakan untuk menuju lokasi observasi lapangan 

mengingat tidak semua siswa membawa kendaraan ke sekolah. Sedangkan 

waktu tempuh dari sekolahan berkisar 15-20 menit, dan jarak antar lokasi 
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observasi lapangan bervariasi antara 3-5 km dan yang paling jauh 6-10 

km. Solusi untuk mengatasi kendala ini, siswa yang tidak membawa 

kendaraan meminjam kendaraan teman mereka yang bertempat tinggal 

dekat dengan sekolah bahkan ada yang mengajak teman mereka yang 

berbeda kelas untuk ikut observasi lapangan. 

Situasi pembelajaran tergolong kondusif, siswa bersikap tertib dan 

melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun ada sebagian kecil 

siswa yang ramai sendiri ketika proses pembelajaran berlangsung tetapi itu 

tidak berjalan lama dan mampu diatasi.Kelemahan pembelajaran berbasis 

masalah adalah memerlukan waktu yang banyak. Karena keterbatasan 

waktu penelitian dan pada saat itu waktu penelitian juga mendekati jadwal 

UAS tingkat SMA maka pembelajaran berbasis masalah ini berjalan 

kurang maksimal karena keterbatasan waktu.  

Setiap siswa pasti memiliki karakteristik yang beragam. Terlihat 

pada segi intelektual, siswa yang memiliki daya pikir tinggi akan mudah 

dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah ini, tetapi mereka 

yang memiliki daya pikir rendah akan merasa minder dan lebih terlambat 

melakukan penyesuaian daripada teman lainnya, mengingat bahwa 

pembelajaran berbasis masalah ini membutukan daya pikir yang tinggi. 

Siswa juga biasa mendengarkan ceramah, kemudian diubah menjadi 

metode pemecahan masalah akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

penyesuain diri. 
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E. Pembahasan Penelitian 

Pembahasan yang akan dipaparkan yaitu meliputi alasan atau 

penyebab mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, kemudian 

dijelaskan secara lebih mendalam. 

1. Proses Pelaksanaan Pembelajaran dan Pemahaman SiswaDalam 

Mengikuti Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis 

Masalah 

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun guru untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Proses pembelajaran 

dalam penelitian ini menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah 

yang menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran 

berbasis masalah ini sesuai dengan pendekatan konstruktivistik, dimana 

siswa akan memiliki pengetahuan apabila siswa terlibat aktif dalam proses 

penemuan pengetahuan dan pembentukannya dalam diri kita. 

Proses pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah ini berlangsung dengan sangat baik dan efektif. Siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran dan guru menjalankan tugasnya sebagai 

fasilitator untuk membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan 

baik. Siswa secara berkelompok terlihat antusias dan saling bekerja sama 

berperan aktif dalam melakukan observasi lapangan dalam rangka 

penyelidikan autentik untuk mencari informasi yang akan digunakan untuk 
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memecahkan permasalahan yang sedang mereka kaji. Siswa mampu 

mengembangkan pengetahuannya pada pengamatan. 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah ini 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi 

mitigasi bencana tanah longsor. Berdasarkan empat prinsip untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa proses pembelajaran ini terbukti 

membantu siswa dalam membangkitkan pemahaman konsep siswa. 

Pembelajaran ini dapat menarik perhatian siswa melalui kegiatan belajar 

yang baru sehingga mereka dapat merasakan suasana belajar yang baru 

dan ditambah diadakannya observasi lapangan yang semakin menambah 

perhatian siswa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka. 

Kepercayaan diri dan kepuasaan siswa meningkat melalui proses diskusi 

untuk bertukar pikiran dan informasi baru, belajar bersama dari hal yang 

mudah hingga hal sulit serta saling membantu dan bertukar pengetahuan 

agar yang tidak tahu menjadi tahu.  

Pembelajaran berbasis masalah ini telah mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa 

mengenai pentingnya mengetahui kondisi kebencanaan daerah tempat 

tinggal mereka khususnya bencana tanah longsor dan mitigasi bencana 

tanah longsor agar kelak pengetahuan dan pemahaman ini dapat mereka 

terapkan dalam kondisi nyata. 
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2. Efektivitas Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis 

Masalah 

 

Pembahasan mengenai efektivitas pembelajaran meliputi 

pembahasan hasil penilaian kinerja guru, penilaian minat belajar siswa dan 

aktivitas belajar siswa. Pembahasan setiap indikator atau sub variabel akan 

disajikan sebagai berikut. 

a. Kinerja Guru 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran tidak 

terlepas dari kemampuan kinerja guru. Guru tidak lagi berperan 

sebagai seorang yang menyiapkan diri untuk melakukan presentasi di 

depan kelas, tetapi merancang dan menciptakan pengalaman-

pengalaman belajar (learning experiences) yang dapat membantu 

siswa memberi makna terhadap konsep-konsep dan ilmu pengetahuan 

yang sedang dipelajari dan guru perlu melatih siswa agar mampu 

mengaitkan, membuat rasional, dan memaknai konsep-konsep yang 

dipelajari. 

Penilaian kinerja guru didasarkan pada tiga tugas guru dalam 

pembelajaran yaitu: tugas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif, dan penilaian pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian nilai persentase yang diperoleh guru dalam kegiatan 

perencanaan pembelajaran adalah 100% dengan perolehan skor 4 

sehingga dapat dikategorikan tugas perencanaan pembelajaran berjalan 

dengan sangat baik. Faktor yang menyebabkan perencanaan 

pembelajaran berjalan dengan baik adalah: guru menyusun silabus 
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pembelajaran, menyusun RPP sesuai dengan silabus pembelajaran 

yang mencakup tujuan pembelajaran, menyusun bahan ajar secara 

runtut, membuat media pembelajaran berupa PPT sebagai media 

penyampain materi kepada siswa, guru menyusun LKS untuk 

mempermudah siswa dalam belajar, dan guru merencanakan kegiatan 

belajar yang efektif dengan mengggunakan metode pembelajaran 

berbasis masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai persentase yang diperoleh 

guru dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran adalah 95,24% dengan 

perolehan skor 4 sehingga dapat dikategorikan tugas pelaksanaan 

pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Faktor yang menyebabkan 

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik adalah: guru 

menguasai materi pelajaran dengan baik dan menyampaikan materi 

dengan bahasa formal yang baik dan benar, memulai pembelajaran 

secara efekif dengan memberikan apersepsi dan motivasi agar siswa 

semangat dalam belajar, guru dapat mengelola kelas dengan baik dan 

mendorong siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran, dan guru 

mengakhiri pembelajaran secara efektif dengan melakukan feedback 

dan membuat kesimpulan pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai persentase yang diperoleh 

guru dalam kegiatan penilaian pembelajaran adalah 75% dengan 

perolehan skor 3 sehingga dapat dikategorikan tugas penilaian 

pembelajaran berjalan dengan baik. Faktor yang menyebabkan 
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pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik adalah: guru 

melakukan penilaian terhadap aktivitas beajar siswa (individu atau 

kelompok) dengan perangkat penilaian yang tersusun dalam RPP, guru 

memberikan penugasan kepada siswa berupa pembuatan makalah 

sebagai bentuk tugas terstruktur, dan karena keterbatasan kemampuan 

peneliti yang berperan sebagai guru dalam melakukan penilaian 

pembelajaran maka guru tidak memanfaatkan hasil penilaian untuk 

peningkatan keprofesian guru dan tidak melakukan refleksi belajar 

siswa (melaporkan kemajuan belajar dan hasil belajar kepada siswa). 

Hasil analisis perhitungan lembar observasi kinerja guru oleh 

observer yaitu Sugiardo pada Tabel 4.11 Nilai Hasil Observasi Kinerja 

Guru (hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 

halaman 186) dan berdasarkan Tabel 3.5 Kriteria Deskriptif Persentase 

Kinerja Guru menyatakan bahwakemampuan peneliti yang bertindak 

sebagai guru Geografi di kelas eksperimen telah dinyatakan 

berkemampuan sangat baik dengan hasil presentase rata-rata mencapai 

93,88%  dari indikator yang sudah ditetapkan. 

b. Minat Belajar Siswa 

Metode pebelajaran berbasis masalah sebagai strategi 

pembelajaran dapatmembantumemudahkan siswa dalam mempelajari 

materi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dengan 

suasana belajar yang baru sehingga siswa akan lebih cepat menyerap 

materi yang diajarkan, membuat siswa lebih menikmati pembelajaran 
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dan tidak merasa bosan. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan 

untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran dan 

membantu meningkatkan minat belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Semakin tinggi 

minat belajar siswa, semakin aktif mereka dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Hasil penelitian menunjukkan hasil perolehan 7 dari 27 siswa 

atau 25,93% siswa memiliki minat belajar yang sangat tinggi terhadap 

implementasi pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis 

masalah, sedangkan 20 dari 27 siswa atau 74,07% siswa memiliki 

minat belajar yang tinggi terhadap implementasi pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah. Siswa merasa senang dalam 

melaksanakan pembelajaran ditandai dengan siswa merasa menikmati 

proses pembelajaran, merasa enjoy, dan siswa lebih termotivasi untuk 

belajar yang lebih baik.  

Berdasarkan data hasil perhitungan kuesioner 

minatbelajarsiswa terkait pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor 

berbasis masalah pada Tabel 4.12 Nilai Hasil Kuesioner 

MinatBelajarSiswa (hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 15 halaman 196) diperoleh hasil perhitungan persentase rata-

rata sebesar 70,12% dan sesuai dengan Tabel 3.4 Presentase Minat 

Belajar Siswa menunjukkan bahwa siswa memiliki minat belajar yang 

tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana tanah 
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longsor berbasis masalah. Faktor yang menyebabkan minat belajar 

siswa tergolong tinggi adalah: siswa merasa senang dan tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa memiliki perhatian yang 

cukup besar terhadap proses pembelajaran dan terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

Ketertarikan siswa untuk belajar semakin bertambah dengan 

pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah 

ditunjukkan dengan sikap siswa merasa tertantang dalam melakukan 

proses pembelajaran, rasa ingin tahu siswa akan pengetahuan yang 

baru semakin bertambah, tertarik untuk mencari informasi dari 

berbagai sumber belajar (data lapangan, buku, internet maupun sumber 

lainnya). Metode pembelajaran berbasis masalah ini membuat materi 

ini lebih riil dan nyata untuk dipelajari sehingga siswa lebih 

memahami konsep pembelajaran dan membantu siswa mengaitkannya 

pada dunia nyata terutama dengan dilakukannya observasi lapangan 

yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 

Pembelajaran berbasis masalah mampu menarik perhatian 

siswa dengan cara belajarnya yang tergolong menyenangkan, karena 

mereka dapat mengembangkan pengetahuan yang baru mereka 

ketahui. Metode ini juga menuntut kerja sama tim atau kelompok 

untuk melakukan penyelidikan autentik sebagai upaya pemecahan 

masalah dan dengan diterapkannya metode ini, siswa menjadi tertarik 

untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
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(Akinoglu dan Tandongan, 2007:73). Jadi pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah ini efektif dalam 

meningkatkan minat belajar siswa. 

c. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh kinerja guru selama pembelajaran dan minat belajar 

siswa. Guru berpengaruh besar pada aktivitas belajar siswa. Kinerja ini 

berkaitan dengan bagaimana peran guru sebagai fasilitator dan 

perancang skenario untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, 

kondusif dan menyenangkan sehingga mampu menarik dan memacu 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apabila siswa merasa 

senang dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ini dapat 

dijadikan indikasi bahwa siswa memiliki minat belajar yang tinggi 

terhadap proses pembelajaran.  

Aktivitas belajar dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 meliputi: mengamati suatu permasalahan 

yang menjadi fokus pembelajaran, menanya atau merumuskan masalah 

setelah melakukan pengamatan, mengumpulkan data, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan apa yang telah didapatkannya setelah 

melakukan pembelajaran mitigasi bencana tanah berbasis masalah. 

Aktivitas belajar siswa dapat diamati melalui kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas dan kegiatan observasi lapangan yang menunjukkan 

aktivitas belajar yang baik dan cenderung aktif.  
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Siswa mengamati fenomena yang berada di lokasi bekas tanah 

longsor untuk menggali informasi untuk memecahkan masalah yang 

sedang mereka diskusikan bahkan sebelum melakukan observasi 

lapangan mereka sangat antusias dalam mengamati sampel batuan dan 

tanah dari lokasi bekas tanah longsor yang sudah dipersiapkan guru. 

Masing-masing kelompok membuat rumusan masalah dan hipotesis 

yang akan mereka diskusikan bersama. Setiap siswa berpartisipasi 

aktif dan bekerja sama dalam mengumpulkan informasi penting dari 

berbagai sumber belajar dan melalui tukar pendapat sebagai bahan 

untuk pemecahan masalah.  

Siswa melakukan analisis dengan cara menghubungkan, 

mengolah dan mengembangkan berbagai informasi yang mereka 

peroleh sehingga mendapatkan jawaban yang tepat untuk menjawab 

rumusan masalah yang disusun sebelumnya. Terakhir, siswa membuat 

produk hasil belajar berupa makalah yang berisi pembahasan yang 

lebih lengkap mengenai masalah yang mereka diskusikan dan PPT 

yang akan digunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Setiap kelompok memiliki kinerja kelompok yang baik, hasil 

diskusi kelompok baik, dan penguasaan dan kelengkapan materinya 

juga baik. 

Penelitian ini dapat dikatakan efektif karena tiga dari empat kriteria 

telah terpenuhi, kriteria tersebut tediri dari: 1) aktivitas belajar siswa yang 

meliputi kegiatan 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
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mengasosiasi dan mengkomunikasikan) berjalan dengan baik dan efektif, 

2) minat belajat siswa yang meliputi: perasaan senang; ketertarikan; 

perhatian; dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kegiatan dalam 

kategori tinggi, dan 3) kinerja guru yang meliputi tugas perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dalam kategori sangat tinggi.  

3. Kendala Selama Proses Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah 

Setiap kegiatan pembelajaran selalu menemui kendala dalam 

pelaksanaannya, baik yang berdampak besar ataupun kecil. Sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan 

kendala apa saja yang mungkin terjadi ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Kendala yang dialami peneliti yang bertindak sebagai guru 

dalam mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah ini tidak terlalu 

berdampak besar terhadap proses pembelajaran dan kendala tersebut masih 

bisa diatasi. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor ini adalah: keterbatasan waktu dalam 

pembelajaran karena siswa yang terbiasa dengan metode ceramah akan 

membutuhkan waktu relatif lama untuk beradaptasi terhadap model 

pembelajaran yang baru diterapkan, kurangnya sarana dan prasarana 

(transportasi) menuju lokasi tanah longsor untuk melaksanakan kegiatan 

observasi lapangan, dan tingkat intelektual dan kemampuan berfikir siswa 

yang beragam dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran (siswa yang memiliki tingkat kepandaian tinggi dan berfikir 
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kritis akan mudah dan cepat dalam mengikuti pembelajaran tetapi siswa 

yang memiliki tingkat kepandaian rendah dan pola pikirnya kurang kritis 

akan mengalami kesusahan dan lambat dalam mengikuti pembelajaran). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Proses pembelajaran implementasi pembelajaran mitigasi bencana 

tanah longsor berbasis masalah yang mencakup indikator: active learning; 

kolaborasi; aktivitas belajar siswa; penyelidikan autentik; refleksi 

pengetahuan; pemahaman siswa; guru sebagai fasilitator; dan kemampuan 

menghasilkan produk telah terpenuhi sesuai kriteria indikator dan terlaksana 

dengan sangat baik (mulai dari kegiatan pendahuluan, isi dan penutup 

berjalan sesuai yang tercantum dalam RPP).  

Pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor berbasis masalah 

berlangsung dengan efektif berdasarkan indikator aktivitas belajar siswa, 

minat belajar siswa dan kinerja guru.  

Kendala yang dialami pada pembelajaran mitigasi bencana tanah 

longsor berbasis masalah berupa keterbatasan sarana dan prasarana penunjang 

observasi lapangan, karakteristik siswa yang beragam dan keterbatasan waktu 

pembelajaran.  

B. Saran 

Siswa kelas X MIA Imersi 1 diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

belajarnya (5M) dengan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran; memupuk 

rasa ingin tahu dan minat belajar yang tinggi; berperan aktif secara individual 

maupun kelompok dalam melaksanakan penyelidikan autentik; dan mampu 
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membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui belajar aktif 

agar mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

dapat memberikan pengaruh yang besar pada lingkungan disekitarnya.   
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SILABUS SMA 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/2 

Kompetensi Inti  :   

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar 

 
Materi pokok 

 
Pembelajaran 

 
Penilaian 

 

Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

 

3.1 Menganalisis mitigasi 

dan adaptasi bencana 

alam dengan kajian 

geografi. 

Menyajikan contoh penerapan  

mitigasi dan cara beradaptasi  

terhadap  bencana alam di 

MITIGASI DAN 

ADAPTASI BENCANA 

ALAM 

- jenis dan karakteristik 

bencana alam  

- sebaran daerah rawan 

bencana alam di Indonesia 

Mengamati  

 peserta didik diminta 

membaca buku teks dan 

sumber lainnya yang 

memuat ulasan, gambar, 

ilustrasi, dan animasi 

tentang jenis dan 

Observasi : 
mengamati kegiatan 

peserta didik dalam 

proses 

mengumpulkan data, 

analisis data dan 

pembuatan laporan 

4 mgg x 

JP 
- Buku paket geografi 

kelas XI 

- Jurnal ilmiah 

- Informasi berkala 

instansi terkait 

- Berita dan kasus yang 

dimuat oleh media 

LAMPIRAN 1 
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lingkungan sekitar.   - usaha pengurangan resiko 

bencana alam 

- kelembagaan 

penanggulangan bencana 

alam   

 

karakteristik bencana 

alam, sebaran daerah 

rawan bencana alam di 

Indonesia,  upaya 

pengurangan resiko 

bencana alam dan 

kelembagaan 

penanggulangan bencana 

alam, atau 

 peserta didik diminta 

untuk mengumpulkan 

berita yang dimuat di 

koran atau majalah lalu 

dipajang di kelas 

sehingga peserta didik 

dapat bertukar informasi 

tentang perlunya mitigasi 

dan adaptasi bencana 

alam.   

Menanya  

 Peserta didik diminta 

mengajukan  pertanyaan 

dan hipotesis (perorangan 

atau kelompok) tentang 

jenis dan karakteristik 

bencana alam, sebaran 

daerah rawan bencana 

alam di Indonesia, upaya 

dan bahan yang akan 

dikomunikasikan 

 

Portofolio:  

menilai portofolio 

peserta didik yang 

berupa laporan, 

bahan yang 

disampaikan dalam 

forum diskusi, 

pameran, yang 

diupload di internet, 

dan lain-lain. 

 

Tes  

Mengukur tingkat 

pemahaman peserta 

didik dalam 

penguasaan konsep 

tentang mitigasi dan 

adaptasi bencana 

alam. 

 

masa (koran dan 

majalah) 

- Poster-poster yang 

dipublikasikan oleh 

instansi terkait (BNPB, 

BMKG, Pusat 

Vulkanologi dan 

mitigasi bencana 

geologi, dll).  

- Media audio visual 

- Situs terkait di internet,  

- Dan lain-lain 

 

1
4
4
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pengurangan resiko 

bencana alam dan 

kelembagaan 

penanggulangan bencana 

alam, atau 

 Peserta didik diminta 

mengajukan pertanyaan 

tentang manfaat mitigasi 

dan adaptasi bencana 

alam. 

Mengeksperimenkan/ 

mengeksplorasi/mengumpu

lkan data: 

 Peserta didik ditugasi 

mencari informasi atau 

bahan untuk menjawab 

dan membuktikan 

hipotesis yang diajukan 

terkait dengan materi 

mitigasi bencana alam. 

  Peserta didik ditugasi 

untuk membuat sketsa 

jalur evakuasi ketika 

bencana alam terjadi di 

daerahnya. 

 

Mengasosiasi  

 Peserta didik diminta 

1
4
4
 

1
4
5
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untuk menganalisis 

informasi dan data yang 

diperoleh baik dari 

bacaan maupun sumber 

terkait untuk 

mendapatkan kesimpulan 

tentang peranan mitigasi 

bencana alam, atau  

Mengomunikasikan  

 Peserta didik diminta 

untuk mengomunikasikan 

hasil analisis mitigasi dan 

adaptasi bencana dalam 

bentuk tulisan mapun 

lisan yang dilengkapi 

dengan gambar dan 

ilustrasi. 

Forum komunikasi dapat 

menggunakan media 

diskusi atau diunggah di 

internet.  

1
46
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS 

MASALAH 

Satuan Pendidikan   : SMA Negeri Karangpandan 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X/2 

Tema                    : Menganalisis mitigasi dan adaptasi 

bencana alam dengan kajian geografi. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 Menit 

A. KOMPETENSI INTI 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong  royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Mensyukuri keberadaan diri 

sebagai warga negara Indonesia 

dengan pola pikir dan tindak 

dengan menunjukkan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

1.3.1 Mengungkapkan rasa syukur atas 

segala karunia Tuhan YME 

bahwa Kita hidup di negara yang 

memiliki tingkat kerawanan yang 

relatif tinggi terhadap bencana 

tanah longsor. 

1.3.2 Meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa agar terhindar dan 

selalu dilindungi dari segala 

kejadian bencana alam, 

khususnya tanah longsor. 

2.3 Mengembangkan perilaku 

responsif terhadap masalah yang 

ditimbulkan oleh dinamika  

litosfer, atmosfer dan hidrosfer 

2.3.1 Menunjukkan sikap peduli dan 

tanggap dalam menghadapi 

permasalahan bencana tanah 

longsor. 

2.3.2 Menunjukan kerja sama antar 

kelompok dalam rangka mencari 

solusi atas permasalahan tanah 

LAMPIRAN 2 
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longsor yang menyangkut banyak 

aspek kehidupan. 

3.7  Mengevaluasi tindakan yang tepat 

dalam mitigasi bencana alam. 

3.7.1  Mengetahui definisi dari bencana 

alam tanah longsor. 

3.7.2  Mengetahui jenis dan 

karakteristik bencana alam tanah 

longsor.  

3.7.3  Mengetahui faktor penyebab 

terjadinya bencana tanah longsor. 

3.7.4  Memahami sebaran daerah rawan 

bencana alam tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar.  

4.1 Menyusun karya tulis 

berdasarkan hasil observasi 

gejala litosfer, atmosfer, atau 

hidrosfer di lingkungan sekitar 

dengan pendekatan geografi 

4.1.1 Membuat laporan atau makalah 

tentang bencana tanah longsor 

yang terjadi di Kabupaten 

Karangnyar dengan 

memperhatikan konsep Geografi. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah peserta didik 

mampu: 

1. Mengungkapkan rasa syukur atas segala karunia Tuhan YME bahwa Kita 

hidup di negara yang memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap 

bencana tanah longsor. 

2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

terhindar dan selalu dilindungi dari segala kejadian bencana alam, khususnya 

tanah longsor. 

3. Menunjukkan sikap peduli dan tanggap dalam menghadapi permasalahan 

bencana tanah longsor. 

4. Menunjukan kerja sama antar kelompok dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan tanah longsor yang menyangkut banyak aspek kehidupan. 

5. Mengetahui definisi dari bencana alam tanah longsor. 

6. Mengetahui jenis dan karakteristik bencana alam tanah longsor.  

7. Mengetahui faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor. 

8. Memahami kondisi geografis dan sebaran daerah rawan bencana alam tanah 

longsor di Kabupaten Karanganyar. 

9. Membuat laporan atau makalah tentang bencana tanah longsor yang terjadi di 

Kabupaten Karangnyar dengan memperhatikan konsep Geografi. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Definisi bencana tanah longsor. 

2. Jenis dan karakteristik tanah longsor. 

3. Faktor penyebab tanah longsor. 

4. Kondisi geografis dan sebaran daerah rawan bencana tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar. 
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E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dan berdoa. 

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru memperkenalkan diri. 

5. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan dan menulis judul pelajaran. 

Tahap 1 : Memberikan orientasi tentang permasalahannya 

kepada siswa 

7. Motivasi, bertanya jawab tentang definisi bencana tanah 

longsor. 

8. Apersepsi, memberikan gambaran singkat mengenai 

bencana tanah longsor. 

9. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran. 

10.  Menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan dan 

menyiapkan peralatan yang diperlukan. 

10 Menit 

Inti 1. Guru memberikan penjelasan secara singkat, padat dan jelas 

mengenai materi definisi, jenis dan karakteristik tanah 

longsor, kondisi geografis dan sebaran rawan bencana tanah 

longsor di Kabupaten Karanganyar. 

2. Setelah pemberian materi pembelajaran dirasa cukup, guru 

menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan selama 

kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik dengan 

bahasa yang komunikatif. 

Tahap 2 : Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

3. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok (satu kelompok 

terdiri dari 5-6 peserta didik) secara acak dan heterogen. 

Mengamati 
4. Masing-masing kelompok diberi satu fenomena dan 

permasalahan mengenai bencana tanah longsor yang terjadi 

di Kabupaten Karanganyar (lima lokasi tanah longsor). 

5. Guru memberikan sampel batuan, tanah dan dokumentasi 

berupa foto dari lima lokasi tanah longsor yang akan 

mereka kaji. 

Menanya 

6. Siswa merumuskan masalah berdasarkan hasil diskusi 

kelompok yang mereka tulis sebagai pengajuan pertanyaan 

atau hipotesis terhadap permasalahan yang akan mereka 

kaji dan siswa menyampaikan rumusan masalah tersebut 

pada saat diskusi kelompok di tabel yang sudah 

dipersiapkan pada Lembar Kerja Siswa. 

Tahap 3 : Melakukan penyelidikan mandiri dan kelompok 

70 Menit 
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Mengumpulkan Informasi 

7. Selama siswa bekerja kelompok, guru membimbing atau 

mendorong peserta didik dalam mengumpulkan informasi 

yang sesuai. 

8. siswa dengan teliti mencari informasi dari observasi 

lapangan dan sumber belajar lainnya (internet maupun 

buku) 

9. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk bertukar 

informasi yang mereka peroleh untuk menjawab pengajuan 

pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. 

Mengasosiasi 

10. Masing-masing membuat analisis terhadap fenomena 

tersebut dengan cara menghubungkan informasi-informasi 

yang mereka peroleh dan sesuai arahan dari guru, pada 

menulisnya pada lembar kerja siswa yang sudah 

dipersiapkan oleh guru. 

Tahap 4 : Mengembangkan dan mempresentasikan artefak 

dan exhibit 

Mengkomunikasikan 

11. Setelah proses diskusi selama selesai, masing-masing 

kelompok diberikan kesempatan mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas secara bergantian, dan kelompok 

lain mendengarkan hasil pesentasi dengan baik dan 

kondusif. 

12. Kelompok lain diwajibkan menyiapkan satu pertanyaan 

untuk kelompok yang sedang presentasi didepan kelas. 

Tahap 5 : Menganalisis dan mengatasi proses pemecahan 

masalah 

13. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan. 

14. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses atau hasil 

pemecahan maslah. 

15. Guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

masalah. 

Penutup 1. Guru membuat kseimpulan dari kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan hari ini.  

2. Melakukan refleksi atau menggali feedback dari peserta 

didik. 

3. Menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi 

selanjutnya sebagai persiapan kegiatan belajar mengajar 

berikutnya. 

4. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan 

keyakinan masing-masing (sikap religius) 

 

10 Menit 
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F. Penilaian 

Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

- Teknik  Penilaian Proses : Unjuk Kerja (Diskusi dan Presentasi) 

- Bentuk Penilaian Hasil : Lisan dan Tulisan 

- Rubrik Tugas Kelompok (Diskusi dan Presentasi) dan Pedoman 

Penskoran 

Rubrik Penilaian 

No. Nama Siswa A s p e k Jml Skor Nilai Ket. 

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

4          

          

Keterangan Aspek: 

1. Gagasan 

2. Kerjasama 

3. Inisiatif 

4. Keaktifan 

5. Kedisiplinan 

Keterangan Skor :     Kriteria Nilai  
Baik sekali = 4 A = 80 – 100  :Baik Sekali 

Baik = 3 B = 70 – 79    :Baik 

Cukup = 2 C = 60 – 69    :Cukup 

Kurang = 1 D =   < 60        : Kurang   

Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

 

Rubrik Penilaian  Presentasi dan Diskusi  

1. Tema  :  

2. Kelompok  : 

3. Kelas /Smt  : 

4. Pertemuan  : 

Berilah tanda check   √   pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda! 

No. 

Urut 

Kategori Skor 

Baik 

sekali 

Baik Sedang Kurang 

A. KUALITAS     

1. Persiapan baik     

2. Organisasi jelas     

3. Memberikan informasi yang 

didukung oleh fakta  

    

4. Informasi disampaikan dengan 

jelas 
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5. Argumentasi      

6. Pernyataan (statement)  bersifat 

persuasif 

    

B. ETIKA     

1. Menghormati argumentasi teman 

dan tidak emosional 

    

2. Saling mendengarkan dan 

merespon 

    

3. Tidak menghina (menyela 

pembicaraan) 

    

4. Tidak mendominasi pembicaraan     

5. Secara aktif ikut terlibat     

C. LAIN-LAIN     

1. Cara mengevaluasi atau 

mengkritik teman 

    

2. Membuat kesimpulan sementara 

berdasarkan bukti yang 

disampaikan kedua pihak 

    

 Jumlah Keseluruhan     

Keterangan: Skor 4: Baik Sekali, Skor 3: Baik, Skor 2: Cukup, Skor 1: Kurang.  

KRITERIA: 

 45 ke atas         = A (Baik Sekali & Berkualitas) 

30-44                 = B (Baik) 

15-29                 = C (Cukup) 

< 14                   = D (Kurang memenuhi syarat)      

                           

1. G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media, Alat dan Bahan 

 Alat: LCD, Proyektor, Laptop, Peta rawan bencana Kabupaten Karanganyar 

 Bahan: Lembar Kerja Siswa. 

2. Sumber Belajar 

 Power Point Materi Tanah Longsor 

 Internet 

 Buku yang relevan dengan tanah longsor 

 

Karanganyar,    Mei 2015 

 

 

Observer                                                                  Guru Mata Pelajaran Geografi                                   

 

 

 

 Drs. Sugiardo, M.Pd                        Diana Nur Indahwati 

 NIP. 196112261989031006                       NIM. 3201411111 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS 

MASALAH 

Satuan Pendidikan   : SMA Negeri Karangpandan 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X/2 

Tema                    : Menganalisis mitigasi dan adaptasi   

bencana alam dengan kajian geografi. 

Alokasi waktu   : 2 x 45 Menit 

A. KOMPETENSI INTI 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong  royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Mensyukuri keberadaan diri  

sebagai warga negara Indonesia 

dengan pola pikir dan tindak 

dengan menunjukkan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

1.3.3 Mengungkapkan rasa syukur atas 

segala karunia Tuhan YME 

bahwa Kita hidup di negara yang 

memiliki tingkat kerawanan yang 

relatif tinggi terhadap bencana 

tanah longsor. 

1.3.4 Meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa agar terhindar dan 

selalu dilindungi dari segala 

kejadian bencana alam, 

khususnya tanah longsor. 

2.3 Mengembangkan perilaku 

responsif terhadap masalah yang 

ditimbulkan oleh dinamika  

litosfer, atmosfer dan hidrosfer 

2.3.1 Menunjukkan sikap peduli dan 

tanggap dalam menghadapi 

permasalahan bencana tanah 

longsor. 

2.3.2 Menunjukan kerja sama antar 

kelompok dalam rangka mencari 

solusi atas permasalahan tanah 

longsor yang menyangkut banyak 

aspek kehidupan. 
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3.7  Mengevaluasi tindakan yang tepat 

dalam mitigasi bencana alam. 

 

 

 

3.7.1   Mengetahui upaya mitigasi 

bencana tanah longsor 

3.7.2   Mendeskripsikan dampak yang 

terjadi dalam bencana tanah 

longsor. 

3.7.3   Mengetahui kelembagaan 

penanggulangan bencana. 

4.2 Menyusun karya tulis 

berdasarkan hasil observasi 

gejala litosfer, atmosfer, atau 

hidrosfer di lingkungan sekitar 

dengan pendekatan geografi 

4.1.1  Membuat laporan atau makalah 

tentang bencana tanah longsor 

yang terjadi di Kabupaten 

Karangnyar dengan 

memperhatikan konsep Geografi. 

 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah peserta didik 

mampu: 

1. Mengungkapkan rasa syukur atas segala karunia Tuhan YME bahwa Kita 

hidup di negara yang memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap 

bencana tanah longsor. 

2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

terhindar dan selalu dilindungi dari segala kejadian bencana alam, khususnya 

tanah longsor. 

3. Menunjukkan sikap peduli dan tanggap dalam menghadapi permasalahan 

bencana tanah longsor. 

4. Menunjukan kerja sama antar kelompok dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan tanah longsor yang menyangkut banyak aspek kehidupan. 

5. Mengetahui upaya mitigasi bencana tanah longsor 

6. Mendeskripsikan dampak yang terjadi dalam bencana tanah longsor. 

7. Mengetahui kelembagaan penanggulangan bencana dalam tanah longsor. 

8. Membuat laporan atau makalah tentang bencana tanah longsor yang terjadi di 

Kabupaten Karangnyar dengan memperhatikan konsep Geografi. 

 

H. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Upaya mitigasi bencana tanah longsor 

2. Dampak yang terjadi dalam bencana tanah longsor. 

3. Kelembagaan penanggulangan bencana definisi dari bencana alam tanah 

longsor. 

 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam dan berdoa. 

3. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

4. Guru memperkenalkan diri. 

10 

Menit 



155 
 

 

5. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan dan menulis judul pelajaran. 

Tahap 1 : Memberikan orientasi tentang 

permasalahannya kepada siswa 

7. Motivasi, bertanya jawab tentang dampak bencana tanah 

longsor. 

8. Apersepsi, memberikan gambaran singkat mengenai 

dampak bencana tanah longsor. 

9. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran. 

10.  Menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan dan 

menyiapkan peralatan yang diperlukan. 

Inti 1. Guru memberikan penjelasan secara singkat, padat dan 

jelas mengenai materi dampak, usaha dan kelembagaan 

penanggulangan bencana tanah longsor. 

2. Setelah pemberian materi pembelajaran dirasa cukup, 

guru menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan 

selama kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik 

dengan bahasa yang komunikatif. 

Tahap 2 : Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

3. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok (satu kelompok 

terdiri dari 5-6 peserta didik) secara acak dan heterogen, 

sesuai dengan kelompok yang dibagi pada pertemuan 

sebelumnya. 

Mengamati 
4. Masing-masing kelompok diberi satu fenomena dan 

permasalahan mengenai bencana tanah longsor yang 

terjadi di Kabupaten Karanganyar (lima lokasi tanah 

longsor). 

5. Setelah sebelumnya dilaksanakan observasi lapangan, 

siswa diminta untuk kembali mengamati fenomena yang 

ada disana guna memperoleh informasi atas permasalahan 

yang sedang mereka kaji. 

Menanya 

6. Siswa merumuskan masalah berdasarkan hasil diskusi 

kelompok yang mereka tulis sebagai pengajuan 

pertanyaan atau hipotesis terhadap permasalahan yang 

akan mereka kaji dan siswa menyampaikan rumusan 

masalah tersebut pada saat diskusi kelompok di tabel 

yang sudah dipersiapkan pada Lembar Kerja Siswa. 

Tahap 3 : Melakukan penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

Mengumpulkan Informasi 

7. Selama siswa bekerja kelompok, guru membimbing atau 

mendorong peserta didik dalam mengumpulkan informasi 

70 

Menit 
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yang sesuai. 

8. Siswa dengan teliti mencari informasi dari observasi 

lapangan dan sumber belajar lainnya (internet maupun 

buku) 

9. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk bertukar 

informasi yang mereka peroleh untuk menjawab 

pengajuan pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun 

sebelumnya. 

Mengasosiasi 

10. Masing-masing membuat analisis terhadap fenomena 

tersebut dengan cara menghubungkan informasi-

informasi yang mereka peroleh dan sesuai arahan dari 

guru, pada menulisnya pada lembar kerja siswa yang 

sudah dipersiapkan oleh guru. 

Tahap 4 : Mengembangkan dan mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Mengkomunikasikan 

11. Setelah proses diskusi selesai, masing-masing kelompok 

diberikan kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas secara bergantian, dan kelompok lain 

mendengarkan hasil pesentasi dengan baik dan kondusif. 

12. Kelompok lain diwajibkan menyiapkan satu pertanyaan 

untuk kelompok yang sedang presentasi didepan kelas. 

Tahap 5 : Menganalisis dan mengatasi proses pemecahan 

masalah 

13. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan. 

14. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses/hasil 

pemecahan maslah. 

15. Guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan 

masalah. 

Penutup 1. Guru membuat kseimpulan dari kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan hari ini.  

2. Melakukan refleksi atau menggali feedback dari peserta 

didik. 

3. Menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi 

selanjutnya sebagai persiapan kegiatan belajar mengajar 

berikutnya. 

4. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama 

dan keyakinan masing-masing (sikap religius) 

 

10 

Menit 

 

J. Penilaian 

Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

- Teknik  Penilaian Proses : Unjuk Kerja (Diskusi dan Presentasi) 
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- Bentuk Penilaian Hasil : Lisan dan Tulisan 

- Rubrik Tugas Kelompok (Diskusi dan Presentasi) dan Pedoman 

Penskoran 

Rubrik Penilaian 

No. Nama Siswa A s p e k Jml Skor Nilai Ket. 

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

4          

          

Keterangan Aspek: 

1. Gagasan 

2. Kerjasama 

3. Inisiatif 

4. Keaktifan 

5. Kedisiplinan 

Keterangan Skor :     Kriteria Nilai  
Baik sekali = 4 A = 80 – 100 :Baik Sekali 

Baik = 3 B = 70 – 79    :Baik 

Cukup = 2 C = 60 – 69    :Cukup 

Kurang = 1 D=   < 60          : Kurang  

Skor perolehan  

Nilai     =                            X  100 

 Skor Maksimal 

 

Rubrik Penilaian  Presentasi dan Diskusi  

1. Tema  :  

2. Kelompok  : 

3. Kelas /Smt  : 

4. Pertemuan  : : 

Berilah tanda check   √   pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda! 

No. 

Urut 

Kategori Skor 

Baik 

sekali 

Baik Sedang Kurang 

A. KUALITAS     

1. Persiapan baik     

2. Organisasi jelas     

3. Memberikan informasi yang 

didukung oleh fakta  

    

4. Informasi disampaikan dengan 

jelas 

    

5. Argumentasi      

6. Pernyataan (statement)  bersifat 

persuasif 
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B. ETIKA     

1. Menghormati argumentasi teman 

dan tidak emosional 

    

2. Saling mendengarkan dan 

merespon 

    

3. Tidak menghina (menyela 

pembicaraan) 

    

4. Tidak mendominasi pembicaraan     

5. Secara aktif ikut terlibat     

C. LAIN-LAIN     

1. Cara mengevaluasi atau 

mengkritik teman 

    

2. Membuat kesimpulan sementara 

berdasarkan bukti yang 

disampaikan kedua pihak 

    

 Jumlah Keseluruhan     

Keterangan: Skor 4: Baik Sekali, Skor 3: Baik, Skor 2: Cukup, Skor 1: Kurang.  

 

 

KRITERIA: 

 45 ke atas         = A (Baik Sekali & Berkualitas) 

30-44                 = B (Baik) 

15-29                 = C (Cukup) 

< 14                   = D (Kurang memenuhi syarat)   

                                

2. G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

3. Media, Alat dan Bahan 

 Alat: LCD, Proyektor, Laptop, Peta rawan bencana Kabupaten Karanganyar 

 Bahan: Lembar Kerja Siswa. 

4. Sumber Belajar 

 Power Point Materi Tanah Longsor 

 Internet 

 Buku yang relevan dengan tanah longsor 

 

Karanganyar,    Mei 2015 

 

Observer                                                                  Guru Mata Pelajaran Geografi                                   

 

 

 

 Drs. Sugiardo, M.Pd                        Diana Nur Indahwati 

 NIP. 196112261989031006                       NIM. 3201411111 
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Baca dan cermati keterangan berikut! 

Tanah  longsor yang dalam bahasa inggris disebut dengan landslide, 

adalah perpindahan mendadak sebidang tanah dalam jumlah besar yang biasanya 

terjadi pada musim penghujan. Keadaan dapat diperburuk dengan bencana banjir 

yang biasanya menyusul kemudian. Proses terjadinya tanah longsor adalah air 

yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut 

menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka 

tanah menjadi licin sehingga tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti 

lereng dan keluar lereng. 

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Karanganyar yang berada daerah 

dataran rendah dan sebagian lagi curam bertebing-tebing berada di kaki Gunung 

Lawu. Kondisi geografis yang berbentang alam ini membuat wilayah 

Karanganyar merupakan daerah rawan bencana baik tanah longsor. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa terjadinya bencana alam tanah longsor tak lepas dari 

campur tangan manusia sendiri. Beberapa bencana alam terkadang bukan 

merupakan aktifitas alami alam, namun karena kecerobohan dan sifat tidak puas 

manusia dalam mengolah alam dan eksploitasi alam. Diperparah dengan sifat 

manusia yang terkadang acuh dan tidak mrnjaga keseimbangan lingkungan alam. 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Mengetahui definisi dari bencana alam tanah longsor. 

2. Mengetahui jenis dan karakteristik bencana alam tanah longsor.  

3. Mengetahui faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor. 

4. Memahami kondisi geografis dan sebaran daerah rawan bencana alam tanah longsor 

di Kabupaten Karanganyar. .  

UNIT 1 

Definisi, Jenis dan Karakteristik, Faktor Penyebab Tanah Longsor 

dan  Kondisi Geografis dan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam 

Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar.  

Kegiatan 1 

Prawacana 

LAMPIRAN 3 
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Amatilah gambar-gambar yang menunjukkan jenis-jenis bencana alam, di bawah 

ini! 

          

                    Gambar 1                                                  Gambar 2 

Sumber: Longsoran Gondangrejo          Sumber: Longsoran Banjarsari 

 

          

                       Gambar 3                                                 Gambar 4 

Sumber: Longsoran Giribangun                  Sumber: Longsoran Banjarsari     

Kegiatan 2 

Mengamat

i 
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Gambar 5 

Sumber:antaranews.com 

 

 

 

                     

Setelah siswa membaca keterangan dan mengamati gambar 1, gambar 2, 

gambar 3, dan gambar 4, dan gambar 5 diatas, lakukanlah aktivitas berikut ini!  

1. Bentuklah kelompok, dengan membagi seluruh siswa dikelas menjadi 5 

kelompok secara heterogen (acak)! 

2. Masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan dan hipotesis tentang 

kondisi geografis Kabupaten Karanganyar, jenis dan karakteristik, dan 

faktor penyebab bencana alam tanah longsor, dengan ketentuan: 

 Kelompok 1 = gambar 1 

 Kelompok 2 = gambar 2 

 Kelompok 3 = gambar 3 

 Kelompok 4 = gambar 4 

 Kelompok 5 = gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

Lembar Kerja 

Nama anggota kelompok :  1. 

          2. 

                      Dst. 

Daftar pertanyaan : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. dst 

Hipotesis : 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Kegiatan 3 
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a.  Setelah siswa merumuskan beberapa daftar pertanyaan, coba diskusikan secara 

berkelompok untuk mencari informasi atau bahan (bisa dari LKS atau buku 

diktat, internet, observasi lapangan) untuk menjawab pertanyaan dan 

membuktikan hipotesis yang diajukan terkait dengan kondisi geografis 

Kabupaten Karanganyar, jenis dan karakteristik, dan faktor penyebab bencana 

alam tanah longsor.  

b. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi ini, kalian dapat 

mendeskripsikannya pada lembar kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setelah data dan informasi telah siswa kumpulkan, siswa diminta untuk 

menanalisis informasi dan data yang diperoleh baik dari bacaan maupun sumber 

terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan bencana tanah 

longsor yang mereka kaji. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan Data dan Informasi 

Mengasoiasi 

Mengomunikasikan 

Lembar Kerja 

Nama anggota kelompok :  1. 

           2. 

           Dst. 

Lembar deskripsi : 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Lembar Kerja 

Nama anggota kelompok :  1. 

                      2. 

           Dst. 

Kesimpulan : 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Kegiatan 4 

Kegiatan 5 

Kegiatan 6 
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Setelah semua kelompok selesai membuat kesimpulan, masing-masing 

kelompok menunjuk perwakilan satu siswa untuk mengkomunikasikan (berupa 

presentasi di depan kelas) hasil analisis tentang jenis dan karakeristik bencana 

alam. Sedangkan kelompok lain yang mendengarkan penjelasan kelompok yang 

melakukan presentasi diharuskan untuk memberi penilaian tentang hasil diskusi 

kelompok tersebut dalam lembar penilaian. 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Kinerja kelompok  

2 Hasil diskusi kelompok   

3 Penguasaan materi   

4 Kelengkapan materi  

Keterangan skor : 

90-100  : Sangat baik  50-69  : Cukup 

70-89  : Baik   30-49  : Kurang  

 

  

Setelah semua kelompok melakukan presentasi hasil diskusi, selanjutnya 

susunlah kesimpulan dan refleksi dari semua materi yang telah dipresentasikan 

oleh semua kelompok. 

Refleksi: 
Berilah tanda ceklis (v) pada tabel di bawah ini (pada kolom Ya dan Tidak) sesuai 

dengan pendapatmu! 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Siswa memahami materi pelajaran yang sudah dipelajari 

bersama-sama.  
  

2 Materi pembelajaran yang dipelajari menambah tingkat 

pengetahuan siswa. 
  

3 Metode pembelajaran yang diterapkan menambah 

ketrampilan siswa untuk berpendapat, mengkritik dan 

berbicara didepan umum. 

  

4 Pembelajaran seperti ini efektif dalam meningkatkan minat 

belajar dan rasa ingin tahu siswa 
  

5 Kinerja siswa dalam kelompok sudah dilakukan secara 

maksimal dan optimal. 
  

 

 

Uji Kompetensi  
Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat! 

Kegiatan 7 
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1. Uraikan jenis dan karakteristik dari bencana alam tanah longsor yang 

sedang kalian kaji bersama!  

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

2. Uraikan mengenai faktor penyebab dari terjadinya bencana alam tanah 

longsor yang sedang kalian kaji bersama! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

3. Uraikan mengenai kondisi geografis Kabupaten Karanganyar terkait 

dengan kerawanannya teradap bencana tanah!  

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

             

………………………………………………………………………………

…… 

Pengayaan:  
Agar lebih memahami materi jenis dan karakteristik bencana alam, siswa 

dapat mendalami materi dengan membaca buku teks (LKS atau buku diktat) yang 

telah disediakan oleh sekolah, membaca sumber-sumber lain yang relevan atau 

melakukan browsing di internet (jika tersedia jaringan internet). Catatlah hasil 

pengamatan yang telah kalian lakukan (dari membaca dan browsing) dan tuliskan 

pada selembar kertas dan kumpulkan kepada guru!  
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LEMBAR KERJA SISWA I 

(LKS I) 

Nama Kelompok : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

 

Coba diskusikan bersama tentang permasalahan berikut ini! 

Tanah  longsor yang dalam bahasa inggris disebut dengan landslide, 

adalah perpindahan mendadak sebidang tanah dalam jumlah besar yang biasanya 

terjadi pada musim penghujan. Keadaan dapat diperburuk dengan bencana banjir 

yang biasanya menyusul kemudian. Proses terjadinya tanah longsor adalah air 

yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut 

menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka 

tanah menjadi licin sehingga tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti 

lereng dan keluar lereng. 

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Karanganyar yang berada daerah 

dataran rendah dan sebagian lagi curam bertebing-tebing berada di kaki Gunung 

Lawu. Kondisi geografis yang berbentang alam ini membuat wilayah 

Karanganyar merupakan daerah rawan bencana baik tanah longsor. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa terjadinya bencana alam tanah longsor tak lepas dari 

campur tangan manusia sendiri. Beberapa bencana alam terkadang bukan 

merupakan aktifitas alami alam, namun karena kecerobohan dan sifat tidak puas 

manusia dalam mengolah alam dan eksploitasi alam. Diperparah dengan sifat 

manusia yang terkadang acuh dan tidak mrnjaga keseimbangan lingkungan alam. 

Coba perhatikan gambar dibawah ini! 

       
Gambar 1         Gambar 2 

                Sumber: Longsoran Gondangrejo, Matesih   

Amatilah gambar diatas dengan cermat. Cari tahulah apa penyebab tanah 

longsor tersebut bisa terjadi? Apa hubungannya bencana tersebut dengan kondisi 

geografis Kabupaten Karanganyar? Dan termasuk jenis longsaran apakah bencana 

tersebut?  

Setelah itu, cobalah kalian susun beberapa pertanyaan beserta hipotesis 

yang nantinya akan kalian pecahkan permasalahannya mengenai permasalahan 

bencana tanah longsor sesuai dengan gambar yang kalian amati tersebut!    
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Setelah kalian merumuskan beberapa daftar pertanyaan, coba diskusikan 

secara berkelompok untuk mencari informasi atau bahan (bisa dari LKS atau buku 

diktat, internet, observasi lapangan) untuk menjawab pertanyaan dan 

membuktikan hipotesis yang diajukan terkait dengan kondisi geografis Kabupaten 

Karanganyar, jenis dan karakteristik, dan faktor penyebab bencana alam tanah 

longsor.  Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi ini, kalian dapat 

mendeskripsikannya pada lembar kerja berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah data dan informasi telah kalian kumpulkan, selanjutnya kalian 

diminta untuk menanalisis informasi dan data yang diperoleh baik dari bacaan 

maupun sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan 

bencana tanah longsor yang kalian kaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja. 

Daftar pertanyaan : 

5. ………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………… 

8. Dst 

 

Hipotesis : 

………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lembar Kerja 

Lembar deskripsi : 

..............................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................

.. 

…………………………………………………………………………………

Lembar Kerja 

Kesimpulan : 

..............................................................................................................................

. 

..............................................................................................................................

. 

..............................................................................................................................

. 

………………………………………………………………………………… 
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Setelah semua kelompok selesai membuat kesimpulan, masing-masing 

kelompok menunjuk perwakilan satu siswa untuk mengkomunikasikan (berupa 

presentasi di depan kelas) hasil analisis tentang jenis dan karakeristik bencana 

alam. Sedangkan kelompok lain yang mendengarkan penjelasan kelompok yang 

melakukan presentasi diharuskan untuk memberi penilaian tentang hasil diskusi 

kelompok tersebut dalam lembar penilaian. 

No Aspek Penilaian Skor 

Kel 1       Kel 2       Kel 3        

Kel 4 

1 Kinerja kelompok  

2 Hasil diskusi kelompok   

3 Penguasaan materi   

4 Kelengkapan materi  

Keterangan skor : 

90-100  : Sangat baik  50-69  : Cukup 

70-89  : Baik   30-49  : Kurang 
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LEMBAR KERJA SISWA II 

(LKS II) 

Nama Kelompok : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

Hakikat manusia adalah hidup untuk menjaga keseimbangan alam dan 

melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya kerusakan alam bahkan terjadinya 

bencana alam. Usaha tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak yang 

terjadi akibat bencana alam tanah longsor yang merugikan masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerah rawan tanah longsor. Dampak tersebut bisa dilihat 

dari dampak fisik, sosial, ekonomi, dan dampak dari aspek lainnya. Dengan 

bekerja sama dengan pemerintah, kelembagaan yang terkait dengan 

penanggulangan bencana tanah longsor, masyarakat sekitar dan para akademisi, 

diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan bencana tanah longsor 

khususnya daerah rawan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. 

 Melanjutkan permasalahan bencana tanah longsor yang kalian kaji pada 

pertemuan minggu lalu, coba kalian buat beberapa pertanyaan dan hipotesis tentang 

usaha yang dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor, dampak yang terjadi dari 

bencana tanah longsor, dan lembaga penanggulangan bencana tanah longsor sesuai 

dengan lokasi terjadinya tanah longsor tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian merumuskan beberapa daftar pertanyaan, coba diskusikan 

secara berkelompok untuk mencari informasi atau bahan (bisa dari LKS atau buku 

diktat, internet, observasi lapangan) untuk menjawab pertanyaan dan 

membuktikan hipotesis yang diajukan terkait dengan usaha yang dilakukan dalam 

mitigasi bencana tanah longsor, dampak yang terjadi dari bencana tanah longsor, 

dan lembaga penanggulangan bencana tanah longsor tanah longsor.  Dalam 

melakukan pengumpulan data dan informasi ini, kalian dapat mendeskripsikannya 

pada lembar kerja berikut ini: 

 

 

 

Lembar Kerja. 

Daftar pertanyaan : 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. Dst 

 

Hipotesis : 

…………………………………………………………………………………

……… 

………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lembar Kerja 

Lembar deskripsi : 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Setelah data dan informasi telah kalian kumpulkan, selanjutnya kalian 

diminta untuk menanalisis informasi dan data yang diperoleh baik dari bacaan 

maupun sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang permasalahan 

bencana tanah longsor yang kalian kaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah semua kelompok selesai membuat kesimpulan, masing-masing 

kelompok menunjuk perwakilan satu siswa untuk mengkomunikasikan (berupa 

presentasi di depan kelas) hasil analisis tentang jenis dan karakeristik bencana 

alam. Sedangkan kelompok lain yang mendengarkan penjelasan kelompok yang 

melakukan presentasi diharuskan untuk memberi penilaian tentang hasil diskusi 

kelompok tersebut dalam lembar penilaian. 

No Aspek Penilaian Skor 

Kel 1       Kel 2       Kel 3        

Kel 4 

1 Kinerja kelompok  

2 Hasil diskusi kelompok   

3 Penguasaan materi   

4 Kelengkapan materi  

Keterangan skor : 

90-100  : Sangat baik  50-69  : Cukup 

70-89  : Baik   30-49  : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja 

Kesimpulan : 

..........................................................................................................................

.. 

..........................................................................................................................

.. 

..........................................................................................................................
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X MIA IMERSI 1 

NO KODE SISWA NAMA SISWA 

1 RS-1 AHMAD FAUZI SABILLA 

2 RS-2 ALVI PUTRI WARDANI 

3 RS-3 ARUNNIA JUSTUCIA 

4 RS-4 DIAN UTAMI MUSLIKHAH 

5 RS-5 ERNA SULISTYOWATI 

6 RS-6 ESTER IRA WIRANTI 

7 RS-7 FEBBY WIDYANINGSIH 

8 RS-8 FEBRIYANA AL KARIM 

9 RS-9 FEBRY WULANDARI 

10 RS-10 HANINDA NURUL INDRA DEWI 

11 RS-11 HASTYANA RIHARDNESWARA 

12 RS-12 IMAM MA’RUF ASA PERDANA 

13 RS-13 IRSYAD MUHAMMAD IZZA AL HAMID 

14 RS-14 KHRISNA ADI NUGRAHA 

15 RS-15 MAULANA TAUFIK DWI KUSUMA 

16 RS-16 MUHAMMAD RAFIF ZAINAFIL 

RIZQULLAH 

17 RS-17 NUR MAHMUDAH TEGAR RAHMAWATY 

18 RS-18 NURUL FAUZI 

19 RS-19 PRAEMORDHIA RATNA MAULINA 

20 RS-20 RASYID PURNA HADI 

21 RS-21 SHINTA MARTIKA SARI 

22 RS-22 SUCI PRASASTININGSIH 

23 RS-23 SUSI NURDIYANTI 

24 RS-24 TITIS WULANDARI 

25 RS-25 YANUAR SIWI ANINDHITA 

26 RS-26 YOSHEFINE MEGA YESICCA 

27 RS-27 YUSTI MELIANA 
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Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah Materi Pertama 

Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan’ 

Ruang Kelas X MIA Imersi 1 

13 Mei 2015 

Materi Pembelajaran 

 

 

Materi Pembelajaran 

a. Definisi tanah longsor. 

b. Jenis-jenis tanah longsor. 

c. Ciri-ciri terjadinya tanah longsor. 

d. Faktor penyebab tanah longsor. 

e. Kondisi geografis dan kebencanaan Kabupaten 

Karanganyar. 

Alokasi Waktu 2 x 45 Menit (2 Jam Pelajaran) 

Jumlah Siswa  27 Siswa (19 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki) 

 

Kegiatan Pembelajaran sesuai 

lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas Belajar 

Siswa (5M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran sesuai 

lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas Belajar 

Siswa (5M) 

Guru memasuki ruang kelas dengan tepat waktu dan 

memulai kegiatan pembelajaran pukul 07.00 WIB. 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru 

mengucapkan salam dan memimpin doa bersama 

kemudian guru memperkenalkan diri, menanyakan 

kesiapan siswa untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan melakukan presensi.  

Tahap 1: Memberikan orientasi tentang 

permasalahan kepada siswa 

Guru memotivasi siswa untuk belajar sekaligus 

memberikan siswa apersepsi  dengan melakukan tanya 

jawab mengenai definisi bencana tanah longsor. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, aktivitas belajar yang 

akan dilakukan dan peralatan yang diperlukan untuk 

membantu kegiatan pembelajaran. Kemudian guru 

menyampaikan materi secara singkat, padat dan jelas 

mengenai definisi, jenis dan karakteristik tanah longsor, 

dan kondisi geografis dan sebaran daerah rawan 

bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok belajar 

(masing-masing 5-6 siswa) secara acak untuk 

mendiskusikan permasalahan tanah longsor yang 

didapat masin-masing kelompok. Pembagian lima 

kelomok belajar tersebut adalah sebagai berikut. 

Kelompok 1 (Longsoran Banjarsari 1) : 

1.Ahmad Fauzi Sabilla (L) 4. Febby Widyaningsih (P) 

2.Arunnia Justucia (P)        5. Hastyana R (L) 

3. Erna Sulistyowati (P)     6. Febry Wulandari (P) 
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Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Kelompok 2 (Longsoran Banjarsari 2) : 

 .Imam Ma’ruf Asa P (L)       4. Ester Ira Wiranti (P) 

2.Alvi Putri Wardani  (P)        5. Khrisna Adi N (L) 

3. Dian Utami M (P)               6. Febriyana Al Karim (P) 

Kelompok 3 (Longsoran Giribangun) : 

1. Haninda Nurul Indra D (L)  4. Shinta Martika Sari (P) 

2. Yusti Meliana (P)                 5. Susi Nurdiyanti (P) 

3. Irsyad Muhammad Izza AH (L) 

Kelompok 4 (Longsoran Gondangrejo) : 

1. Rassyid Purna Hadi (L)             4. Yoshefine MY (P) 

2. Maulana Taufik Dwi K (L)       5. Titis Wulandari (P) 

3. Nur Mahmudah Tegar R (P) 

Kelompok 5 (Longsoran Sapen) : 

1. Yanuar Siwi Anindhita (P) 4. Praemordhia RM (P) 

2. Suci Prasastiningsih (P)      5. Nurul Fauzi (P) 

3. Muhammad Rafif Zainafil R (L) 

Mengamati 

Masing-masing kelompok mengamati sampel batuan 

dan tanah yang sudah dipersiapkan sesuai dengan lokasi 

tanah longsor yang mereka kaji. Pengamatan sampel 

batuan dan tanah bekas longsoran ini dilakukan agar 

siswa memiliki gambaran awal dan mengetahui 

informasi mengenai bencana tanah longsor yang mereka 

kaji, hal ini dikarenakan siswa belum melaksanakan 

kegiatan observasi lapangan untuk mengamati dan 

mencari informasi secara langsung di lokasi tanah 

longsor. 

Menanya 

Siswa merumuskan masalah dan hipotesis berdasarkan 

hasil diskusi kelompok terhadap permasalahan tanah 

longsor yang dikaji masing-masing kelompok dan 

ditulis pada LKS 1 yang sudah dipersiapkan. 

Tahap 3: Melakukan penyelidikan dan kelompok 

Guru membimbing dan mengarahkan siswa yang 

kebingungan dalam melaksanakan proses diskusi 

kelompok di dalam kelas agar mampu memecahkan 

permasalahan tanah longsor yang mereka amati dengan 

benar dan tepat. 

Mengumpulkan Informasi 

Masing-masing kelompok mencari informasi melalui 

browsing di Internet dan informasi yang diperoleh dari 

hasil pengamatan sampel batuan dan tanah dari lokasi 

tanah longsor yang mereka kaji. Siswa secara aktif 

berpartisipasi dalam melaksanakan diskusi kelompok 

untuk bertukar pendapat dan informasi untuk menjawab  
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Kegiatan Pembelajaran sesuai 

lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas Belajar 

Siswa (5M) 

Mengumpulkan Informasi 

rumusan masalah dan hipotesis yang telah disusun 

Mengasosiasi 

Siswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk 

membuat analisis terhadap fenomen ayang mereka amati 

dengan cara menghubungkan informasi-informasi yang 

mereka peroleh dari berbagai sumber belajar dan sesuai 

arahan yang diberikan oleh guru dan menulisnya pada 

LKS 1 yang sudah dipersiapkan sebelumnya.. 

Tahap 4: Mengembangkan dan mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Mengkomunikasikan 

Setelah proses diskusi selesai, masing-masing kelompok 

diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya selama 7 menit. Kelompok lainnya tetap 

memperhatikan dan menyiapkan satu pertanyaan untuk 

kelompok yang melakukan presentasi. 

Tahap 5: Menganalisis dan mengatasi proses 

pemecahan masalah 

Bersama siswa guru membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ini dan memberikan 

penguatan terhadap hasil pemecahan masalah yang 

dilakukan siswa dengan cara menambahkan informasi 

penting yang belum dicantumkan siswa pada hasil 

diskusinya. 

Guru melakukan feedback atau refleksi untuk 

mengetahui pemahaman siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dan memberikan penugasan kepada siswa 

untuk mempersiapkan diri dan mempelajari materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru 

melakukan koordinasi dengan siswa untuk menetapkan 

waktu pelaksanaan kegiatan observasi lapangan. 

Terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan doa bersama. 
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Pelaksanaan Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Berbasis Masalah Materi Kedua  

Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan’ 

Ruang Kelas X MIA Imersi 1 

20 Mei 2015 

Materi Pembelajaran a. Upaya mitigasi bencana tanah longsor 

b. Dampak yang terjadi dalam bencana tanah longsor 

c. Lembaga penanggulangan bencana tanah longsor 

Alokasi Waktu 2 x 45 Menit (2 Jam Pelajaran) 

Jumlah Siswa  27 Siswa (19 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki) 

Kegiatan Pembelajaran 

sesuai lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas 

Belajar Siswa (5M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memasuki ruang kelas dengan tepat waktu dan 

memulai kegiatan pembelajaran pukul 07.00 WIB. 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru 

mengucapkan salam dan memimpin doa bersama 

kemudian guru menanyakan kesiapan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

presensi.  

Tahap 1: Memberikan orientasi tentang permasalahan 

kepada siswa 

Guru memotivasi siswa untuk belajar sekaligus 

memberikan siswa apersepsi  dengan melakukan tanya 

jawab mengenai dampak yang ditimbulkan dari bencana 

tanah longsor. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

aktivitas belajar yang akan dilakukan dan peralatan yang 

diperlukan untuk membantu kegiatan pembelajaran. 

Kemudian guru menyampaikan materi secara singkat, 

padat dan jelas mengenai dampak, usaha dan kelembagaan 

penanggulangan bencana tanah longsor. 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok belajar (masing-

masing 5-6 siswa) secara acak untuk mendiskusikan 

permasalahan tanah longsor yang didapat masin-masing 

kelompok. Pembagian lima kelomok belajar tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Kelompok 1 (Longsoran Banjarsari 1) : 

1.Ahmad Fauzi S (L)    4. Febby Widyaningsih (P) 

2.Arunnia Justucia (P)  5. Hastyana R (L) 

3. Erna Sulistyowati (P)6. Febry Wulandari (P) 

Kelompok 2 (Longsoran Banjarsari 2) : 

 .Imam Ma’ruf AP  L         4. Ester Ira Wiranti (P) 

2.Alvi Putri Wardani  (P)    5. Khrisna Adi N (L) 

3. Dian Utami M (P)           6. Febriyana AK (P) 

Kelompok 3 (Longsoran Giribangun) : 

1. Haninda Nurul Indra D (L) 4. Shinta MS (P) 
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Kegiatan Pembelajaran 

sesuai lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas 

Belajar Siswa (5M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

2. Yusti Meliana (P)                5. Susi N (P) 

3. Irsyad Muhammad Izza AH (L) 

Kelompok 4 (Longsoran Gondangrejo) : 

1. Rassyid Purna Hadi (L)      4. Yoshefine MY (P) 

2. Maulana Taufik Dwi K (L) 5. Titis W (P) 

3. Nur Mahmudah Tegar R (P) 

Kelompok 5 (Longsoran Sapen): 

1. Yanuar Siwi A (P)         4. Praemordhia RM(P) 

2. Suci Prasastiningsih (P) 5. Nurul Fauzi (P) 

3. Muhammad Rafif Zainafil R (L) 

Mengamati 

Masing-masing kelompok mengamati kembali fenomena-

fenomena yang mereka temukan pada saat melakukan 

kegiatan observasi lapangan untuk memperoleh informasi 

atas permasalahan bencana tanah longsor yang mereka 

diskusikan. 

Menanya 

Siswa merumuskan masalah dan hipotesis berdasarkan 

hasil diskusi kelompok terhadap permasalahan tanah 

longsor yang dikaji masing-masing kelompok dan ditulis 

pada LKS 2 yang sudah dipersiapkan. 

Tahap 3: Melakukan penyelidikan dan kelompok 

Guru membimbing dan mengarahkan siswa yang 

kebingungan dalam melaksanakan proses diskusi 

kelompok (baik di dalam kelas maupun di luar kelas) agar 

mampu memecahkan permasalahan tanah longsor yang 

mereka amati dengan benar dan tepat. 

Mengumpulkan Informasi 

Masing-masing kelompok mencari informasi melalui 

observasi lapangan maupun sumber belajar lainnya yang 

relevan. Siswa secara aktif berpartisipasi dalam 

melaksanakan diskusi kelompok untuk bertukar pendapat 

dan informasi untuk menjawab rumusan masalah dan 

hipotesis yang telah disusun sebelumnya. 

Mengasosiasi 

Siswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk 

membuat analisis terhadap fenomen ayang mereka amati 

dengan cara menghubungkan informasi-informasi yang 

mereka peroleh dari berbagai sumber belajar dan sesuai 

arahan yang diberikan oleh guru. 

Tahap 4: Mengembangkan dan mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Mengkomunikasikan 

Setelah proses diskusi selesai, masing-masing kelompok 

diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil  
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Kegiatan Pembelajaran 

sesuai lima sintaks tahapan 

pembelajaran berbasis 

masalah dan Aktivitas 

Belajar Siswa (5M) 

Mengkomunikasikan 

diskusinya selama 5 menit. Kelompok lainnya tetap 

memperhatikan dan menyiapkan satu pertanyaan untuk 

kelompok yang melakukan presentasi. 

Tahap 5: Menganalisis dan mengatasi proses 

pemecahan masalah 

Bersama siswa guru membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ini dan memberikan  

penguatan terhadap hasil pemecahan masalah yang 

dilakukan siswa dengan cara menambahkan informasi 

penting yang belum dicantumkan siswa pada hasil 

diskusinya. 

Guru melakukan feedback atau refleksi untuk mengetahui 

pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran dan 

memberikan penugasan kepada siswa dalam bentuk 

makalah dan PPT. Terakhir, guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan melakukan doa bersama. 
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Waktu 

Pelaksa

naan 

Lokasi 

Pelaksanaan 

Observasi 

Jarak Menuju 

Lokasi 

Waktu 

Tempuh 

Lama 

Waktu 

Observasi 

 

Kelompok 

Yang 

Melakukan 

Observasi 

Jumlah Siswa 

Yang 

Melakukan 

Observasi 

 

Aktivitas siswa 

 

Jumat, 

15 Mei 

2015 

Longsoran 

Banjarsari 1 

4,06 km dari 

SMA Negeri 

Karangpandan 

9 menit dari 

SMA Negeri 

Karangpandan 

15 Menit Kelompok 

1 

6 siswa 

(Perempuan 4, 

Laki-Laki 2) 

Mengamati fenomena yang ada di lokasi 

longsoran. 3 siswa mengamati batuan dan 3 

siswa mengamati tanah di lokasi sambil 

melakukan dokumentasi dan mencatat informasi 

penting. 

Longsoran 

Banjarsari 2 

0,20 km dari 

longsoran 

Banjarsari 1 

3 menit dari 

longsoran 

Banjarsari 1 

15 Menit Kelompok 

2 

5 siswa 

(Perempuan 3, 

Laki-Laki 2) 

Secara bersama-sama  mengamati batuan dan 

tanah di lokasi sambil melakukan dokumentasi 

dan mencatat informasi penting. 

Longsoran 

Giribangun 

2,21 km dari 

longsoran 

Banjarsari 2 

7 menit dari 

longsoran 

Banjarsari 2 

15 Menit Kelompok 

3 

3 siswa 

(Perempuan 2, 

Laki-Laki 1) 

Mengamati fenomena yang ada di lokasi 

longsoran. 2 siswa mengamati bekas longsoran 

dan mencatat informasi penting. 1 siswa 

melakukan dokumentasi. 

 Longsoran 

Gondangrejo 

5,32 km dari 

longsoran 

Giribangun 

15 menit dari 

longsoran 

Giribangun 

15 Menit Kelompok 

4 

3 siswa 

(Perempuan 1, 

Laki-Laki 2) 

Secara bersama-sama  mengamati batuan dan 

tanah di lokasi sambil melakukan dokumentasi 

dan mencatat informasi penting. Mereka juga 

bertanya kepada warga yang bermukim dekat 

dengan lokasi longsoran. 

 Longsoran 

Sapen 

5,17 km dari 

longsoran 

Gondangrejo 

19 menit dari 

longsoran 

Gondangrejo 

15 Menit Kelompok 

5 

4 siswa 

(Perempuan 2, 

Laki-Laki 2) 

Mengamati fenomena yang ada di lokasi 

longsoran. 2 siswa mengamati bekas longsoran 

dan mencatat informasi penting. 2 siswa 

melakukan dokumentasi dan turun ke sungai 

untuk mengamati kondisi tanah dan batuan yang 

berada di sungai. 

Pelaksanaan Kegiatan Observasi Lapangan 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MITIGASI 

BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS MASALAH DAN PEMAHAMAN 

SISWA TERHADAP MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR. 

Variabel Indikator Nomor Butir 

Pengamatan 

Proses 

Pembelajaran 

Mitigasi 

Bencana 

Tanah 

Longsor 

1. Active Learning 

a. Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran 

b. Komunikasi yang baik antara guru dan murid 

selama proses pembelajaran berlangsung 

c. Antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru 

1 

 

2 

 

 

3 

2. Aktivitas belajar siswa (5M) 

1) Mengamati 

a. Siswa mengamati fakta di lapangan dengan 

sungguh-sungguh 

b. Siswa mengidentifikasi fakta-fakta yang ada di 

lapangan 

2) Menanya 

c. Siswa mengajukan pertanyaan atau hipotesiss 

secara berkelompok dan dituiskan pada LKS yang 

sudah dipersiapkan tentang permasalahan yang 

akan mereka bahas. 

d. Siswa merumuskan masalah berdasarkan hasil 

diskusi kelompok 

e. Siswa menyampaikan rumusan masalah tersebut 

3) Mengumpulkan Informasi 

f. Siswa dengan teliti mencari informasi dari 

observasi lapangan dan sumber belajar lainnya 

(internet maupun buku). 

g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk 

bertukar informasi yang mereka peroleh untuk 

menjawab pertanyaan dan hipotesisnya 

4) Mengasosiasikan 

h. Siswa menganalisis setiap informasi dari berbagai 

sumber yang mereka peroleh. 

5) Mengkomunikasikan 

i. Siswa menyampaikan hasil analisis dari diskusi 

kelompok. 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 3. Merefleksikan pengetahuan  
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a. Menjelaskan materi dengan bahasanya sendiri. 

b. Mengembangkan pengetahuannya 

13 

 

14 

4. Guru sebagai fasilitator 

a. Guru memberikan siswa motivasi untuk belajar 

b. Guru membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

15 

 

16 

5. Kemampuan siswa menghasilkan produk 

a. Keterampilan dalam menghasilkan produk 

pembelajaran (laporan, makalah, karya ilmiah, 

dan lain-lain) 

b. Kelengkapan hasil produk pembelajaran 

 

17 

 

 

18 

6. Kolaborasi 

a. Tingkat partisipasi dan kerja sama antar  siswa 

dalam proses diskusi 

 

 

19 

7. Penyelidikan autentik 

a. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

belajar yang valid dan relevan untuk 

memecahkan permasalahan yang dikaji 

b. Melakukan observasi lapangan dengan cermat 

dan teliti. 

c. Pertukaran ide atau gagasan secara bebas untuk 

menambah informasi 
 

 

 

20 

 

21 

 

22 

8. Pemahaman siswa 

a. Penguasaan dan pemahaman materi 

pembelajaran 

b. Kemampuan siswa menafsirkan materi 

pembelajaran 

c. Siswa mampu menemukan konsep pengetahuan 

yang baru 

d. Siswa mampu mengekstrapolasi pemahaman 

mereka pada saat proses diskusi berlangsung. 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 
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HASIL OBSERVASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS 

MASALAH DAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR. 

No Indikator Proses Pembelajaran Hasil Pengamatan 

1 Active Learning  

1) Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran 

 

Siswa teribat aktif dalam pembelajaran terbukti pada saat kegiatan diskusi berlangsung semua 

siswa berperan aktif untuk memecahkan permasalahan tanah longsor yang sedang mereka kaji 

bersama. Siswa aktif bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas. 

2) Komunikasi yang baik antara guru dan murid 

selama proses pembelajaran berlangsung 

 

Komunikasi antara guru dan siswa juga tercipta dengan baik ditunjukkan dengan adanya tanya 

jawab antara guru dan siswa, dan siswa juga merespon umpan balik yang diberikan oleh guru. 

3) Antusias siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 

 

Siswa antusias dan tertib dalam mengikuti pembelajaran dilihat dari ketenangan siswa dalam 

pembelajaran dan mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan 

2 Aktivitas Belajar Siswa  

 Mengamati  

4) Siswa mengamati fakta di lapangan dengan 

sungguh-sungguh. 

 

Siswa terlihat antusias dalam melakukan dan mengamati fakta-fakta di lapangan. Mereka 

melakukan pengamatan dengan teiti untuk memperoeh informasi yang akan mereka gunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang sedang mereka kaji. 

5) Siswa mengidentifikasi fakta-fakta yang ada 

di lapangan 

Siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang mereka temui di lapangan dengan baik dengan 

cara mencatat hal penting yang mereka temui dilapangan dan mereka juga memfoto fenomena 

tersebut sebagai dokumentasi. 

 Menanya  

6) Siswa merumuskan masalah berdasarkan 

hasil diskusi kelompok 

 

Siswa secara bersama-sama merumuskan masalah yang akan mereka kaji dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat, ide dan pandangan dari masinv-masing 

anggota kelompok dan sudah menjadi keputusan bersama. 

7) Siswa menyampaikan rumusan masalah 

tersebut 

Siswa merumuskan masalah berdasarkan hasil diskusi kelompok yang mereka tulis sebagai 

pengajuan pertanyaan atau hipotesis terhadap permasalahan yang akan mereka kaji dan siswa 
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 menyampaikan rumusan masalah tersebut pada saat diskusi kelompok. 

 Mengumpulkan Informasi  

8) Siswa mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber dan pengalaman belajar di 

luar kelas (observasi lapangan) 

Siswa dengan teliti mencari informasi dari observasi lapangan dan sumber belajar lainnya 

(internet maupun buku) maupun pada saat melakukan pengamatan pada saat diskusi lapangan,  

9) Siswa bersama kelompok menganalisis dari 

informasi atau data yang telah di kumpulkan 

 

Siswa melakukan diskusi kelompok untuk bertukar informasi yang mereka peroleh untuk 

menjawab pengajuan pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. 

 Mengasosiasikan  

10) Siswa menganalisis setiap informasi dari 

berbagai sumber yang mereka peroleh 

Siswa menganalisis setiap informasi dari berbagai sumber yang mereka peroleh dengan 

berdiskusi kelompok pada saat jam pelajaran ataupun diluar jam pelajaran kemudian diolah dan 

dikembangkan secara sistematis dalam bentuk makalah sebagai penyajian hasil diskusi 

mengenai permasalahan yang dikaji 

 Mengkomunikasikan  

11) Siswa menyampaikan hasil analisis dari 

diskusi kelompok. 

Siswa membuat produk hasil belajar berupa makalah yang berisi pembahasan yang lebih 

lengkap mengenai masalah yang mereka bahas dan PPT yang akan digunakan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas.  Setiap kelompok melakukan presentasi didepan 

kelas dengan alokasi waktu 7 menit, dan kelompok lain yang tidak sedang melakukan 

presentasi tetap memperhatikan dan mempersiapkan satu pertanyaan mengenai hal yang sedang 

dipresentasikan. Setiap kelompok memiliki kinerja kelompok yang baik, hasil diskusi kelompok 

baik, dan penguasaan dan kelengkapan materinya juga baik. Dapat dikatakan bahwa aktivitas 

belajar dengan menggunakan metode pembelajaran ini berjalan baik dan efektif. 

3 Merefleksikan pengetahuan  

12) Menjelaskan materi dengan bahasanya 

sendiri 

 

Siswa mampu menyerap dan mengolah materi yang dipelajari sehingga mereka mampu 

menjelaskan ulang materi yang sudah dipelajari bersama dengan bahasanya sendiri, hal ini 

dapat dilihat ketika guru melakukan refleksi pembelajaran dan pada saat diskusi kelompok.  

13) Mengembangkan pengetahuannya 

 

Siswa mampu mengembangkan pengetahuannya pada saat melakukan observasi lapangan dan 

mampu mengaitkannya dengan teori yang sudah mereka pelajari pada saat pembelajaran dikelas 
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4 Guru sebagai fasilitator  

14) Guru memberikan siswa motivasi untuk 

belajar 

 

Ditunjukkan dengan perilaku guru yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada 

siswa agar siswa memiliki minat belajar yang tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat 

pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi pembelajaran. 

15) Guru membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran 

Guru selalu memberikan bimbingan dan pengarahan yang jelas agar siswa mudah dalam 

melakukan proses pembelajaran dan memudahkan siswa dalam menyerap materi pembelajaran. 

5 Kemampuan siswa menghasilkan produk  

16) Keterampilan dalam menghasilkan produk 

pembelajaran (laporan, makalah, karya 

ilmiah, dan lain-lain) 

Siswa mengerjakan LKS yang sudah disediakan dengan yang kemudian dikembangkan dalam 

bentuk Power Point untuk dipaparkan di depan kelas dan dalam bentuk makalah sebagai tugas 

akhir yang akan dikumpulkan.  

17) Kelengkapan hasil produk pembelajaran 

 

Mereka menyusun penugasan dengan baik, jelas dan lengkap sesuai fakta dan informasi yang 

sudah mereka peroleh 

6 Kolaborasi  

18) Tingkat partisipasi dan kerja sama antar  

siswa dalam proses diskusi 

 

Kekompakan dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok dalam melakukan observasi 

lapangan dan diskusi kelompok seingga siswa dapat menyampaikan ide dan gagsan dan 

memberikan kesempatan siswa bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang mereka 

kaji. 

7 Penyelidikan Autentik  

19) Mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber belajar yang valid dan relevan untuk 

memecahkan permasalahan yang dikaji 

Siswa mampu mencari informasi dari berbagai sumber belajar, salah satunya dari internet dan 

observasi lapangan. 

20) Melakukan observasi lapangan dengan 

cermat dan teliti 

Melakukan observasi lapangan siswa mencari informasi dengan cermat dan teliti mencatat 

informasi penting untuk selanjutnya dianalisis secara berkelompok untuk menemukan jawaban. 

21) Pertukaran ide atau gagasan secara bebas 

untuk menambah informasi 

Antar siswa saling bertukar pikiran untuk menambah informasi yang lengkap dan untuk 

mencari jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji. 

8 Pemahaman siswa  

22) Penguasaan dan pemahaman materi Siswa memiliki tingkat penguasaan materi yang cukup baik dan memiliki tingkat pemahaman 
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pembelajaran 

 

yang baik. Pemahaman disini dapat dilihat dari kemampuan memahami arti suatu bahan 

pelajaran, seperti menafsirkan , menjelaskan atau meringkas aatau merangkum suatu pengertian 

kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Siswa memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan ide dan gagasan dengan bahasanya tentang permasalahan yang mereka diskusikan, 

siswa dapat menjelaskan dan menafsirkan permasalahan tanah longsor yang mereka hadapi dan 

mereka mampu memaknai hasil pembelajaran tersebut dengan pengetahuan baru yang beragam. 

23) Kemampuan siswa menafsirkan materi 

pembelajaran 

Siswa mampu memahami arti suatu materi pelajaran dengan baik. ditandai dengan dengan 

mereka mampu menghubungkan berbagai informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber 

yang mereka peroleh (baik dari kelas, buku, internet, dan observasi lapangan) kemudian mereka 

mengolah informasi tersebut untuk memecahkan permasalahan tanah longsor yang mereka 

diskusikan bersama. dan mereka dapat memperoleh dan memaknai hasil pengetahuan yang 

mereka peroleh selama pembelajaran bencana tanah longsor berlangsung. 

24) Siswa mampu menemukan konsep 

pengetahuan yang baru 

 

Siswa mampu menemukan konsep pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapat 

sebelumnya. sebelumnya mereka hanya mengetahui secara mendasar bahwa hanya di dataran 

tinggi sajalah tanah longsor bisa terjadi. tetapi selama dan setelah pembelajaran mitigasi 

bencana tanah longsor berbasis masalah berlangsung, mereka menjadi semakin tahu dan 

mampu mengembangkan pengetahuan dimana saja lokasi rawan bencana, khususnya bencana 

tanah longsor di kabupaten karanganyar. terlebih mereka memiliki tingkat analisis dan 

pemecahan masalah yang baik terhadap permasalahan tanah longsor yang mereka kerjakan 

secara berkelompok. 

25) Siswa mampu mengekstrapolasi pemahaman 

mereka pada saat proses diskusi berlangsung 

 

Siswa mampu meramalkan apa yang terjadi dan dampak apa yang bisa terjadi di masa depan 

apabila permasalahan tanah longsor tersebut tidak segera dibenahi dan mereka mampu 

bagaimana cara mitigasi bencana tanah longsor di lokasi tersebut agar kejadian tanah longsor 

tidak terulang lagi. 
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KISI-KISI PENILAIAN KINERJA GURU 

No. 
Dimensi Tugas Utama/  

Indikator Kinerja Guru 

Nomer 

pernyataan 

Jumlah 

Pernyataan 

`1 Perencanaan Pembelajaran 1, 2, 3, 4.5,6,7 7 

  Guru menyusun silabus 

 Guru memformulasikan tujuan  

pembelajaran dalam RPP sesuai dengan 

kurikulum/silabus dan memperhatikan 

karakteristik siswa. 

 Guru menyusun  bahan ajar secara runtut, 

logis, dan kontekstual. 

 Guru membuat media pembelajaran yang 

efektif dan efisien  

 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang efektif. 

 Guru memilih sumber belajar pembelajaran 

sesuai dengan materi dan strategi 

pembelajaran. 

  Guru menyusun lembar kerja siswa (LKS) 

dan alat evaluasi pembelajaran 
  

2 Pelaksanaan Pembelajaran yang aktif dan 

efektif 

8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

6 

a. Kegaiatan Pendahuluan 

 Guru memulai pembelajaran dengan 

efektif. 

b. Kegiatan Inti 

 Guru menguasai materi pelajaran. 

 Guru menerapkan pendekatan/ strategi 

pembelajaran dengan efektif. 

 Guru memanfaatan media dalam 

pembelajaran dengan efektif. 

 Guru memicu dan/atau memelihara 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

 Guru menggunakan bahasa yang benar 

dan tepat dalam pembelajaran. 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

efektif. 

3 Penilaian Pembelajaran 14, 15, 16 3 

  Guru menggunakan berbagai strategi dan 

metode penilaian  untuk memantau 

kemajuan dan hasil belajar siswa dalam 

mencapai kompetensi tertentu sebagaimana 
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yang tertulis dalam RPP 

  Guru memanfatkan berbagai  hasil 

penilaian untuk memberikan umpan balik 

bagi siswa tentang kemajuan belajarnya. 

  Guru memanfatkan berbagai  hasil 

penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran selanjutnya. 
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PENILAIAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU  

No Tugas Utama/ 

Indikator Kinerja 

Guru 

Butir Penilaian Indikator Kinerja 

Guru 

Penilaian Keterangan 

Ya Tidak 

I Perencanaan Pembelajaran 

1. Guru menyusun 

silabus 

pembelajaran 

 

 

Guru menyusun silabus sebagai 

rencana pembelajaran yang 

didalamnya mencakup kompetensi 

inti, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu dan sumber belajar. 

   Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian kinerja guru = 

20 

Jumlah pernyataan Tidak untuk penilaian kinerja guru 

= 0 

Hasil Penilaian Kinera Guru dalam Perencanaan 

Pembelajaran: 
                   

                                 
         

= 
  

  
        = 100% 

(25,00 - 43,75%)         = 1  

(43,76 - 62,50%)         = 2  

(62,51 - 81,25%)         = 3 

(81,26 – 100%)           = 4 

Analisis: 

Perencanaan pembelajaran memperoleh nilai 

persentase 100% dan skor 4, sehingga tugas guru 

dalam perencanaan pembelajaran dikategorikan 

berjalan sangat baik. 

2. Guru 

memformulasikan 

tujuan  

pembelajaran dalam 

RPP sesuai dengan 

kurikulum /silabus 

dan memperhatikan 

karakteristik siswa. 

a. Tujuan pembelajaran dirumuskan  

dan dikembangkan berdasarkan 

SK/KD yang akan dicapai 

   

b.Tujuan pembelajaran memuat 

gambaran proses dan hasil belajar 

yang dapat dicapai oleh siswa 

sesuai dengan kebutuhan 

belajarnya. 

   

c. Tujuan pembelajaran disesuaikan 

dengan kebutuhan belajar siswa. 
   

3. Guru menyusun  

bahan ajar secara 

runtut, logis, dan 

kontekstual. 

a. Bahan ajar 

disusun dari yang sederhana ke 

kompleks, mudah ke sulit 

dan/atau konkrit ke abstrak sesuai 
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dengan tujuan  

pembelajaran 

b.Keluasan dan kedalaman bahan 

ajar disusun dengan 

memperhatikan potensi siswa 

(termasuk yang cepat dan lambat, 

motivasi tinggi dan rendah). 

   

c. Bahan ajar dirancang sesuai 

dengan konteks kehidupan dan 

perkembangan Ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

   

d.Bahan ajar dirancang dengan 

menggunakan sumber yang 

bervariasi (tidak hanya buku 

Pegangan siswa) 

   

4. Guru membuat 

media pembelajaran 

yang efektif dan 

efisien 

a. Guru membuat media 

pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa  terhadap materi 

pembelajaran 

   

 

 

 b.Media pembelajaran yang 

digunakan dapat menyampaikan 

pesan dari guru kepada siswa 

secara efektif 

   

5. Guru merencanakan  

kegiatan 

pembelajaran  

yang efektif. 

a. Strategi, pendekatan, dan metode 

pembelajaran relevan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai /kompetensi 

harus dikuasai siswa 

   

b.Strategi dan metode pembelajaran 

yang dipilih dapat memudahkan 

pemahaman siswa. 

   

c. Strategi dan metode pembelajaran 

yang dipilih sesuai dengan tingkat 
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perkembangan kognitif, afektif, 

dan psikomotor siswa. 

d.Setiap tahapan pembelajaran 

diberi alokasi waktu secara 

proporsional dengan 

memperhatikan tingkat 

kompleksitas materi dan/atau 

kebutuhan belajar  siswa. 

   

6. Guru memilih 

sumber belajar 

pembelajaran sesuai 

dengan materi dan  

strategi 

pembelajaran. 

a. Sumber belajar pembelajaran 

yang dipilih dapat dipakai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

atau kompetensi yang ingin 

dicapai.  

 

   

b.Sumber belajar pembelajaran 

dapat memudahkan pemahaman 

siswa. 

   

c. Sumber belajar pembelajaran 

yang dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, afektif, 

dan psikomotor siswa. 

   

7 Guru menyusun 

lembar kerja siswa 

(LKS) dan alat 

evaluasi 

pembelajaran 

a. Guru menyusun lembar 

kerja siswa sebagai bentuk 

penugasan dari siswa (alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran) 

   

  b.Lembar kerja siswa yang disusun 

membantu dan mempermudah 

siswa dalam mengerjakan tugas 

guru 

   

  c. Lembar kerja siswa dapat 

dijadikan alat evaluasi 

pembelajaran oleh guru 
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II Pelaksanaan Pembelajaran yang aktif dan efektif 

8. Guru memulai  

pembelajaran 

dengan  

efektif. 

a. Melakukan apersepsi.    Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian kinerja guru = 

20 

Jumlah pernyataan Tidak untuk penilaian kinerja guru 

= 1 

Hasil Penilaian Kinera Guru dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Yang Aktif Dan Efektif: 
                   

                                 
         

= 
  

  
        = 95,24% 

(25,00 - 43,75%)         = 1  

(43,76 - 62,50%)         = 2  

(62,51 - 81,25%)         = 3 

(81,26 – 100%)           = 4 

Analisis: 

Pelaksanaan Pembelajaran memperoleh nilai persentase 

95,24% dan skor 4, sehingga tugas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dikategorikan berjalan 

sangat baik. 

b.Menyampaikan kompetensi yang 

akan dicapai dalam rencana 

kegiatan. 

   

9. Guru menguasai 

materi pelajaran. 

a. Kemampuan menyesuiakan 

materi dengan tujuan 

pembelajaran. 

   

b.Kemampuan mengkaitkan materi 

dengan pengetahuan lain yang 

relevan,  perkembangan Iptek , 

dan kehidupan nyata . 

   

c. Tingkat ketepatan pembahasan 

dengan materi pembelajaran. 
   

d.Kemampuan menyajikan materi 

secara sistematis  (mudah ke sulit, 

dari konkrit ke abstrak) 

   

10. Guru menerapkan 

pendekatan/strategi 

pembelajaran yang 

efektif. 

(metode 

pembelajaran 

berbasis masalah) 

a. Melaksanakan persiapan 

pembelajaran terhadap siswa 

dalam menerima pembelajaran 

   

b.Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut. 
   

c. Menguasai kelas.    

d.Melaksanakann pembelajaran 

yang bersifat kontekstual. 
   

e. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant 

effect). 

   

11.  Guru memicu dan 

atau  

memelihara 

keterlibatan  

a. Menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa melalui interaksi guru, 

siswa, sumber belajar. 

   

b.Merespon positif partisipasi    

1
8
9
 



221 
 

 

siswa dalam 

pembelajaran 

siswa. 

c. Menunjukkan hubungan antar 

pribadi yang kondusif 
   

d.Menumbuhkan keceriaan dan 

antusisme siswa dalam belajar. 
   

12.  Guru menggunakan  

bahasa yang benar 

dan  

tepat dalam  

pembelajaran. 

a. Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas dan lancar. 
   

b. Menggunakan bahasa tulis yang 

baik dan benar. 
   

c. Menyampaikan pesan dengan 

gaya yang sesuai. 
   

13. Guru mengakhiri  

pembelajaran 

dengan  

efektif. 

a. Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa. 

   

b. Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas. 

   

c. Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan remidi 

   

III Penilaian Pembelajaran 

14 Guru menggunakan  

berbagai strategi dan  

metode penilaian  

untuk  

memantau kemajuan 

dan  

hasil belajar siswa  

dalam mencapai  

kompetensi tertentu  

sebagaimana yang  

tertulis dalam RPP. 

a. Menggunakan teknik penilaian 

otentik (kuis, pertanyaan lisan, 

pemberian tugas, dsb.) untuk 

memantau kemajuan belajar 

siswa. 

   Jumlah pernyataan Ya untuk penilaian kinerja guru = 6 

Jumlah pernyataan Tidak untuk penilaian kinerja guru 

= 2 

Hasil Penilaian Kinera Guru dalam Penilaian 

Pembelajaran: 
                   

                                 
         

= 
 

 
        = 75% 

(25,00 - 43,75%)         = 1  

(43,76 - 62,50%)         = 2  

(62,51 - 81,25%)         = 3 

(81,26 – 100%)           = 4 

b.Menggunakan teknik penilaian 

yang disusun untuk mengukur 

hasil belajar siswa dalam aspek 

kognitif, afektif dan/atau 

psikomotor 

   

c. Menerapkan penilaian portofolio 

dalam bentuk berbagai tugas 

terstruktur. 
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d.Menggunakan alat penilaian yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan materi ajar 

sebagaimana disusun dalam RPP. 

   Analisis: 

Penilaian Pembelajaran memperoleh nilai persentase 

75% dan skor 3, sehingga tugas guru dalam Penilaian 

pembelajaran dikategorikan berjalan baik. 

 

 

 

 

 

 

15 Guru memanfatkan  

berbagai  hasil 

penilaian  

untuk memberikan  

umpan balik bagi 

peserta  

didik tentang 

kemajuan  

belajarnya dan  

bahan  

penyusunan 

rancangan  

pembelajaran 

selanjutnya 

a. Memanfaatkan hasil penilaian 

secara efektif untuk 

mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, tantangan dan 

masalah potensial untuk 

peningkatan keprofesian dalam 

menunjang proses pembelajaran. 

   

b.Melaporkan kemajuan dan hasil 

belajar siswa kepada siswa 

sebagai refleksi belajarnya. 

   

16 Guru memanfatkan 

berbagai  hasil 

penilaian sebagai 

bahan penyusunan 

rancangan 

pembelajaran 

selanjutnya 

a. Menggunakan hasil penilaian 

untuk menyempurnakan 

rancangan dan/atau pelaksanaan 

pembelajaran. 

   

b. Menggunakan hasil analisis 

penilaian untuk mengidentifikasi 

topik /kompetensi dasar yang 

mudah, sedang dan sulit 

sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing siswa 

untuk keperluan remedial dan 

pengayaan. 

 

   

Total Jawaban Ya Penilaian Kinerja Guru 46 

Total Jawaban Tidak Penilaian Kinerja Guru 3 

1
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Total Persentase Nilai Kinerja Guru DP =  
 

 
 X 100 % 

  

  
        = 93,88% 

 

Kategori Nilai Kinerja Guru Sangat baik/Skor = 4 

Karanganyar,     Mei 2015 

                                                                                                                                                       Observer, 

 

 

                                                                                                                                                        Drs Sugiardo M.Pd 

 NIP. 196112261989031 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

ANGKET MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS MASALAH 

No Variabel Indikator Butir Soal 

1. Minat Belajar 

Siswa 

Perasaan senang siswa mengikuti 

pembelajaran. 

1, 2, 3 

  Ketertarikan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

4, 5, 6, 7, 8 9 

  Perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

10, 11, 12 

  Keterlibatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

13, 14, 15 
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LEMBAR ANGKET 

MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MITIGASI 

BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS MASALAH 

Nama  :………………………….. 

No. Absent :………………………….. 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Tulislah nama dan nomer absen Anda pada sudut kiri atas. 

2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kesadaran Anda. 

3. Berilah tanda cek ( ) pada kolom yang sesuai dengan pilihan Anda. 

4. Satu soal hanya satu jawaban. 

5. Jawablah dengan memilih pilihan SS jika jawaban “Sangat Setuju”, S jika 

jawaban “Setuju”, KS jika jawaban “Kurang Setuju”, TS jika jawaban “Tidak 

Setuju” 

No Pernyataan SS S KS TS 

1. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya 

menikmati proses pembelajaran. 

    

2. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya senang 

selama proses pembelajaran. 

    

3. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya 

termotivasi untuk belajar yang lebih baik. 

    

4. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya tertarik 

mengikuti proses pembelajaran. 

    

5. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya merasa 

tertantang dalam melakukan proses pembelajaran. 

    

6. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya tertarik 

untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar 

(data lapangan, buku, internet maupun sumber 

lainnya). 

    

7. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah meningkatkan rasa 
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ingin tahu saya terhadap materi pembelajaran. 

8. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat materi ini 

lebih riil dan nyata untuk dipelajari sehingga saya 

lebih memahami konsep pembelajaran.. 

    

9. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membantu saya 

mengaitkannya pada dunia nyata. 

    

10. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya enjoy 

dalam memperhatikan penjelasan guru. 

    

11.  Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah mempermudah saya 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

    

12. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membantu saya 

mengembangkan pemikiran yang sistematis. 

    

13. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membuat saya lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

    

14. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kerjasama dan antusias saya ketika melakukan 

penyelidikan dan berdiskusi kelompok. 

    

15. Pembelajaran geografi pada pokok bahasan mitigasi 

bencana tanah longsor menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah membantu saya 

menemukan konsep yang belum saya miliki 

sebelumnya. 

    

Kriteria : 

 Untuk jawaban TS “Tidak Setuju” diberi skor 0, dengan tingkat presentase 

keyakinan menjawab siswa 0%. 

 Untuk jawaban KS “Kurang  Setuju” diberi skor  , dengan tingkat 

presentase keyakinan menjawab siswa ˂25%. 

 Untuk jawaban S “Setuju” diberi skor 2, dengan tingkat presentase 

keyakinan menjawab siswa 25% - 65%. 

 Untuk jawaban SS “Sanat  Setuju” diberi skor 3, dengan tingkat presentase 

keyakinan menjawab siswa 66% - 100%. 
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Hasil Perhitungan Lembar  Kuesioner Minat Belajar Siswa terhadap Kegiatan Pembelajaran  

Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Masalah 

No Nama 
Pernyataan Butir Soal Nomor Jumlah 

Skor 
Persentase Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ahmad Fauzi Sabilla 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 31 68,89 Tinggi 

2 Alvi Putri Wardani 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 35 77, 78  Sangat Tinggi 

3 Arunnia Justucia 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 33 73,33  Tinggi 

4 Dian Utami Muslikhah 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 32 71,11 Tinggi 

5 Erna Sulistyowati 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 41 91,11 Sangat Tinggi 

6 Ester Ira Wiranti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 28 62,22 Tinggi 

7 Febby Widyaningsih 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 23 51,11 Tinggi 

8 Febriyana Al Karim 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 33 73,33 Tinggi 

9 Febry Wulandari 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 32 71,11 Tinggi 

10 Haninda Nurul Indra Dewi 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 37 82,22 Sangat Tinggi 

11 Hastyana Rihardneswara 2 2 2 1 2 1 1 3 2  2 1 2 2 3 2 28 62,22 Tinggi 

12 Imam Ma’ruf Asa Perdana 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 37 82,22 Tinggi 

13 Irsyad Muhammad Izza Al 

Hamid 
2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 28 

62,22 Tinggi 

14 Khrisna Adi Nugraha 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 29 64,44 Tinggi 

15 Maulana Taufik Dwi 

Kusuma 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 26 

57,78 Tinggi 

16 Muhammad Rafif Zainafil 

Rizqullah 
2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 29 

64,44 Tinggi 

17 Nur Mahmudah Tegar 

Rahmawaty 
2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 31 

68,89 Tinggi 

18 Nurul Fauzi 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 64,44 Tinggi 

19 Praemordhia Ratna 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 37 82,22 Sangat Tinggi 
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1
9
6
 



148 
 

 

No Nama 
Pernyataan Butir Soal Nomor Jumlah 

Skor 
Persentase Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Maulina 

20 Rasyid Purna Hadi 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 28 62,22 Tinggi 

21 Shinta Martika Sari 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 29 64,44 Tinggi 

22 Suci Prasastiningsih 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 37 82,22 Sangat Tinggi 

23 Susi Nurdiyanti 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1  2 2 1 2 30 66,67 Tinggi 

24 Titis Wulandari 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 35 77,78 Sangat Tinggi 

25 Yanuar Siwi Anindhita 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 36 80,00 Sangat Tinggi 

26 Yoshefine Mega Yesicca 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 0 27 60,00 Tinggi 

27 Yusti Meliana 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 31 68,89 Tinggi 

Jumlah      852 1893,24  

Jumlah Rata-Rata 31,56 70,12% Tinggi 

 

Presentase Minat Belajar = 
                           

             
 x 100% 

                                   = 
   

    
 x 100%  

                          = 70,12%  
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR000

12 VAR00013 VA 

   R00014 VAR00015 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability 
[DataSet0]  

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.673 15 

 

 

2
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 28.5000 14.056 .703 .621 

VAR00002 28.6000 13.822 .381 .642 

VAR00003 28.9000 11.433 .672 .580 

VAR00004 28.5000 15.389 .134 .676 

VAR00005 28.5000 14.500 .222 .668 

VAR00006 28.7000 14.011 .401 .641 

VAR00007 28.7000 16.456 .000 .676 

VAR00008 28.1000 15.656 .131 .674 

VAR00009 28.3000 16.233 -.011 .688 

VAR00010 28.7000 13.344 .547 .619 

VAR00011 29.2000 14.178 .504 .633 

VAR00012 28.7000 18.456 -.549 .733 

VAR00013 28.7000 15.567 .179 .669 

VAR00014 28.9000 13.211 .457 .629 

VAR00015 28.8000 13.733 .301 .657 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR000

12 VAR00013 VA 

   R00014 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE 
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Correlations 
[DataSet0]  

Correlations 

  VAR000

01 

VAR000

02 

VAR0000

3 

VAR0000

4 

VAR000

05 

VAR000

06 

VAR000

07 

VAR0000

8 

VAR000

09 

VAR000

10 

VAR0001

1 

VAR000

12 

VAR000

13 

VAR000

14 

VAR00001 Pearson 

Correlation 
1 .643

*
 .688

*
 .667

*
 .200 .000 .

a
 -.102 .102 .395 .500 -.559 .000 .468 

Sig. (2-tailed)  .045 .028 .035 .579 1.000 . .779 .779 .258 .141 .093 1.000 .173 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00002 Pearson 

Correlation 
.643

*
 1 .361 .429 .344 -.226 .

a
 -.467 .175 .678

*
 -.143 -.639

*
 -.319 .420 

Sig. (2-tailed) .045  .306 .217 .331 .530 . .174 .629 .031 .694 .047 .368 .227 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00003 Pearson 

Correlation 
.688

*
 .361 1 .268 .061 .544 .

a
 .047 -.281 .544 .688

*
 -.513 .000 .399 

Sig. (2-tailed) .028 .306  .455 .866 .104 . .898 .432 .104 .028 .129 1.000 .254 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00004 Pearson 

Correlation 
.667

*
 .429 .268 1 .356 -.527 .

a
 -.408 .408 .264 .000 -.373 .000 .089 

Sig. (2-tailed) .035 .217 .455  .312 .117 . .242 .242 .462 1.000 .289 1.000 .807 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00005 Pearson 

Correlation 
.200 .344 .061 .356 1 .000 .

a
 -.055 .600 .634

*
 -.267 -.598 .000 -.107 

Sig. (2-tailed) .579 .331 .866 .312  1.000 . .881 .067 .049 .455 .068 1.000 .768 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00006 Pearson 

Correlation 
.000 -.226 .544 -.527 .000 1 .

a
 .645

*
 -.323 .250 .632

*
 .000 .354 .211 
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Sig. (2-tailed) 1.000 .530 .104 .117 1.000  . .044 .363 .486 .050 1.000 .316 .558 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00007 Pearson 

Correlation 
.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . . . .  . . . . . . . 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00008 Pearson 

Correlation 
-.102 -.467 .047 -.408 -.055 .645

*
 .

a
 1 .250 -.323 .408 .456 .456 .055 

Sig. (2-tailed) .779 .174 .898 .242 .881 .044 .  .486 .363 .242 .185 .185 .881 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00009 Pearson 

Correlation 
.102 .175 -.281 .408 .600 -.323 .

a
 .250 1 .000 -.408 .000 .000 -.055 

Sig. (2-tailed) .779 .629 .432 .242 .067 .363 . .486  1.000 .242 1.000 1.000 .881 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00010 Pearson 

Correlation 
.395 .678

*
 .544 .264 .634

*
 .250 .

a
 -.323 .000 1 .000 -.707

*
 .000 .211 

Sig. (2-tailed) .258 .031 .104 .462 .049 .486 . .363 1.000  1.000 .022 1.000 .558 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00011 Pearson 

Correlation 
.500 -.143 .688

*
 .000 -.267 .632

*
 .

a
 .408 -.408 .000 1 .000 .447 .535 

Sig. (2-tailed) .141 .694 .028 1.000 .455 .050 . .242 .242 1.000  1.000 .195 .111 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00012 Pearson 

Correlation 

-.5 

 

59 

-.639
*
 -.513 -.373 -.598 .000 .

a
 .456 .000 -.707

*
 .000 1 .500 .000 

Sig. (2-tailed) .093 .047 .129 .289 .068 1.000 . .185 1.000 .022 1.000  .141 1.000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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VAR00013 Pearson 

Correlation 
.000 -.319 .000 .000 .000 .354 .

a
 .456 .000 .000 .447 .500 1 .299 

Sig. (2-tailed) 1.000 .368 1.000 1.000 1.000 .316 . .185 1.000 1.000 .195 .141  .402 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VAR00014 Pearson 

Correlation 
.468 .420 .399 .089 -.107 .211 .

a
 .055 -.055 .211 .535 .000 .299 1 

Sig. (2-tailed) .173 .227 .254 .807 .768 .558 . .881 .881 .558 .111 1.000 .402  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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