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ABSTRAK 

 
Banjir besar yang pernah terjadi di SMA Islam 1 Surakarta disebabkan oleh luapan air 

Sungai Jenes pada tahun 2007 dan banjir yang terjadi dimusim penghujan dikarenakan air 
hujan yang turun dan menyebabkan genangan air, hal tersebut dapat memberikan kerugian 
seperti terganggunya kegiatan proses belajar mengajar. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru menghadapi bencana banjir. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung data kualitatif, dengan 
menggunakan guru SMA Islam 1 Surakarta sebagai obyek penelitian. Penggalian data 
digunakan dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Tingkat kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta 
berdasarkan perhitungan indeks kesiapsiagaan diperoleh bahwa tingkat kesiapsiagaan guru 
dalam menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta sebelum sosialisasi termasuk 
dalam kategori tinggi dengan diperoleh nilai indeks sebesar 71,08. 2). Tingkat kesiapsiagaan 
guru SMA Islam 1 Surakarta berdasarkan perhitungan indeks kesiapsiagaan diperoleh bahwa 
tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta 
sesudah sosialisasi termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan diperoleh nilai indeks 
sebesar 84,09. 3). Pengaruh sosialisasi dengan metode diskusi terhadap kesiapsiagaan guru 
SMA Islam 1 Surakarta terhadap bencana banjir dihitung dengan menggunakan uji beda 
paired samplet t test, dengan diperoleh hasil bahwa besarnya nilai thitung sebesar -7,155 
dengan p = 0,000. Artinya bahwa sosialisasi dengan metode diskusi berpengaruh terhadap 
kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. Perbedaan 
kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta terhadap bencana banjir dihitung dengan 
menggunakan uji beda paired samplet t test antara guru laki-laki dan guru perempuan 
diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa besarnya nilaithitungsebesar 0,347 dengan p = 0,730. 
Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana banjir 
berdasarkan jenis kelamin. 

Kata kunci: Sosialisasi, Kesiapsiagaan, Bencana Banjir. 

 

 

 

 



 
 

1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian ±92 m 

dari permukaan laut (dpl). Merupakan salah satu kota yang dilewati oleh Sungai 

Bengawan Solo, sehingga menyebabkan Kota Surakarta menjadi wilayah 

yangrawan akan bencana banjir.Salah satunya terjadi pada bulan Desember 2007, 

banjir ini merupakan banjir terbesar setelah tahun 1966. Hal ini pernah terjadi 

pada tahun 1966, 2007, 2009, serta2010pada saat itu sebagian daerah di Kota 

Surakarta terendam banjir, diantaranya adalah Kecamatan Pasar Kliwon dan 

Kecamatan Jebres. Banjiryang disebabkan oleh hujan yang cukup deras 

mengakibatkan aliran Sungai Jenes (anak Sungai Bengawan Solo) meluap 

sehingga terjadi banjir dibeberapa wilayah, ruas jalan dan pemukiman penduduk 

di Kecamatan Pasar Kliwon dengan ketinggian air antara 50 cm s/d 120 cm.  

Selain itu juga mengakibatkan fasilitas-fasilitas umum terendam oleh banjir 

diantaranya puskesmas dan fasilitas pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,maka perumusan masalah yang 

diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi 

banjir sebelum dan sesudah sosialisasi ? 

2. Apakah metode sosialisasi mempengaruhi kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 

Surakarta dalam menghadapi bencana banjir ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta terhadap bencana 

banjir di lingkungan sekolah. 

2. Mengetahui pengaruh metode sosialisasi terhadap kesiapsiagaan guru SMA 

Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. 

 

 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini memberi dua manfaat, yaitu manfaat yang 

berupasumbangan teoritis dan manfaat berupa sumbangan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu: 

Masukan kepada sekolah yang digunakan sebagai lokasi penelitian, 

agar meningkatkan kesiapsiagaan dari resiko bencana banjir yang pernah 

terjadi lingkungan sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis: 

a) Bagi Pemerintah Daerah/Kota, Memberikan gambaran untuk perencanaan 

pelatihan tentang kebencanaan dalam menghadapi  bencanaguna 

mengurangi resikobencana banjir. 

b) Bagi Akademis / Universitas Muhammadiyah Surakarta, Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti yang lain terutama 

masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir di lingkup 

pendidikan. 

c) Bagi Peneliti,  sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

melatih dalam menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini. Selain itu 

penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat untuk meraih gelar 

kesarjanaan Strata 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

2. LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan 

Moh. Suardi (2012:1) Pendidikan merupakan suatu sarana untuk menjadikan 

manusia yang sempurna dalam kehidupan dimasyarakat. Pendidikan dimaksudkan 

untuk menumbuh kembangkan potensi – potensi yang ada didalam manusia itu 

sendiri. Pendidikan pada dasarnya didapatkan seseorang dari tiga lingkungan, 

yaitu pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di 

masyarakat. 

 



 
 

Bruce J. Cohen (1983: 98) sosialisasi adalah proses dimana manusia 

mempelajari suatu tata cara untuk memperoleh kepribadian  dan membangun 

kapasitas untuk berfungsi lebih baik sebagai individu atau anggota kelompok. Arti 

penting sosialisasi menurut Bruce J. Cohen diantaranya adalah memberikan 

keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan, selain itu juga dapat 

mengembangkan kemampuan individu. 

Soerjono Soekanto (1990: 142) sosialisasi yang dilakukan di lingkungan 

sekolah termasuk dalam media sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang 

dilakukan dalam kelompok yang terdiri banyak orang, bagaimana hubungan 

diantara mereka tak perlu berdasarkan kenal-mengenal secara pribadi, dan sifatnya 

tidak begitu langgeng (permanen). 

Hamdani (2011:159) diskusi merupakan suatu interaksi antar individu atau 

kelompok untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau 

memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. 

B. Pendekatan Geografi 

Menurut Hadi Sabari Yunus, 2010 terdapat 3 pendekatan yang dipakai 

dalam keilmuan geografi yaitu : 

1) Spacial Approach (Pendekatan Keruangan) 

 Pendekatan keruangan adalah analisis  di dalam ruang yang lebih 

khusus dimana space dianggap sebagai variable utama di samping 

variable lain yang banyak dilibatkan. Teknik-teknik analisa kuantitatif 

mendominasi pada awalnya dan kemudian terjadi penggabungan teknik 

analisis kuantitatif dan kualitatif. 

2) Ecological Approach (Pendekatan Kelingkungan) 

  Pendekatan kelingkungan merupakan analisis yang lebih sistematis 

tentang peranan elemen lingkungan terhadap pola kegiatan manusia. 

Analisis morfometrik dan kausalitas mendominasi  dan difokuskan hanya 

pada wilayah tertentu. 

3) Regional Complex Appoarch  (Pendekatan Kompleks Wilayah) 

 Pendekatan kompleks wilayah merupakan analisis lebih mendalam dan 

lebih luas dengan membandingkan wilayah satu dengan yang lainnya 



 
 

dalam penekanan dalam keterkaitan antara elemen lingkungan dengan 

kegiatan manusianya. 

Berdasarkan penelitian di SMA Islam 1 Surakarta, peneliti menggunakan 

pendekatan keruangan, karena dengan menggunakan pendekatan keruangan 

dianggap peneliti paling baik dalam melakukan penelitian tersebut.Kelurahan 

Joyosuran terletak di bagian selatan Kota Surakarta dan disebelah utaranya adalah 

Sungai Jenes, sehingga daerah ini rawan terjadi bencana banjir. Berdasarkan 

tingkat kerawanan bencana banjir di Kelurahan ini maka peneliti menganggap 

bahwa pendekatan keruangan cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.  

C. Pengelolaan Bencana 

Banjir umumnya terjadi pada saat aliran air melebihi volume air yang 

dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa, drainase, maupun saluran air lainnya 

pada selang waktu tertentu.Sedikitnya ada lima faktor penyebab terjadinya banjir, 

yaitu diantaranya: faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai 

(DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor 

pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah serta pembangunan saran 

dan prasarana. (Tim Penyusun Preparedness Assesment Tools for Indonesia 

(PASTI), 2009: 97). 

Menurut Krishna S. Pribadi (2008: VII-5) jenis-jenis bencana banjir 

dibedakan menjadi 4, yaitu: banjir sungai, banjir pantai, banjir bandang, banjir 

kota 

Kesiapsiagaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengantisipasi 

suatu bencana melalui beberapa hal yaitu pengorganisasian, langkah-langkah yang 

tepat guna, dan berdaya guna. perangkat penilaian untuk kesiapsiapsiagaan 

menghadapi bencana banjir, diantaranya meliputi: pengetahuan mengenai banjir, 

sistem perilaku komunal, kelembagaan formal dan informal (petugas, dinas, badan 

yang bertanggung jawab), peraturan formal/ informal, peralatan umum/ 

infrastruktur, simulasi individu dan kelompok 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu metode penelitian yang 

meneliti seluruh anggota populasi (Hadi Sabari Yunus, 2010:262). Teknik analisis 



 
 

data menggunakan statistik deskriptif yang melibatkan penghitungan atau angka dan 

kata-kata. 

A. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SMA Islam 1 Surakartasecaraadministratif 

terletak di Jl. Brigjend Sudiarto No. 151, Desa atau Kelurahan Joyosuran, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten/ Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. 

B. Populasi 

Penelitian ini mengambil populasi (keseluruhan) guru SMA Islam 1 Surakarta, 

dengan jumlah total pendidik berjumlah 39 orang. Jumlah guru tetap (yayasan) 

berjumlah 22 orang dari mata pelajaran yang berbeda-beda, guru tidak tetap 

berjumlah 15 orang. 

C. Variabel Penelitian 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini terdapat dua 

macam variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi. Di 

dalam penelitian ini adalah metode sosialisasi sebagai variabel bebas. 

2. Variabel (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi, karena adanya 

variabel bebas. Di dalam penelitian ini adalah kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir sebagai variabel terikat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi: dilakukan terhadap suatu objek melalui pengamatan 

langsung lingkungan sekolah. 

2. Dokumentasi: digunakan untuk memperoleh data sekunder, berupa data 

profil sekolah dan data guru di SMA Islam 1 Surakarta. 

3. Wawancara: wawancara ini termasuk dalam jenis wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara ini dilakukan 

peneliti dengan wakil kurikulum SMA Islam 1 Surakarta dan wakil 

kesiswaan, yaitu berdialog/ bertanya mengenai bencana banjir yang pernah 

terjadi di SMA Islam 1 Surakarta. 

 



 
 

4. Teknik Angket atau Kuesioner (Questionnaires): skala pengukuran 

instrumen penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah 

menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Peneliti akan membagikan angket kepada 

guru SMA Islam Surakarta, dengan jumlah populasi sebanyak 39 guru 

SMA Islam 1 Surakarta dan kemudian akan dilakukan analisis data dari 

angket yang disebar kepada guru. 

E. Teknik Uji Instrumen 

1. Uji Kesahihan Butir (Validitas): Menurut Sugiyono (2012:172) hasil 

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen 

yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

2. Uji Keandalan Butir (Reliabilitas): Sugiyono (2012: 185) pengujian reliabilitas 

dengan internal consistencydilakukan dengan cara mencobakan instrumen 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. 

F. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas: Joko Widiyanto (2010: 46) uji normalitas ini untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov 

2. Uji Homogenitas: Joko Widiyanto (2010: 51) uji homogenitas digunakan 

untuk mnegetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini 

dilakukan  sebagai persyaratan dalam analisis independen sample T-tes. 

G. Teknik Analisis Data 

  Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 

Surakarta dalam menghadapi bencana banjir melalui  sosialisasi dengan metode 

diskusi. Analisis data secara statistik diskriptif diperlukan untuk menggambarkan/ 

menceritakan keadaan subyek dari variabel penelitian yang didapat melalui 

instrumen dari penyebaran angket yang dilakukan peneliti. 

 

 



 
 

Tabel 3.1 
Kategori Kesiapsiagaan Guru dalam Menghadapi Bencana Banjir  

di SMA Islam 1 Surakarta  
 

No Kategori Kesiapsiagaan  Skor 

1. Sangat Rendah 0 – 20 
2. Rendah 21 – 40 
3. Cukup 41 – 60  
4. Tinggi 61 – 80 
5. Sangat Tinggi 81 – 100  

Sumber: Hasil Perhitungan peneliti 2014 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas: setelah melakukan penghitungan menggunakan korelasi pearson 

product momentdiperoleh hasil bahwa dari 42 item pertanyaan terdapat 10 

item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, yaitu 2, 4, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 

24 dan 26. Sehingga terdapat 17 item pertanyaan yang layak diikut sertakan 

sebagai instrumen penelitian kesiapsiagaan. 

2. Uji Reliabilitas: Hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha adalah 0,896 yang berada pada interval 0,80-1,00, maka dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana 

banjir di SMA Islam 1 Surakarta termasuk dalam kategori reliabilitas sangat 

tinggi dan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

B. Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas:  hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov Z diketahui bahwa untuk sebaran data tingkat 

kesiapsiagaan guru sebelum adanya sosialisasi diperoleh nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,123 dengan p = 0,142 dan sesudah sosialisasi diperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,127 dengan p = 0,111. Oleh karena 

hasil perhitungan menunjukkan nilai p > 0,05; maka sebaran data untuk 

tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta 

berdistribusi secara normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan 

statistik parametrik. 

 



 
 

2. Uji Homogenitas: hasil pengujian homogenitas dengan menggunakan metode 

Levene’s Test diketahui bahwa hasil perhitungan untuk data kesiapsiagaan 

guru terhadap bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 7,075 denganp = 0,010. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan 

nilai p > 0,05; maka sebaran data untuk kesiapsiagaan guru dalam menghadapi 

bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta berdistribusi homogen, sehingga 

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik parametrik. 

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Tingkat Kesiapsiagaan Guru dalam Menghadapi Bencana Banjir di SMA 

Islam 1 Surakarta  

a. Kesiapsiagaan guru dalam menghadapi Bencana Banjir di SMA Islam 1 

Surakarta sebelum sosialisasi dihitung dengan menggunakan indeks 

sebagai berikut: 

Indeks Kesiapsiagaan  = 
����� ���	  
��� ��	����	 

���	 ������� ��	����	
× 100 

    = 
����

�������
× 100 

    = 
����

����
× 100 

     = 71,08 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta sebelum sosialisasi 

diperoleh nilai indeks sebesar 71,08. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan berada pada skor 61-80; maka 

dapat diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi 

bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta sebelum sosialisasi termasuk dalam 

kategori Tinggi. 

b. Kesiapsiagaan guru dalam menghadapi Bencana Banjir di SMA Islam 1 

Surakarta sesudah sosialisasi dihitung dengan menggunakan indeks 

sebagai berikut: 



 
 

Indeks Kesiapsiagaan  = 
����� ���	  
��� ��	����	 

���	 ������� ��	����	
× 100 

     = 
����

�������
× 100 

     = 
����

����
× 100 

     = 84,09 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta sesudah sosialisasi 

diperoleh nilai indeks sebesar 84,09. Oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan berada pada skor81-100; maka 

dapat diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi 

bencana banjir di SMA Islam 1 Surakartasesudah sosialisasi termasuk dalam 

kategori Sangat Tinggi. 

2. Pengaruh Sosialisasi dengan Metode Diskusi terhadap Kesiapsiagaan Guru 

SMA Islam 1 Surakarta dalam Menghadapi Bencana Banjir 

a. Pengaruh sosialisasi dengan metode diskusi terhadap kesiapsiagaan guru 

SMA Islam 1 Surakarta terhadap bencana banjirdihitung dengan 

menggunakan uji beda paired samplet t test. Adapun hasil perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Pengaruh Sosialisasi dengan Metode Diskusi terhadap Kesiapsiagaan Guru SMA Islam 

1 Surakarta dalam Menghadapi Bencana Banjir 
 

No Kesiapsiagaan N Mean thitung p 

  1 Sebelum 39 48,33 
-7,155 0,000 

  2 Sesudah 39  56,69 
   Sumber: Hasil Perhitungan Peneliti 

 
Berdasarkan hasil analisis uji beda paired sample t test untuk 

mengetahui pengaruh sosialisasi dengan metode diskusi terhadap 

kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana 

banjir diperoleh hasil bahwa besarnya nilai thitung sebesar -7,155 dengan p 

= 0,000. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05; maka 



 
 

H0ditolak, artinya sosialisasi berpengaruh terhadap kesiapsiagaan guru 

SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. 

b. Pengaruh sosialisasi dengan metode diskusi terhadap kesiapsiagaan guru 

SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana banjir dilihat dari 

jenis kelamin dihitung dengan menggunakan uji beda paired samplet t test. 

Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15. 

Perbedaan Tingkat Kesiapsiagaan Guru terhadap Bencana Banjir berdasarkan 
Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Rata-Rata thitung P 
Laki-Laki 57,52 0,347 0,730 
Perempuan 56,90 

Sumber: Hasil Perhitungan Peneliti 

Hasil perbandingan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana 

banjir berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa rata-rata skor indeks 

kesiapsiagaan pada guru dengan jenis kelamin laki-laki adalah 57,52 dan 

rata-rata skor indeks kesiapsiagaan pada guru dengan jenis kelamin 

perempuan adalah 56.90. berdasarkan hasil uji beda diketahui bahwa 

besarnya nilai thitung adalah 0,370 dengan p= 0,730. Oleh karena hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai p > 0,05, maka H0 diterima, artinya 

tidak terdapat perbedaan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana 

banjir berdasarkan jenis kelamin. 

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sosialisasi dengan metode 

diskusi terhadap kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi 

bencana banjir dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapsiagaan guru dalam mengahadapi bencana banjir di SMA 

Islam 1 Surakarta sebelum sosialisasi termasuk dalam kategori Tinggi 

diperoleh nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 71,08. Sedangkan tingkat 

kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 



 
 

Surakarta sesudah sosialisasi termasuk dalam kategori Sangat Tinggi 

diperoleh nilai indeks sebesar 84,09. 

2. Sosialisasi dengan metode diskusi berpengaruh terhadap kesiapsiagaan 

guru SMA Islam 1 Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. 

Diperoleh hasil bahwa besarnya nilai thitung sebesar -7,155 dengan p = 

0,000. Selain itu tidak terdapat perbedaan tingkat kesiapsiagaan guru 

terhadap bencana banjir berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa rata-

rata skor indeks kesiapsiagaan pada guru dengan jenis kelamin laki-laki 

adalah 57,52 dan rata-rata skor indeks kesiapsiagaan pada guru dengan 

jenis kelamin perempuan adalah 56.90. 

B. Implikasi 

Sosialisasi adalah suatu cara dalam menyampaikan pesan yang dapat membuat 

guru memperoleh pengetahuan serta meningkatkan hasil dan proses pembelajaran 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga implikasi dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi penting untuk digunakan dalam kegiatan penyuluhan dan 

penyampaian informasi, khususnya dalam rangka meningkatkan 

kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir, sehingga 

penggunaan metode sosialisasi sebagai sebuah solusi tepat dalam 

meningkatkan kesiapsiagaan guru. 

2. Publikasi dengan menggunakan sosialisasi akan memberikan ilustrasi nyata 

tentang tindakan dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. 

C. Saran 

1. Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkan berperan aktif dalam upaya meningkatkan 

kesiapsiagaan guru terhadap bencana banjir melalui kegiatan sosialiasi 

sehingga tingkat kesiapsiagaan guru akan semakin mengalami peningkatan. 

b. Sekolah diharapkan menggunakan metode sosialisasi dalam rangka 

melakukan pendidikan mitigasi bencana banjir sehingga diperoleh 

gambaran nyata tentang tindakan yang harus dilakukan dalam 

kesiapsiagaan bencana banjir. 



 
 

c. Diharapkan adanya faktor kontrol dalam kesiapsiagaan menghadapi 

bencana, yaitu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebencanaan yang 

rawan terjadi dilokasi penelitian. 

2. Bagi Guru 

a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan kesiapsiagaan 

bencana banjir, sehingga tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi 

bencana banjir semakin baik. 

b. Senantiasa memperhatikan setiap materi yang terkait dengan mitigasi 

bencana banjir, sehingga tingkat kesiapsiagaan guru akan bencana banjir 

semakin mengalami peningkatan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian 

dengan melakukan penelitian pada beberapa daerah yang mempunyai risiko 

terhadap bencana banjir dengan menggunakan metode sosialisasi agar 

pelaksanaannya dapat berjalan efektif. 
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