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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana 

tinggi. Berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan 

gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan 

rawan terjadi di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam 

paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban 

meninggal akibat bencana alam. Wilayah Indonesia terletak pada kondisi 

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan 

terjadinya bencana. Hampir 80% wilayah kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia memiliki potensi bencana (rawan bencana). Kabupaten Sukoharjo 

termasuk wilayah dengan indeks bencana tinggi dengan skor 82, urutan 76 

dari 497 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. (Anonim: 2011)  

Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo adalah 

Kecamatan Gatak. Kecamatan Gatak memiliki rawan bencana, melihat dari 

peta kerawanan bencana Kabupaten Sukoharjo yang dikeluarkan oleh 

Bapedda kecamatan ini memiliki kerawanan bencana angin ribut, bencana 

banjir, gempa bumi, kebakaran, dan longsor. (Anonim, 2009) Kesiapsiagaan 

sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya jatuh korban jiwa dan hilang 

atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana.  

Indonesia telah membentuk Undang Undang No 24 pada Tahun 2007 

yang memuat tentang pengurangan risiko bencana merupakan faktor wajib 

dalam semua perkembangan baik di pabrik, bangunan, prasarana, kantor, 

sekolah, rumah, dan lainnya. Upaya pengurangan terjadinya korban 

bencana, perlu diadakan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana. 

Hal ini menjadikan sekolah sebagai salah satu obyek yang diteliti dari segi 

potensi dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat sekolah.  
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Sekolah memiliki peran sebagaimana telah diungkapkan oleh gugus 

tunas pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam sistem 

pendidikan nasional berikut. 

“Sekolah merupakan tempat atau wahana yang strategis untuk 

pengembangan potensi peserta didik dalam hal pengurangan risiko 

bencana. Dalam lingkungan sekolah, peserta didik beraktivitas melalui 

proses pelayanan pedagogis untuk pengembangan berbagai 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, 

sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, dan 

aman untuk belajar bagi seluruh peserta didik. Kepala sekolah, guru, 

pegawai administrasi dan tenaga kependidikan lainnya harus menjadi 

tenaga profesional yang selalu dan secara terus menerus untuk mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan 

dan pemberdayaan potensi peserta didik (2010).” 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gatak Kabupaten Sukoharjo 

merupakan sekolah yang sudah cukup lama resmi berdiri pada Tahun 1980 

yang beralamat di JL. Pramuka No. 1 Blimbing, Kecamatan Gatak, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah memerlukan perhatian khusus 

mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Latar belakang tersebut 

menjadikan pentingnya dilakukan penelitian berjudul KESIAPSIAGAAN 

SMP NEGERI 1 GATAK KABUPATEN SUKOHARJO DALAM 

MENGHADAPI BENCANA ALAM. 

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasikan masalah yang ada yaitu : 

a. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana 

tinggi. 

b. Berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan 

gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran 

hutan rawan terjadi di Indonesia. 
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c. Upaya pengurangan terjadinya korban bencana, perlu diadakan 

kesiapsiagaan  sekolah dalam menghadapi bencana. 

d. Kabupaten Sukoharjo termasuk wilayah dengan indeks bencana 

tinggi dengan skor 82, menempati urutan 76 dari 497 

Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. 

 

2.  Pembatasan Masalah 

Permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

terarah dan lebih jelas, maka perlu dibatasi pada masalah-masalah sebagai 

berikut : 

a. Potensi bencana alam di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 

b. Tingkat kesiapsiagaan SMP Negeri 1 Gatak Kabupaten Sukoharjo 

dalam menghadapi bencana alam 

 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagaimana berikut. 

a. Bagaimana potensi bencana alam di Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo? 

b. Bagaimana kesiapsiagaan SMP Negeri 1 Gatak Kabupaten 

Sukoharjo dalam menghadapi bencana alam? 

 

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui potensi bencana alam di Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo. 

b. Mengetahui Kesiapsiagaan SMP Negeri 1 Gatak Kabupaten 

Sukoharjo dalam menghadapi bencana alam. 
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5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya geografi dalam 

hal pemetaan. 

2) Penelitian ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teori 

dari bangku kuliah. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis: 

1) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para 

pembaca khususnya bagi para pengelola pendidikan dalam hal 

peningkatan  kualitas pendidikan. 

2) Diharapkan dapat digunakan sabagai bahan dukung pengarahan 

mengenai potensi bencana alam di sekolah.  

3) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan media 

pembelajaran di kelas, antara lain: 

a) Untuk kelas VII standar kompetensi memahami usaha 

manusia untuk mengenali  perkembangan lingkungannya. 

b) Untuk kelas VIII standar kompetensi memahami 

permasalahan sosial berkaitan dengan  pertumbuhan jumlah 

penduduk. 

 


