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PERAN GURU TERHADAP KESIAPSIAGAAN SEKOLAH DALAM MENGHADAPI 

BENCANA BANJIR DI KELURAHAN SEWU KECAMATAN JEBRES KOTA 

SURAKARTA 

 

Oleh Imam Bashori 

A.610080001 

 

Abstrak 

Penanganan terhadap resiko bencana  belum dilakukan secara optimal. Selama ini, 

manajemen bencana dianggap bukan prioritas utama dan hanya datang sewaktu-waktu saja, padahal 

Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap bencana. Pendidikan melalui integrasi PRB baik 

kurikulum maupun budaya keselamatan sekolah harus ditanamkan.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam mengkaji potensi bencana dan kesiapan sekolah 

dalam menghadapi bencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan 

menggunakan guru yang mengajar di daerah rawan bencana sebagai populasi. Data ditampilkan 

secara naratif dengan  hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa 1) Secara umum kemampuan guru 

dalam menghadapi bencana yang diukur melalui pengetahuan dan tindakan guru terhadap bencana 

sudah cukup baik hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai tentang pengetahuan dasar kebencanaan 

sebesar 7,5, kemampuan mengkaji potensi   bencana   sebesar   7,2   dan   sikap   dalam   

menghadapi   bencana   sebesar   7,1, 2) Kesiapsiagaan sekolah dalam hal kebijakan sekolah belum 

diterapkan secara utuh. Rencana kesiapsiagaan yang disusun hanya sebatas pengalaman bencana 

masa lalu sehingga penanggulangan  bencana  hanya  bersifat  reaksional  dan  spontanitas.  

Mobilitas  sumberdaya oleh sekolah baru berkaitan kerjasama dengan pihak luar sekolah sedangkan 

untuk mobilitas sumberdaya dalam internal sekolah masih belum terlaksana. 

Kata kunci : Bencana, Pengetahuan dan Sikap, Kesiapsiagaan 
 

 

1. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Dinamika  alam  sangat  memberikan  dampak  bagi kehidupan  manusia,  baik 

bersifat  menguntungkan  maupun merugikan. Sifat  merugikan  inilah  yang  kemudian 

dikenal dengan sebutan bencana. Upaya meminimalisasi resiko atau kerugian bagi manusia, 

diperlukan pengetahuan, pemahaman, keterampilan kesiapsiagaan untuk mencegah, 

mendeteksi dan mengantisipasi secara lebih dini tentang berbagai macam bencana atau lebih 

dikenal dengan istilah mitigasi bencana. 

Banjir Bengawan Solo menyebabkan terendamnya sejumlah sekolah yang terdapat 

di Kota Solo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Jumat Jumat 

28 Desember 2007 (Dalam: http://solopeduli.blogspot.com/2007/12/jumlah-sekolah-yang-

terendam-bertambah.html), menyebutkan jumlah sekolah terendam bertambah dari 20 

menjadi 33 sekolah. Dari ke-33 sekolah tersebut yaitu: SMP MIS Surakarta, SD N Kampung 

http://solopeduli.blogspot.com/2007/12/jumlah-sekolah-yang-terendam-bertambah.html
http://solopeduli.blogspot.com/2007/12/jumlah-sekolah-yang-terendam-bertambah.html
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Sewu 25, dan SD N Karengan 124 yang menjadi lokasi penelitian turut terendam banjir 

sehingga aktifitas belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk sementara waktu sampai 

banjir surut dan hal ini sangat merugikan proses belajar mengajar. 

Pendidikan formal yang dinyatakan dalam bentuk pembelajaran di sekolah. 

Penyikapan terhadap bencana tersebut sudah semestinya direspon oleh guru. Guru memiliki 

peran yang sangat penting dan krusial dalam membekali siswa dengan pengetahuan tentang 

kebencanaan melalui pembelajaran di sekolah, terlebih sekolah terletak pada zona yang 

cukup rawan terhadap ancaman bahaya bencana yang diakibatkan oleh Sungai Bengawan 

Solo. 

Banjir hampir setiap tahun menjadi ancaman bencana   yang harus dihadapi, maka 

dalam pembelajaran di kelas guru harus mampu   membekali siswa dengan pengetahuan 

secara teoritis dan pengetahuan praktis untuk menggunakan gejala geosfer sebagai sistem 

peringatan dini (early warning system) mengenai   kebencanaan banjir sehingga, 

pengetahuan dan ketrampilan tentang pendidikan mitigasi bencana penting dikuasai  oleh  

guru.  Permasalahannya  apakah  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang dimiliki   oleh   guru   

dalam   menghadapi   bencana   sudah   cukup,   sehingga   dapat menanamkan budaya 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kepada siswa melalui pembelajaran di kelas. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  kemampuan  guru  dalam  menghadapi  bencana  yang  terjadi  pada 

lingkungan sekolah?. 

2. Bagaimana kesiapsiagaan sekolah, di kompleks sekolah Kelurahan Sewu dalam 

menghadapi bencana?. 

C. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui  kemampuan  guru  dalam  menghadapi  bencana  yang  terdapat  pada 

lingkungan sekolah. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana. 

 



3 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan kepada sekolah yang digunakan sebagai lokasi penelitian, agar 

meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana yang terdapat pada lingkungan 

sekolah. 

2. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

resiko bencana dengan tujuan untuk mengurangi dampak bencana. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendidikan mitigasi yang sesuai 

untuk diterapkan di sekolah. 

 

1. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang ingin menggambarkan 

tentang peran guru terhadap kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir. Peran 

guru terhadap kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana meliputi, pengetahuan dan 

sikap, kebijakan, rencana kesiapsiagaan, dan mobilitas sumberdaya. 

B. Setting Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di sekolah  yang  terdapat  pada  Kelurahan  Sewu 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang terdi dari 3 sekolahan, yaitu SD N Karengan 124, 

SD N Kampung Sewu 25, dan SMP MIS (Modern Islamic School) Surakarta. Penelitian 

dilaksanakan selama enam bulan yaitu antara bulan Agustus sampai dengan Febuari 2012. 

C. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunaan pada penelitian ini adalah seluruh guru yang terdapat pada 

kompleks sekolah di Kelurahan Sewu yang meliputi, SD N Karengan 124 (13 guru), SD N 

Kampung Sewu 25 (14 guru) dan SMP MIS (Modern Islamic School) Surakarta (16 guru). 

Secara keseluruhan total populasi yang ada adalah 43 guru sehingga keseluruhan populasi 

menjadi responden dalam penelitian ini. 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran 

yang menjadi fokus pemikiran. Variabel dalam penelitian ini merupakan segala bentuk 

peran yang dilakukan oleh guru dalam upaya pengurangan resiko bencana yang terdiri dari : 

1. Kemampuan Guru 

Kemampuan merupakan elemen yang penting dalam kesiapsiagaan berbasis 

sekolah.  Kemampuan  yang  baik  menjadi  landasan  membangun  kesiapsiagaan. 

Untuk  memahami  kesadaran  guru  dari  perspektif  afektif,  maka  penelitian  ini 

diawali dengan upaya memahami kondisi guru secara kognitif yaitu: pengetahuan dasar 

bencana, kemampuan mengkaji potensi bencana, dan sikap dalam merespon bencana. 

Tahap-tahap yang terkait dengan kognitif kemampuan guru meliputi 4 tahap, yakni 

obyektif (O) digunakan untuk mengukur pengetahuan dasar bencana dan kemampuan 

mengkaji potensi bencana, sedangkan reflektif (R), intepretatif (I), dan decision (D) 

digunakan untuk mengukur sikap guru dalam merespon bencana. 

2. Kesiapsiagaan Sekolah 

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdaya 

guna. Kesiapsiagaan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga parameter yaitu 

kebijakan, perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilitas sumberdaya. 

 

E. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Studi Kepustakaan 
 

Studi kepustakaan dilakukan untuk membaca dalam bentuk buku, majalah, 

atau tulisan-tulisan lainnya yang diterbitkan secara umum yang berkenaan dengan topik 

penelitian yaitu pendidikan mitigasi bencana dan kebencanaan. 

Teknik ini dipergunakan dalam pengambilan jenis data sekunder seperti, jenis 

bencana, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, profile sekolah, jumlah guru, staf 

dan murid yang terdapat pada sekolah. 

2. Wawancara 
 

Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara 
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peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang berupa daftar pokok-pokok  

pertanyaan  yang  harus  tercakup  oleh  pewawancara  selama wawancara berlangsung. 

Wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah serta sebagian bapak dan ibu 

guru dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang jenis bencana yang pernah 

terjadi, serta tindakan sekolah dalam menghadapi bencana tersebut, dengan data ini 

nantinya sekolah dapat dinilai tingkat kerentanannya terhadap bencana. 

3. Observasi 
 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan atau 

keadaan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan secara non partisipatif sehingga 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi letak sekolah terhadap sungai, keadaan 

sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran. Data yang didapatkan dari 

observasi adalah letak dan kerentanan sekolah terhadap ancaman bencana. 

4. Kuesioner 
 

Angket atau kuesioner (questionnaire) merupakan suatu teknik  atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpul datanya berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

Penyebaran angket untuk mengetahui dan menilai tingkat pengetahuan dan 

ketrampilan  guru  dalam  menghadapi  bencana  yang  terdapat  pada  lingkungan 

sekolah yang nantinya dijadikan dasar pengukuran kesiapsiagaan sekolah dalam 

menghadapi bencana. 

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka secara garis besar peran guru terhadap 

kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

A. Kemampuan Guru 

Secara umum yang menjadi responden adalah semua guru yang terdapat pada SD 

N Kampung Sewu 25, SD N Karengan 124, dan SMP MIS Surakarta yang secara 

langsung/tidak langsung mengalami kejadian bencana terutama banjir. Berdasarkan 

dinamika berfikir secara ORID maka didapatkan kemampuan guru dalam kaitannya 

dengan bencana dalam penelitian ini dibagi menjadi : 
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1) Pengetahuan Dasar Guru Terhadap Bencana 

Pengetahuan dasar bencana merupakan indikator yang sangat mendasar 

dalam kemampuan guru saat menghadapi bencana, karena guru tidak mungkin mampu 

menyikapi dan merespon potensi bencana yang ada di lingkungan sekolah tanpa 

memiliki dasar pengetahuan yang baik. Berdasarkan tahap objektif (O) secara umum 

hasil kuesioner yang dibagikan kepada 34 responden diperoleh hasil sebagai berikut; 

3  responden  memperoleh  nilai 5,  6  responden  memperoleh  nilai  6,  7  responden 

memperoleh nilai 7, 8 responden memperoleh nilai 8, 9 responden memperoleh nilai 

6 dan 4 responden memperoleh nilai 10. Hasil rata-rata nilai dari pengetahuan dasar 

bencana sebesar 7,5 sehingga dapat dikategorikan pengetahuan dasar kebencanaan 

guru baik. 

2) Kemampuan Guru Dalam Mengkaji Potensi Bencana 

Kemampuan guru dalam mengkaji potensi bencana merupakan dasar dari 

sikap guru dalam merespon bencana, karena guru tidak mungkin mampu 

merespon/menyikapi bencana secara benar apabila tidak mampu mengkaji potensi 

bencana yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. Berdasarkan tahap objektif (O) 

secara umum hasil kuesioner yang dibagikan kepada 34 responden diperoleh hasil 

sebagai berikut; 4 responden memperoleh nilai 5, 8 responden memperoleh nilai 6, 7 

responden memperoleh nilai 7, 7 responden memperoleh nilai 8, 5 responden 

memperoleh nilai 9 dan 3 responden memperoleh nilai 10. Hasil rata-rata nilai dari 

kemampuan mengkaji poensi bencana sebesar 7,2 sehingga dapat dikategorikan 

pengetahuan dasar kebencanaan guru cukup. 

3) Sikap  

Sikap merupakan perwujudan dari pengetahuan yang diimplementasikan 

melalui sebuah tindakan dan ketrampilan untuk mempertahankan diri dalam 

menghadapi bencana, secara umum hasil kuesioner yang dibagikan kepada 34 

responden diperoleh hasil sebagai berikut; 5 responden memperoleh nilai 3, 10 

responden memperoleh nilai 6, 11 responden memperoleh nilai 7, 8 responden 

memperoleh nilai 8, 2 responden memperoleh nilai 9 dan tidak ada responden yang 

memperoleh nilai 10. Hasil rata-rata nilai dari kemampuan mengkaji poensi bencana 

sebesar  7,1  sehingga  dapat  dikategorikan sikap guru  dalam  merespon  bencana 

cukup.  

Tahap-tahap yang terkait dengan sikap dan ketrampilan guru terhadap 

bencana meliputi  3  tahapan yaitu  reflektif  (R),  intepretatif  (I)  dan  decision  (D).  
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untuk memahami lebih lanjut tentang tahap kesadaran guru dalam menghadapi 

bencana banjir akan diuraikan  sebagai berikut: 

Tabel 1.Tahap Reflektif Tentang Kebencanaan Banjir. 

NO Pernyataan 
TS KS S SS 

Jumlah 
F % F % F % F % 

1 
Saya sedih banjir membuat 

kegiatan sekolah tidak dapat 

berlangsung. 

0 0% 8 22,8% 11 31,4% 16 45,7% 34 

2 
Saya sedih banjir membuat 

warga banyak kehilangan 

harta benda. 

0 0% 4 11,4% 17 48,6% 14 50% 34 

3 

Saya sedih banyak warga dan 
siswa belum sadar akan 

menjaga konservasi 

lingkungannya. 

2 5,7% 3 8,6% 20 57,1% 10 28,6% 34 

4 
Saya takut banjir akan 

membuat saya kehilangan 

anggota keluarga. 

5 14,3% 5 14,3% 19 54,2% 6 17,1% 34 

5 
Saya kawatir banyak siswa 

terserang penyakit akibat 
banjir 

0 0% 0 0% 23 65,7% 12 34,3% 34 

6 
Saya sedih banyak warga 

belum sadar untuk menjaga 

konservasi lingkungan 

0 0% 3 8,6% 20 57,1% 12 34,3% 34 

7 Saya takut jika banjir terjadi 

di lingkungan rumah saya 
5 14,3% 5 14,3% 13 37,1% 12 34,3% 34 

Sumber : Data Primer Penelitian 2013.  

 Keterangan : 

TS = Tidak Sesuai S = Sesuai 

KS = Kurang Sesuai SS = Sangat Sesuai 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara reflektif, guru cenderung 

menyatakan sangat sesuai dengan keadaan bahwa saat terjadi banjir menyebabkan perasaan 

sedih karena kegiatan pembelajaran tidak dapat berlangsung, dan cenderung menyatakan sesuai 

bahwa banjir menyebabkan banyak kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, siswa 

terserang penyakit, dan warga belum sadar untuk menjaga lingkungan.  Berdasarkan  hasil  

analisis  dapat  diketahui  bahwa  kesadaran  guru terhadap bencana sudah mulai tumbuh 

akibat  dari kejadian bencana yang pernah terjadi,  sehingga  jika  nanti terjadi  bencana  guru  

dapat  mengetahui  kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh bencana. 
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Tabel 2. Tahap Intepretatif Tentang Kebencanaan Banjir. 

NO Pernyataan 
TS KS S SS 

Jumlah 
F % F % F % F % 

1 Banjir membuat saya banyak 
belajar 

1 2,9% 4 11,4% 20 57,1% 10 28,6% 34 

2 Banjir mengingatkan kita untuk 

menggalakan penghijauan 
0 0% 4 11,4% 13 37,1% 18 51,4% 34 

3 
Banjir mengingatkan kita untuk 

tidak menebang pohon 

sembarangan 

0 0% 2 5,7% 13 37,1% 20 57,1% 34 

4 Banjir mengingatkan kita akan 

kebesaran Allah SWT 
0 0% 4 11,4% 3 8,6% 28 80% 34 

5 Banjir membuat saya belajar 
untuk lebih mandiri 

2 5,7% 5 14,3% 17 48,6% 11 31,4% 34 

Sumber : Data Primer Penelitian 2013.  

Keterangan : 

TS = Tidak Sesuai S = Sesuai 

KS = Kurang Sesuai SS = Sangat Sesuai 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa secara intepretatif, guru cenderung 

menyatakan sangat sesuai dengan keadaan bahwa saat terjadi banjir mengingatkan untuk 

menggalakan penghijauan dan banjir mengingatkan akan kuasa Allah SWT, dan cenderung 

menyatakan sesuai bahwa banjir membuat guru banyak belajar dan lebih mandiri. 

Berdasarkan hasil analisi dapat  diketahui bahwa tidak selamanya bencana memberikan 

dampak negatif namun juga memberikan dampak yang positif yaitu membuat manusia untuk 

lebih belajar dan menghargai lingkungannya. 

 

Tabel 3. Tahap Decision Tentang Kebencanaan Banjir 

NO Pernyataan 
TS KS S SS 

Jumlah 
F % F % F % F % 

1 
Saya ikut menyelamatkan barang-barang 

penting saat banjir terjadi di sekolah 
0 0% 5 14,3% 15 42,95% 15 42,95% 34 

2 
Warga sekolah perlu diberikan simulasi tata 

cara menghadapai bencana banjir 
2 5,7% 3 5,6% 14 45,7% 16 45,7% 34 

3 
Sekolah perlu membuat jalur evakuasi dan 
tempat penyelamatan diri jika terjadi bencana 

1 2,9% 2 5,7% 20 34,3% 12 34,3% 34 

4 
Tetap memilih tinggal di daerah rawan 

bencana karena tempat kelahiran 
12 34,3% 16 45,7% 4 8,6% 3 8,6% 34 

5 

Saat terjadi banjir semua warga sekolah 

dalam penyelamatan diri harus mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan sekolah 

3 8,6% 4 11,4% 20 22,9% 8 22,9% 34 

6 
Pendidikan tentang bencana perlu segera 

diberikan kepada siswa dan masyarakat 
0 0% 5 14,3% 15 42,9% 15 42,9% 34 

7 
Saya ikut membantu menyiapkan tempat 
pengungsian saat terjadi bencana 

1 2,9% 4 11,4% 23 65,7 7 20% 34 

Sumber : Data Primer Penelitian 2013.  

Keterangan : 

TS = Tidak Sesuai S = Sesuai 

KS = Kurang Sesuai SS = Sangat Sesuai 
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Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa secara decision, guru cenderung 

menyatakan sangat sesuai dengan keadaan bahwa saat terjadi banjir untuk ikut menyelamatkan 

barang-barang penting sekolah dan perlu dilakukannya simulasi dalam menghadapi bencana, 

sedangkan cenderung menyatakan sesuai bahwa sekolah perlu membuat jalur evakuasi, 

pelaksanaan prosedur penyelamatan yang ditetapkan sekolah, pemberian pendidikan 

kebencanaan kepada siswa dan pembuatan tempat pengungsian, dan cenderung memilih tidak 

sesuai untuk memilih tetap tinggal di daerah rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis dapat 

diketahui bahwa respon guru dalam menghadapi bencana sudah cukup terbentuk oleh 

pengalaman  dalam menghadapi bencana yang pernah dialami. 

 

B. Kesiapsiagaan Sekolah 

Kesiapsiagaan  sekolah  merupakan  hasil  dari jawaban  ketiga  parameter  sekolah siaga 

bencana yang diuji, meliputi : 

1) Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya adalah bentuk dukungan secara formal dari 

pimpinan sekolah yang dituangkan dalam peraturan sekolah dan kesepakatan mengenai 

hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan temuan 

dilapangan maka dapat diketahui sebagai berikut : 

Tabel 4. Kebijakan Sekolah. 

NO Item Pemeriksaan 
Sd Karengan Sd Kampung sewu Smp MIS 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Sekolah memiliki peraturan yang dibuat untuk 

mengantisipasi bencana 
      

2 Sekolah memiliki tim penanggulangan bencana       

3 Sekolah mengintegrasikan pendidikan bencana dalam 

kurikulum sekolah 
      

4 Sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti diklat 

pelatihan bencana 
      

5 Sekolah memiliki forum komunikasi yang membahas 

kebencanaan 
      

6 Sekolah mensosialisasikan kebijakan kebencanaan 

kepada warga sekolah 
      

Sumber : Data Primer Penelitian 2013. 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 6 parameter kebijakan dapat 

diketahui sekolah hanya melaksanakan 2 parameter yaitu; Sekolah memiliki peraturan 

yang dibuat untuk mengantisipasi bencana dan Sekolah memiliki tim penaggulangan 

bencana, namun untuk 4 parameter yang lain belum dapat dilaksanakan sekolah 

sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap keempat parameter tersebut agar 
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diketahui permasalahannya dan kendala kenapa sekolah tidak dapat melaksanakan 

kebijakan tersebut. Hasil analisis kebijakan sekolah dapat diketahui  bahwa  ketiga  

sekolah  belum  memiliki  peraturan  yang  dibuat  secara sepesifik untuk 

mengantisipasi apabila bencana terjadi. Kebijakan merupakan salah satu dasar yang 

harus dipenuhi dalam menciptakan Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan hal ini tidak 

dapat dipenuhi secara utuh oleh sekolah. 

2) Rencana Kesiapsiagaan 

Perencanaan kesiapsiagaan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin adanya 

tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana dengan memadukan dan 

memempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di sekolah berdasarkan 

kondisi wilayah setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan 

maka didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 5. Rencana Kesiapsiagaan. 

NO Item Pemeriksaan 
Sd Karengan Sd Kampung sewu Smp MIS 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Sekolah memiliki dokumen penilaian resiko bencana 

yang disusun secara partisipatif dengan warga sekolah 
      

2 Sekolah memiliki protokol komunikasi dan kordinasi       

3 Sekolah memiliki protap kesiagaan sekolah yang 

disepakati dan dilaksanakan seluruh komponen sekolah 
      

4 Dokumen penting sekolah digandakan dan tersimpan 
baik, agar tetap ada meskipun sekolah terkena bencana 

      

5 Adanya peta jalur evakuasi sekolah       

6 Memiliki lokasi evakuasi dan sudah tersosialisasi ke 

komponen sekolah 
      

Sumber : Data Primer Penelitian 2013. 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 6 parameter rencana 

kesiapsiagaan, sekolah baru melaksanakan 1 parameter yaitu; Dokumen penting 

sekolah digandakan dan tersimpan baik, agar tetap ada meskipun sekolah 

terkena bencana, namun untuk 5 parameter yang lain belum dapat dilaksanakan oleh 

sekolah sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang permasalahan kenapa tidak 

terlaksananya kelima parameter dari rencana tanggap darurat. Peninjauan ulang 

masalaha diharapkan memberikan solusi kepada sekolah agar dapat melaksanakan 

parameter rencana tanggap darurat secara menyeluruh. 

Terlaksananya parameter tanggap darurat bertujuan untuk memberikan 

tuntunan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan sehingga kesiapsiagaan guru tidak 

hanya sebatas reaksional dan spontanitas tanpa adanya prosedur yang pasti. 
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3) Mobilitas Sumberdaya 

Mobilitas sumberdaya merupakan wujud dari implementasi kebijakan 

dan rencana kesiapsiagaan. Mobilitas sumberdaya merupakan cerminan dari 

kemampuan sekolah dan  pemangku  sekolah,  dalam  mobilisasi  terbuka  peluang 

partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan observasi dan 

wawancara di lapangan maka didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 6. Mobilitas Sumberdaya 

NO Item Pemeriksaan 
Sd Karengan Sd Kampung Sewu Smp MIS 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Adanya gugus siaga bencana sekolah yang termasuk 
perwakilan peserta didik 

      

2 Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar 

pasca bencana 
      

3 Pemantauan dan evaluasi partisipasi mengenai 

kesiagaan sekolah secara rutin 
      

4 Adanya kerjasama penanggulangan bencana dengan 

pihak luar sekolah 
      

Sumber : Data Primer Penelitian 2013. 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui dari 4 parameter mobilitas 

sumberdaya sekolah baru melaksanakan 1 parameter   yaitu; Adanya kerjasama 

penanggulangan bencana dengan pihak luar sekolah, namun untuk 3 parameter 

yang lain belum dapat dilaksanakan oleh sekolah sehingga perlu dilakukan 

pengkajian ulang ketiga parameter tersebut. Parameter yang tidak terpenuhi dapat   

disebabkan pada kedua indikator  yang dikaji sebelumnya  masih terdapat  

banyak parameter yang  belum dapat   dilaksanakan  oleh  sekolah  sehingga   

mempengaruhi  dalam  pelaksanaan mobilitas sumberdaya. Mobilitas yang 

dilakukan sekolah hanya berkaitan menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah 

dalam penanggulangan bencana. 
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6. Simpulan 

Temuan-temuan yang terkait dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

A. Peran guru yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam menghadapi bencana yang diukur 

berdasarkan  pengetahuan dan sikap maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

1) Pengetahuan dasar guru terhadap bencana diperoleh nilai terendah 5 dan tertinggi 10 

dengan nilai rata-rata sebesar 7,5 sehingga dapat dikategorikan pengetahuan dasar 

kebencanaan guru baik. 

2) Kemampuan guru dalam mengkaji potensi bencana diperoleh nilai terendah 5 dan 

tertinggi 10 dengan nilai rata-rata sebesar 7,2 sehingga dapat dikategorikan kemampuan 

mengkaji potensi bencana yang dimiliki guru cukup. 

3) Sikap guru dalam menghadapi bencana diperoleh nilai terendah 5 dan tertinggi 9 dengan 

nilai rata-rata 7,1 sehingga dapat dikategorikan sikap guru dalam menghadapi bencana 

cukup. 

B. Ditinjau dari parameter sekolah siaga bencana maka kesiapsiagaan sekolah didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

1) Kebijakan sekolah tentang bencana belum dirumuskan secara kongkrit oleh ketiga 

sekolah dilokasi penelitian, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah bahwa hanya kebijakan yang  berhubungan dengan pendidikan yang telah 

diterapkan sejauh ini. 

2) Perencanaan kesiapsiagaan sekolah secara garis besar belum disusun oleh komponen 

sekolah hal ini dapat dilihat dari  hasil observasi bahwa dalam menghadapi bencana 

sekolah  tidak  memiliki  rencana  yang  terpadu  dalam  mengurangi kerugian  akibat 

bencana. 

3) Mobilitas sumberdaya  yang  telah dilakukan oleh sekolah  baru  berkaitan kerjasama 

penanggulangan bencana dengan pihak luar sekolah sedangkan untuk mobilitas 

sumberdaya dalam internal sekolah masih belum terlaksanana. 
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