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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi 

bencana alam yang tinggi. Jika dilihat secara geografis Indonesia adalah 

negara kepulauan yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik 

yaitu lempeng Benua Australia, Benua Asia, Samudera Pasifik dan 

Lempeng Samudera Hindia.  

Berdasarkan data Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) 

menunjukkan bahwa pada Tahun 2007 terdapat 378 bencana yang terjadi 

di Indonesia meliputi, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, 

gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. Menurut Pribadi, Krishna S, 

dkk. (2008)  menyatakan bahwa bencana adalah pertistiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non-alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak 

psikologis. Lebih lanjut Pribadi, Krishna S, dkk. (2008)  menyatakan 

bahwa mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak 

yang disebabkan oleh terjadinya bencana 

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana 

dapat diwujudkan dengan pendidikan kebencanaan. Melalui pendidikan 



2 

kebencanaan, mayarakat yang tinggal di daerah rawan ancaman bencana 

mempunyai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tentang kesiapsiagaan 

bencana dan tanggap darurat bencana (Dwi, Suryanti Emi, dkk.2009). 

Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui pendidikan 

formal dan informal. Melalui pendidikan informal masyarakat dapat 

melakukan diskusi membentuk Forum Mitigasi Bencana. Sekolah sebagai 

institusi pendidikan formal memfasilitasi masyarakat dalam mengurangi 

risiko bencana melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan kebencanaan di 

sekolah dapat dilaksanakan dengan cara memadukan antara kegiatan 

pembelajaran kebencanaan dan kegiatan intra kulikuler maupun ekstra 

kulikuler.  

Hasil kajian  BNPB pada Indeks Rawan Bencana Indonesia (2011) 

menyebutkan Kabupaten Sukoharjo  mempunyai kerawanan bencana pada 

kelas tinggi dengan skor 82. Pengalaman kejadian banjir yang melanda 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terjadi secara berkala kurang lebih 

berjangka waktu 20 tahunan. Banjir pertama kali terjadi pada Tahun 1966, 

banjir kedua pada tahun 1986, banjir ketiga pada Tahun 2007 dan terakhir 

terjadi pada tahun 2012. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo 

yang terkena banjir yaitu Kecamatan Grogol. 
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Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Grogol 
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Pada Gambar 1, terlihat bahwa Kecamatan Grogol merupakan 

salah satu daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo. Sedangkan hasil 

wawancara di lapangan dengan Suyadi, salah satu warga Dusun 

Pangkalan, Desa Telukan, Kecamatan Grogol  

“Ada enam kecamatan di Sukoharjo yang dilanda banjir akibat 

aliran air hujan dari hulu. Sejumlah anak sungai bengawan Solo 

di Sukoharjo tak mampu menampung air limpahan tersebut 

sehingga tanggul sungai jebol sepanjang 3 km akibatnya air 

menggenangi daerah sekitar dengan ketinggian air lebih kurang 

sebahu orang dewasa dan warga harus mengungsi selama 3 hari. 

Banjir tahun 2007 kemarin merupakan banjir terbesar yang 

pernah terjadi di Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Grogol”.   

 

Selain itu hasil wawancara dengan Nahar Rifai, salah satu guru 

SMP N 1 Grogol mengatakan bahwa: 

"Selain banjir yang terjadi pada tahun 2007, SMP N 1 Grogol 

terkena banjir terakhir pada tanggal 2 Januari 2012 karena lokasi 

SMP dekat dengan sungai dan hanya dibatasi pagar sekolah saja. 

Jadi, ketika musim hujan seperti ini, apabila curah hujan tinggi air 

akan meluap kesekolahan”.  

 

Hasil wawancara tersebut, kejadian-kejadian banjir di Dusun 

Pangkalan, Desa Telukan, Kecamatan Grogol sangat mungkin untuk 

terulang kembali, karena mengingat letaknya hanya berjarak ± 100 m dari 

DAS Bengawan Solo. Untuk mengantisipasi keadaan serupa maka 

diperlukan adanya pendidikan mitigasi bencana banjir sehingga ancaman 

bencana dapat diatasi serta resiko bencana dapat diminimalkan.  

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki tanggung 

jawab yang besar terhadap pendidikan untuk masa depan peserta didiknya, 

dan juga menyediakan ruang yang aman dan nyaman sebagai tempat untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan potensi, minat, dan bakat masing-
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masing. Sekolah juga merupakan wahana efektif dalam memberikan tular-

informasi pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat terdekat. 

Salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana dengan memberikan 

pendidikan mitigasi bencana di lingkungan sekolah, melalui metode 

simulasi dan mengimplementasikan ke dalam mata pelajaran yang 

bersangkutan seperti IPS (Geografi), IPA, dan PKn sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar di SMP.  

Dari hal tersebut, peneliti mengaitkan dengan minat belajar karena 

ketika terjadi bencana banjir akan mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah yang berdampak pada minat belajar siswa. 

Sebagaimana yang dikutip dari Kurnia Ensi oleh Winkel (1996) bahwa 

minat belajar adalah kecenderungan subyek yang menetap untuk merasa 

tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang 

mempelajari materi itu. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul Dampak Pendidikan Mitigasi 

Bencana Terhadap Minat Belajar Siswa di SMP N 1 Grogol. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang penting dalam 

pelaksanaan penelitian. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa: “untuk 

kepentingan ilmiah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah 

penelitian sedapat mungkin diusahakan tidak terlalu luas”. 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
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a. Minat belajar siswa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

pemahaman siswa terhadap pendidikan mitigasi bencana. 

b. Kurangnya pemahaman guru mengenai pendidikan mitigasi bencana 

yang diimplementasikan ke dalam mata pelajaran IPS, IPA dan PKn 

sesuai dengan standar kompetendi dan kompetensi dasar di SMP. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, 

efisien, terarah dan dapat di kaji lebih mendalam. Adapun hal-hal yang 

membatasi penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Minat belajar yang dimaksud adalah arahan ketertarikan, perhatian, 

keingintahuan, kebutuhan dan perasaan senang guna mengurangi resiko 

bencana untuk belajar.  

b. Pendidikan mitigasi bencana dimaksudkan adalah kegiatan simulasi 

yang diimplementasikan ke dalam mata pelajaran IPS, IPA, dan PKn 

sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar di SMP. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah pendidikan mitigasi bencana banjir berdampak terhadap 

peningkatan pemahaman siswa SMP Negeri 1 Grogol ? 

b.  Apakah pendidikan mitigasi bencana banjir berdampak terhadap 

peningkatan minat belajar siswa SMP Negeri 1 Grogol ?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Mengetahui dampak pendidikan mitigasi bencana banjir terhadap 

peningkatan  pemahaman siswa SMP Negeri 1 Grogol  

b. Mengetahui dampak pendidikan mitigasi bencana banjir terhadap 

peningkatkan minat belajar siswa SMP N 1 Grogol 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak 

yang terkait. Dengan adanya penelitian tentang peran guru terhadap 

pendidikan mitigasi bencana banjir pada siswa SMP Negeri 1 Grogol, 

diharapkan kegunaan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangan bagi ilmu sosial, khususnya ilmu geografi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu geografi 

baik bagi ilmu murni ataupun ilmu pendidikan. 

b. Dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ingin 

memanfaatkan dan mendapatkan informasi dari hasil penelitian ini. 

c. Dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi instansi pendidikan atau 

lembaga yang berkompeten, terutama bagi pemerintah daerah  dan 

badan penangulangan bencana daerah setempat. 

 

 


