BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia
yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti erupsi gunung
berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor,
gelombang tinggi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan,
epidemi, wabah, kegagalan teknologi maupun kerusuhan sosial. Pada
hakekatnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam dan ulah
manusia.
Perubahan iklim dan cuaca saat ini tidak menentu. Hal ini
menyebabkan timbulnya bencana, salah satunya banjir. Bencana banjir
merupakan permasalahan umum terutama di daerah padat penduduk pada
kawasan perkotaan. Masalah banjir bukanlah masalah baru bagi kota
Sukoharjo, tetapi merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama. Hal
tersebut di atas terjadi dikarenakan adanya faktor alamiah dan perilaku
masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
Akibat pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan pada
pola iklim yang akhirnya merubah pola curah hujan, maka jangan heran jika
sewaktu-waktu hujan bisa sangat tinggi intensitasnya dan kadang sangat
rendah.

1

2

Jika dicermati, bencana banjir di Indonesia dari tahun ke tahun
cenderung meningkat, begitu pula bencana banjir di seluruh penjuru tanah
air juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai dan kurangnya kesadaran
manusia untuk melestarikan lingkungan, misalnya membuang sampah di
dalam sungai.
Di negara Indonesia terutama di pulau Jawa merupakan satu-satunya
pulau yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Kecenderungan
meningkatnya bencana banjir di Indonesia tidak hanya luasnya saja
melainkan kerugiannya juga ikut bertambah pula. Jika dahulu bencana banjir
hanya melanda kota-kota besar di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, akan
tetapi pada saat ini bencana tersebut telah melanda sampai ke pelosok tanah
air.
Penanganan terhadap risiko bencana belum dilakukan secara optimal.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai daerah rawan bencana masih
memiliki dua masalah utama: 1) Masih rendahnya kinerja penanganan
bencana 2) Masih rendahnya perhatian perlunya antisipasi tentang risiko
bencana. Dua persoalan tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia
untuk secara serius mampu merancang penanganan risiko bencana secara
kreatif dan proaktif. Untuk mendesain program-progam penanganan bencana
diperlukan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.
Peristiwa banjir pada umumnya merupakan interaksi dari kejadian
alam dan pengaruh perbuatan manusia, merupakan sebuah dilema yang pada
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umumnya sulit dipecahkan dan cenderung semakin meningkat, sejalan
dengan tingkat perkembangan masyarakat. Banjir merupakan musuh
tahunan warga di sejumlah daerah di tanah air. Pembukaan lahan, perataan
tanah

untuk

pembangunan

pemukiman

dan

prasarana

lainnya

mengakibatkan pemadatan tanah, berkurangnnya sumber bahan organik
tanah, serta rusaknya liang-liang bekas penembusan dan galian fauna tanah.
Pada saat pembangunan sebagian permukaan lahan dipadatkan untuk
bangunan dan prasarana jalan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar air
hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah, tetapi mengalir ke permukaan
tanah dan dibuang melalui saluran drainase. Buruknya saluran pembuangan
air (drainase) serta menurunnya daya serap tanah akibat pembangunan
mengakibatkan banjir.
Untuk mengurangi terjadinya bencana banjir, maka dilakukan praktik
pembuatan lubang resapan air (biopori). Lubang ini berfungsi menyerap air,
menyaring air bersih, mengurai sampah organik, serta menjaga unsur hara
pada tanah. Lubang-lubang biopori akan terisi udara, dan akan menjadi
tempat berlalunya air dalam tanah. Bila lubang-lubang seperti ini dibuat
dalam jumlah banyak maka kemampuan sebidang tanah untuk meresapkan
air akan meningkat. Meningkatnya kemampuan tanah dalam meresapkan air
akan memperkecil peluang terjadinya aliran air di permukaan tanah. Hal ini
akan mengurangi bahaya banjir yang mungkin akan terjadi.
Lubang biopori merupakan teknologi sederhana untuk konservasi
lahan dan penyediaan air bersih. Lubang ini dikembangkan atas dasar
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prinsip ekohidrologis, yaitu memperbaiki kondisi ekosistem tanah untuk
perbaikan fungsi hidrologis ekosistem tersebut. Teknologi ini bisa
diaplikasikan di kawasan perumahan yang 100% kedap air atau sama sekali
tidak ada tanah terbuka maupun di areal persawahan yang berlokasi di
kawasan perbukitan serta di sekitar lokasi sekolah. Lubang sebaiknya dibuat
di bagian tanah yang tidak terendam air atau lebih tinggi dari saluran air.
Jika lubang tersebut terendam air maka fauna tanah seperti cacing, rayap,
dan semut akan kekurangan oksigen. Selain itu, menyebabkan hilangnya
kemampuan meresapnya air karena sudah jenuh.
Untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya bencana
banjir, maka di SMA Negeri 1 Kartasura dilakukan mitigasi bencana banjir
dengan melakukan praktik pembuatan lubang resapan air (biopori). Dalam
bab ini peneliti akan meneliti mengenai pemahaman siswa terhadap mitigasi
bencana banjir bagi siswa sebelum dan sesudah melakukan praktik biopori
di SMA Negeri 1 Kartasura. Siswa di sekolah tersebut sebagai subyek
penelitian. Pendidikan management bencana SMA Negeri 1 Kartasura
mengenai pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir bagi siswa
sebelum dan sesudah melakukan praktik biopori.
Menurut Suharsimi (2009) Pemahaman adalah bagaimana seorang
mempertahankan,

membedakan,

menduga

(estimates),

menerangkan,

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh,
menuliskan kembali, dan memperkirakan.
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Menurut Daliman (2010) siswa adalah subyek individu yang ikut
serta dalam proses belajar yang kegiatannya dilaksanakan dalam lembaga
yang formal (sekolah). Menurut Jumali (2008) siswa adalah anak yang
sedang tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun dari segi
mental psikologis. Siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh
kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di
sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan,
keterampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia dan mandiri.
Menurut BNPB (2008) mitigasi adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Mitigasi bencana bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.
Tindakan Mitigasi ada 2 macam, yaitu mitigasi struktural dan
mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah tindakan pengurangan
risiko bencana dengan cara pembangunan fisik, misalnya: pembuatan lubang
resapan biopori, pembuatan rumah tahan gempa, pembuatan tanggul sungai.
Sedangkan mitigasi non-struktural adalah tindakan pengurangan risiko
bencana dengan cara melakukan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan,
sosialisasi, dan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
Menurut BNPB (2008) bencana adalah peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam
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maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak
psikologis. Bencana dapat diartikan juga sebagai suatu gangguan yang hebat
yang menyebabkan korban manusia, kerusakan harta dan lingkungan yang
melebihi kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan
sumber daya yang dimilikinya. Bencana dapat diartikan juga sebagai
rangkaian peristiwa yang menimbulkan kerusakan yang disebabkan oleh
alam, manusia bahkan oleh manusia dan alam sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya sarana/prasarana,
lingkungan dan keberfungsiannya komunitas di masyarakat.
Menurut BNPB (2008), banjir adalah fenomena akan terkait dengan
ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu hujan,
kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang
surut air laut. Akibat yang ditimbulkan terjadinya banjir adalah hilangnya
harta benda dan jiwa serta rusaknya sarana dan prasarana. Penyebab banjir
adalah curah hujan yang tinggi, membuang sampah ke sungai dan saluran air
serta penggundulan hutan. Untuk mengurangi risiko bencana banjir perlu
dibuat poster dan tanda-tanda peringatan dan bahaya bencana banjir.
Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dengan teori - teori yang
ada. Praktik dapat juga diartikan perbuatan menerapkan teori.
Menurut Kamir R. Brata (2008) Biopori adalah ruangan atau pori
dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup, seperti fauna tanah dan akar
tanaman. Bentuk biopori menyerupai liang (terowongan kecil) dan
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bercabang-cabang yang sangat efektif untuk menyalurkan air dan udara ke
dan di dalam tanah. Biopori dapat juga diartikan sebagai lubang-lubang kecil
atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai akitifitas
organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna
tanah lainnya. Pori-pori yang ada dapat meningkatkan kemampuan tanah
menahan air dengan cara menyirkulasikan air dan oksigen ke dalam tanah.
Jadi, semakin banyak biopori di dalam tanah, semakin sehat tanah tersebut.
Manfaat dari lubang resapan air (biopori) adalah mempercepat
peresapan air hujan dan mempermudah penanganan sampah serta menjaga
kebersihan lingkungan. Prinsip kerja dari lubang resapan biopori adalah
memperbaiki kondisi ekosistem tanah.
Tata letak/lokasi yang baik untuk membuat lubang resapan air
adalah di saluran pembuangan air(parit), sekeliling pohon, dan sisi pagar.
Fungsi lubang resapan air (biopori) adalah pembuatan resapan air akan
memperbanyak resapan air menjadi air tanah, sehingga ketika musim
kemarau cadangan air akan tersedia. Selain itu fungsi lubang resapan air
adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak yang dtimbulkan oleh
bencana banjir.
Untuk membuat lubang resapan air (biopori) membutuhkan alat dan
bahan yang sederhana. Alat dan bahan tersebut adalah bor tanah, cangkul,
sampah organik, air, paralon, semen dan pasir, sendok pasir.
Lubang resapan air (biopori) mempunyai kelebihan. Kelebihan dari
lubang resapan biopori adalah dapat menyediakan liang atau lubang kecil
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yang mudah ditembus oleh akar tanaman dan menyediakan saluran bagi
peresapan air yang lancar ke dalam tanah.
Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana
pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir bagi siswa sebelum dan
sesudah melakukan praktik biopori di SMA Negeri 1 Kartasura. Serta untuk
meneliti apakah terdapat perbedaan pemahaman mitigasi bencana banjir
setelah melakukan praktik biopori di sekolah tersebut. Dengan permasalahan
untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir
sebelum dan sesudah praktik biopori di sekolah tersebut. Peneliti memilih
lokasi di lembaga pendidikan negeri yaitu SMA Negeri 1 Kartasura karena
di sekolah tersebut belum melakukan praktik pembuatan lubang resapan air
(biopori) dan pengetahuan tentang mitigasi bencana banjir masih kurang.
Kartasura adalah sebuah kecamatan di kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah. Kartasura dapat dikatakan merupakan kota satelit bagi Surakarta
atau Solo, sebagaimana halnya dengan Solo Baru yang juga merupakan
sebuah area yang dikembangkan di kabupaten Sukoharjo. Di kota ini
terdapat persimpangan jalan raya Surabaya-Solo-Yogyakarta dan SoloSemarang.
Kecamatan Kartasura terletak di dataran tinggi, dengan tinggi 121 m
diatas permukaan laut. Letak Astronomis kecamatan Kartasura adalah 7º 35’
28″ LS - 4º 37’ 45″ LS dan 4º 2’ 15″ BT - 4º 5’ 10″ BT. Jarak ibukota
kecamatan ke ibukota kabupaten Sukoharjo ± 23 km. Wilayah penelitian ini
berbatasan dengan :
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Di sebelah timur : kota Surakarta
Di sebelah barat : kabupaten Boyolali
Di sebelah utara : kabupaten Karanganyar
Di sebelah selatan: kecamatan Gatak
Secara Administratif kecamatan Kartasura dibagi menjadi 12 desa
atau kelurahan. Desa-desa tersebut adalah kelurahan Ngemplak, Gumpang,
Makamhaji,

Pabelan,

Ngadirejo,

Kartasura,

Pucangan,

Kertonatan

Wirogunan, Ngabeyan, Singopura, dan Gonilan.
Kecamatan Kartasura memiliki luas wilayah secara keseluruhan
1.923 ha, terdiri dari 559 ha tanah sawah, tanah kering 1.216 ha dan tanah
lainnya 148 ha.
B. Identifikasi Masalah
Pada penelitian ini, peneliti dapat menarik identifikasi masalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya pengetahuan siswa terhadap manajemen bencana, khususnya
dalam mitigasi bencana banjir.
2. Masih kurangnya pengetahuan siswa tentang lubang resapan air
(biopori).
C. Pembatasan Masalah
Pada pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir sebelum
dan sesudah praktik biopori ini diberikan pembatasan masalah sebagai
berikut :
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1. Hal yang diteliti adalah pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana
banjir bagi siswa sebelum dan sesudah melakukan praktik biopori di
sekolah tersebut.
2. Masalah yang perlu diteliti adalah terdapat perbedaan atau tidak
pemahaman mitigasi bencana banjir setelah dilakukan praktik biopori
bagi siswa terhadap mitigasi bencana banjir di sekolah tersebut.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir bagi
siswa sebelum melakukan praktik biopori di SMA Negeri 1 Kartasura?
2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman mitigasi bencana banjir bagi
siswa setelah dilakukan praktik pembuatan lubang biopori di SMA Negeri
1 Kartasura?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian yang
hendak dicapai bertujuan :
1. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana banjir
bagi siswa sebelum dan sesudah melakukan praktik biopori di SMA
Negeri 1 Kartasura.
2. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman mitigasi bencana banjir bagi
siswa setelah dilakukan praktik pembuatan lubang biopori di SMA
Negeri 1 Kartasura.
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F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan
berwawasan dalam menghadapi bencana banjir. Adapun manfaat yang
diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai
berikut :
1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada siswa dan pembaca dalam mitigasi bencana banjir.

2.

Manfaat Praktis
a.

Bagi siswa, sebagai pengetahuan bagi siswa dalam mitigasi
bencana banjir.

b.

Bagi guru, sebagai masukan bahwa sebagai bahan pertimbangan
untuk mengetahui dalam mitigasi bencana banjir.

c.

Bagi sekolah, sebagai masukan agar dapat melakukan tindakantindakan dalam mitigasi bencana banjir.

