
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari/mengkaji bumi dan segala 

sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, flora, fauna, iklim, udara dan 

segala interaksi (Bintarto, 1979). Seminar dan lokakarya Ikatan Geograf 

Indonesia (SEMILOKA IGI) Tahun 1989, Geografi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut 

pandangan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Ketajaman 

ilmu semakin mengerucut dengan seiring berjalanya waktu yang memaksa 

masyarakat harus mempelajarai dan memahami geografi itu sendiri, namun 

dalam perjalanannya pengertian geografi sangat panjang sampai abad 15 Masehi 

(Maryani, 2006). 

Pengambilan keputusan pada jangka waktuyang panjang atau pengambilan 

keputusan dengan tepat dan cepat sebelum kejadian terjadi, istilah yang di 

kemukakan di kehidupan sehari-hari, mungkin masyarakat hanya menjalani 

dengan apa adanya namun masyarakat yang ada di lingkungan kita kurang sadar 

dan mengerti bahwa apa yang sudah di lakukan mereka merupakan salah satu 

ilmu yang seharusnya mereka ketahui, Indonesia sendiri kurang mengerti 

mengenai arti melek geografi semua bencana yang terjadi di Indonesia harusnya 



dapat menekan angka korban bencana seandainya mereka mengerti melek 

geografi. 

Tigakomponen melek ilmu geografi yangmemahamisistem manusiadan 

alam, penalarangeografis,seperti sistematispengambilankeputusan. 

1. Memahami sistem manusiadan alam: Seorang 

individuyangdapatalasan tentangpenciptaan, gerakan,dan 

transformasibahandalam sistemmanusia dan alam. 

2. PenalaranGeografis: Seorang individumelek geografimampualasan 

tentangkarakteristiklokasidan koneksike lokasi lain. 

3. Sistematispengambilan keputusan: Seorang individu yang melek 

geografimampumengartikulasikanpengambilan 

keputusanhasilkriteria proyek, alternatif, dan mengevaluasihasil 

tersebutdalam halkriteria yang telah ditetapkan (Daniel C. 

Edelson, 2011). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa semua kalangan 

siswa harus dapat memahami dan mengerti Ilmu Geografi dengan matang karena 

disebabkankota Surakarta terjadi bencana yang hampir tiap tahun terjadi yaitu 

banjir, menurut Krishna S. Pribadi (2008:VII-1) Banjir adalah suatu kejadian saat 

air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu 
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tertentu.Kota Surakarta nmendapatkan skore nasional 60 yang dikategorikan 

tinggi mengenahi kerawanan bencana dan menduduki ringking 207. 

(BNPB).Bencana yang sudah di identifikasi itu menjadi bahan acuan bahwa 

sekolah tidak hanya mengajarkan dan menganggap geografi sebagai pengetahuan 

yang hanya di pelajari namunGeografi merupakan ilmu terapan di 

lingkungan,keterangan di atas menyebutkan bahwa Geografi juga di sebut ilmu 

yang dapat memutuskan dalam jangka panjang. Namunpemerintah kota kurang 

memperhatikan hal-hal yang kurang di angap begitu penting, BPBD Surakarta 

juga masih menjadi berita yang belum pasti apakah akan segera di bentuk atau 

hanya akan menjadi wacana saja setelah Surakarta dilanda bencana yang 

berulang-ulang yaitu banjir, hal tersebut menandakan bahwa Surakarta sendiri 

kurang memperhatikan betapa pentingnya pemahaman mengenahi bencana dan 

bagaimana kita dapat mengajarkan kemasyarakat mengenahi pentingnya 

memahami keadaan lingkunganuntuk mengetahui bencana, Inilah yang akan 

menjadi pertanyaan ketika bencana itu sedang berlangsung namun pemerintah 

kurang begitu peka mengenai hal itu sehingga melalui sekolah harusnya hal itu di 

terapkan, mulai dari bangku sekolah harus sudah di perkenalkan mengenahi 

bentuk  bencana yangmengancamKota Surakata sendiri. 

LimaKecamatan diSurakarta merupakan kawasan rawan bencana banjir 

Kecamatan yang akan menjadi sampel penelitian adalah Kecamatan Serengan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 peta adm
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Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka penulis 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul  

1.21 peta raw
an bencana banjir kota surakarta 



“MELEK GEOGRAFI  SMA 7 SURAKARTA DAN MA AL ISLAM DI 

KECAMATAN SERENGAN DALAM MENGENAL BENCANA BANJIR 

DAN LINGKUNGAN” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Terjadi banyaknya korban jiwa dan kerugian finansial dalam bencana 

disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai ilmu geografi. 

b. Warga sekolah khususnya siswa adalah hal yang sangat penting dalam 

hal penyampaian informasi kebencanaan dengan memahami 

pengetahuan geografi. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada para pelajar di SMA seberapa paham 

mereka mengenahi bencana banjir  yang ada di lingkungan mereka dan faktor apa 

yang mempengaruhi paham dan tidaknya mengenahi bencana banjir.  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 



1. Bagaimanakah tingkat melek geografi dalam kalangan pelajar SMA 

mengenahi bencana banjir? 

2.Apa faktor pendukung dan penghambat melek ilmu geografi mengenahi 

bencana banjir di kalangan pelajar SMA? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka yang ingin di 

capai adalah: 

1.  Mengetahui tingkat melek ilmu Geografi dalam tingkat SMA 

Mengenahi bencana banjir. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat melek ilmu 

Geografi di kalangan pelajar SMA terkait bencana banjir. 

F. Manfaat Penelitian 

 1.      Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat menunjukkan bahwa pendidikan geografi 

di surakarta sangat penting supaya mereka lebih mengetahui mengenahi bencana 

yang akan terjadi di tingkat daerah dan  tingkat nasional sehingga tindakan yang 

akan mereka lakukan akan menjadi lebih rasional dan tepat. 

 2.      Praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan 

kebijakan lebih lanjut bagi sekolah sekolah yang tidak memperhatikan mitigasi 

bencana. 


