


 



PENDAHULUAN  

Pada tahun 2013 lalu di 
Kecamatan Sukoharjo dilanda bencana 
banjir. Banjir tersebut melanda 
beberapa Desa di Kabupaten 
Sukoharjo, seperti  di Desa Kepuh 
Nguter, Desa Joho, Kelurahan Jetis, 
dan beberapa Kecamatan lain  yang 
terendam air dengan ketinggian 5cm 
sampai 10cm. Puluhan rumah di 
Kelurahan Jetis dan jalan tergenang air 
setinggi 50cm.  

Ketika terjadi banjir di Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2013, SMP 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah 
salah satu lokasi yang terkena dampak 
banjir. Sumber : 
(http://WWW.sigapbencana-
bansos.info/pantauan-media/12022-
banjir-di-sukoharjo-rendam-ratusan-
rumah.html). 

Sekolah SMP Muhammadiyah 1 
Sukoharjo perlu kesiapsiagaan bencana 
banjir dengan 10 standar menurut 
Kharisma Nugroho, Hening Purwati, 
Jenik Andreas, Surya Rahman, dan 
M.Barry Aditya, “PASTI Perangkat 
Diagnosa Kesiapsiagaan Bencana 
Indonesia”, (2009). Mengukur 
kesiapsiagaan adalah megukur 
kapasitas dalam hal pencegahan, 
mitigasi, tingkat bertahan hidup dan 
kesiapan. Kesiapsiagaan mempunyai 
10 (sepuluh) standar yaitu : 

1. Pembentukan dan pembengunan 
kapasitas organisasi untuk 
mengawasi dan menjalankan sistem 
peringatan. 

2. Evakuasi 
3. Penyelamatan dan bantuan 
4. Rencana penanganan bencana 
5. Mobilisasi langsung 
6. Pengaturan stok persediaan 

7. Komunikasi bahaya 
8. Peatihan relawan 
9. Latihan dan simulasi masyarakat 
10. Pendidikan dan kesadaran 

masyarakat 
 

Berdasarkan  latar belakang 
masalah, peneliti ingin mengetahui 
KESIAPSIAGAAN SISWA DALAM 
MENGHADAPI BENCANA BANJIR 
DI SMP MUHAMMADIYAH 1 
SUKOHARJO. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Mengetahui tingkat risiko bencana 

banjir di SMP Muhammadiyah 1 
Sukoharjo. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan siswa 
dalam menghadapi bencana banjir di 
SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

LANDASAN TEORI 

Internationa Strategy For 
Disaster Reduction (ISDR) 
menyatakan bahwa bencana adalah 
suatu gangguan serius terhadap 
keberfungsian suatu masyarakat, 
sehingga menyeebabkan kerugian yang 
meluas pada kehidupan manusia dari 
segi materi, ekonomi, atau lingkungan 
dan melampaui kemampuan 
masyarakat  yang bersangkutan untuk 
mengatasi dengan menggunakan 
sumber daya mereka sendiri (Cristanto, 
Joko.2011:75). 

Banjir adalah peristiwa 
meluapnya air yang menggenangi 
permukaan tanah dengan ketinggian 
melebihi batas normal. Banjir terjadi 
umumnya pada saat aliran air melebihi 
volume air yang dapat ditampung 
dalam sungai, danau, rawa, drainase, 
tanggul, maupun saluran air lainnya 
pada selang waktu tertentu. (ACF 
International Net Work). 



Risiko adalah tingkat kerentanan 
daerah dengan khususnya bahaya alam 
bersifat  tetap karena bagian dari 
dinamika proses alami pembangunan  
atau pembentukan roman muka bumi 
baik dari tenaga  internal maupun  
eksternal, sedangkan tingkat 
kerentanan daerah dapat dikurangi, 
sehingga  kemampuan dalam 
menghadapi ancaman tersebut semakin 
meningkat. (BAKORNAS BP, 2007). 

Kesiapsiagaan merupakan suatu 
kegiatan yang menunjukkan tingkat 
efektifitas respon terhadapap bencana 
secara keseluruhan. Kesiapsiagaan 
masyarakat bagian dari pengurangan  
risiko bencana serta berfungsi untuk 
membangun ketahanan masyarakat 
untuk menghadapi bencana. (Kharisma 
Nugroho dalam buku Preparedness 
Assesment Tool For Indonesia 
(PASTI). 2009:24). 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adlah deskriptif 
kuantitatif penelitian ini dilaksanakan 
di Kelurahan Jetis, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
Peneliti mengadakan penelitian di  
lokasi tersebut karena daerah berisiko 
terjadi bencana banjir. Bencana banjir 
pernah terjadi pada tahun 2013. 

Populasi yaitu obyek penelitian 
sebagai sasaran untuk mendapatkan 
dan mengumpulkan data. Namun 
dalam kegiatan penelitian untuk 
menjangkau keseluruhan dari objek 
tersebut tidak mungkin dilakukan, 
untuk mengatasinya digunakan teknik 
sampling. (Subagyo, Joko.1997:23). 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah 329 orang yang mencakup 

seluruh murid di SMP Muhammadiyah  
1 Sukoharjo. 

Pengambilan sampel pada 
penelitian ini secara acak. Terdapat 172 
siswa kelas 1, 137 siswa kelas 2, dan 
20 siswa kelas 3. 

Variabel penelitian adalah suatu 
atribut atau sifat nilai dari orang. Objek 
atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari  dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.Variabel dalam 
penelitian ini adalah  pengetahuan dan 
bencana banjir. 

Metode pengumpulan data 
dengan teknik quesioner dan 
dokumentasi. 

Uji analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi : Uji 
validitas dan reliabilitas digunaka 
untuk mengetahui data yang akan 
digunakan memenuhi syarat atau tidak. 

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis tingkat risiko bencana 
banjir di Kecamatan Sukoharjo 

2. Analisis tingkat kesiapsiagaan 
siswa berdasarkan variabel 
penelitian untuk mengetahui 
tingkat kesiapsiagaan siswa 
terhadap bencana banjir. 

 
PEMBAHASAN  
 
A. Kecamatan Sukoharjo  

Kecamatan Sukoharjo terletak 
di dataran timggi, dengan tinggi 105m 
diatas permukaan laut, dengan luas 
wilayah 44,58 Km2. Batas-batas 
Kecamatan Sukoharjo dyaitu sebelah 
barat dengan Kecamatan Juwiring, 
sebelah Timur Kecamatan Bendosari, 



sebelah selatan Kecamatan Nguter, dan 
sebelah utara Kecamatan Grogol. 
Kecamatan Sukoharjo memilki 
kepadatan penduduk pada tahun 2011 
sebesar  1921 jiwa/Km2. (Kecamatan 
Sukoharjo dalam angka 2013). 

 
PROFIL SEKOLAH 
 

SMP Muhammadiyah 1 
Sukoharjo yang beralamat di Jl. 
Pokakan, Jetis, Sukoharjo, Jawa 
Tengah. Telp (0271)592153. Sekolah 
SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini 
berdiri pada tahun 1997 dengan status 
bangunan milik yayasan. Sekolah ini 
sekarang memiliki 14 kelas dengan 
jumlah murid 329 orang. Sekolah juga 
memiliki beberapa sarana pendukung 
dalam meningkatkan bakat peserta 
didik yaitu TS, lapangan sepak bola, 
dan volly. 

 
SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo memiliki visi yakni unggul 
dalam berprestasi berwawasan IPTEK 
berdasarkan IMTAQ, dan misi Sekolah 
yakni menyelenggarakan pembelajaran 
dan bimbingan secara efektif untuk 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
peserta didik, menumbuhkembangkan 
penghayatan dan pengamalan terhadap 
ajaran agama islam serta memiliki 
ketaqwaan dan aklaq mulia, 
menyelenggarakan pelatihan dan 
bimbingan prestasi di bidang olah raga 
seni budaya, mengembangkan budaya 
kompetitif bagi peserta didik dalam 
upaya meningkatkan ketrampilan 
kecakapan hidup, menciptakan 
lingkungan sekolah yang tertib dan 
kondusif, dan mengembngkan pribadi 
cinta tanah air dan produksi dalam 
negeri. 

 
 

B. Hasil Penelitian 
 

1. Analisis Tingkat Ancaman 
 

Analisis tingkat ancaman 
menggunakan indeks ancaman 
dan indeks penduduk terpapar 
yang dibagi menjadi yiga kelas 
yaitu: rendah, sedang, dan tinggi. 
Perhitungan indeks ancaman 
dengan menggunakan peta yang 
telah distandarkan dari perka 
BNPB. Indeks penduduk terpapar 
menggunakan data komponen 
sosial budaya yang ada di daerah 
penelitian. Kecamatan Sukoharjo 
memiliki kepadatan penduduk 
1933 jiwa/Km2, rasio jenis 
kelamin 97,68, rasio kemiskinan 
19.356, rasio orang cacat 193 dan 
rasio kelompok umur 45.826. 
dapat diketahui dari data tersebut 
besar kerentanan sosialnya 
sebesar 0,897 (tinggi). 

 

Tingkat Ancamanrendah 
Tingkat Ancaman Sedang 
Tingkat Ancaman Tinggi 
Titik Temu 

Gambar 4.1 Matriks Tingkat Ancaman 
Bencana Banjir 
Sumber : Hasil penelitian 
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2. Analisis Tingkat Risiko Bencana 
Banjir 

 
Tingkat risiko bencana 

banjir ditentukan berdasarkan 
tingkat kapasitas, tingkat 
kerugian, dan terlebih dahulu 
diketahui tingkat ancaman 
bencananya. 

 
a. Tingkat Kapasitas 

 
Tingkat kapasitas didapat 

dari perhitungan perhitungan 
antara indeks kapasitas dengan 
tingkat ancaman yang kemudian 
dibagi menjadi tiga kelas yaitu 
rendah, sedang, dan tinggi. 

 
Berdasarkan perhitungannya 

mendapatkan titik temu antara 
indeks kapasitan dengan tingkat 
ancaman diperoleh tingkat 
kapasitas masuk dalam kelas 
rendah. 

 

Tingkat Ancamanrendah 
Tingkat Ancaman Sedang 
Tingkat Ancaman Tinggi 
Titik Temu 

Gambar 4.2. Matriks Tingkat 
Kapasitas 

Sumber : Hasil penelitian 
 
 

 

b. Tingkat Kerugian  
 

Tingkat kerugian didapat 
dari komponen ekonomi, fisik 
dan lingkungan. Indeks 
kerugian dihitung dari indeks 
penduduk terpapar, indeks 
kerugian didapat setelah peta 
ancaman bencana banjir selesai 
disusun. 

 
Indeks kerugian di 

Kecamatan Sukoharjo termasuk 
dalam kelas tinggi, 
pengkurannya dengan luas 
lahan produktif 6358 Ha dengan 
harga per Ha-nya >300 juta 
rupiah. 

 
Berdasarkan tingkat 

ancaman dan indeks kerugian 
mendapatkan titik temu dalam 

matrik yaitu tinggi. 

Tingkat Ancamanrendah 
 Tingkat Ancaman Sedang 
Tingkat Ancaman Tinggi 
 Titik Temu      

Gambar 4.3. Matriks Tingkat 
Kerugian 

Sumber : Hasil penelitian 
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 Tingkat Ancaman Rendah 
 Tingkat Ancaman Sedang 
 Tingkat Ancaman Tinggi 
 Titik Temu      

Gambar 4.4. Matriks Tingkat 
Risiko Bencana 

Sumber : Hasil penelitian 
 

Berdasarkan hasil 
perhitungan di atas titik temu 
antara tingkat kapasitas dengan 
tingkat kerugian dapat diketahui 
bahwa tingkat risiko bencana 
bajir di Kecamatan Sukoharjo 
masuk dalam kelas sedang. 

 
c. Analisis Tingkat Kesiapsiagaan 

Siswa SMP Muhammadiyah 1 
Sukoharjo dalam menghadapi 
bencana banjir. 

 
Analisis data yag 

digunakan peneliti untuk 
mengkaji tingkat kesiapsiagaan 
siswa dalam menghadapi 
bencana banjir di SMP 
Muhammadiyah adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan indeks. Indeks 
perparameter yatu :  

 
1) Pembentukan dan 

pembangunan kapasitas 
organisasi 

 
Parameter ini 

mendapatkan skor 62,98 
(hampir siap), dengan 
didasari dari 77 responden 
dengan kategori jawaban 

sangat siap 20 orang (74%), 
kurang siap 57 orang (26%), 
dan kategori belum siap, 
hampir siap, siap tidak ada 
(0%). 

Parameter pembentukan 
dan pembangunan kapasitas 
organisasi menunjukkan 
kategori hampir siap 
didukung adanya kegiatan 
ekstrakurikuler hisbul watan. 

 
2) Evakusi  

 
Indek parameter 

evakuasi  adalah 51,29 
(kurang siap), dengan 77 
responden dengan kategori 
jawaban sangat siap 20 orang 
(26%), siap dan hampir siap 
(0%), kurang siap 37 orang 
(48%), belum siap 20 orang 
(26%). 

 
Parameter evakuasi 

menunjukkan kategori  
kurang siap dikarenakan 
sekolah tidak memiliki jalur 
evakusi dan belum pernah 
melkukan simulasi apabila 
terjadi bencana banjir. 

 
3) Penyelamatan dan bantuan  

 
Indeks parameter 

penyelamatan dan bantuan 
masuk dalam kategori siap 
(70,77), didukung dengan 
jawaban sangat siap 37 
(45%), kategori siap dan 
hampir siap (0%), kurng siap 
35 orang (48%), belum siap 
5 orang (7%). 

 
Indeks parameter 

penyelamatan dan bantuan 

TINGKAT RISIKO 
BENCANA 

TINGKAT KAPASITAS 

RENDAH SEDANG  TINGGI 

TINGKAT 
KERUGIAN 

RENDAH     

SEDANG       

TINGGI       
 

 

    



menunjukkan kategori siap 
karena sekolah memiliki 
persedian obat-obatan 
apabila bencana banjir tiba 
untuk mencegah adanya 
penyakit-penyakit yang 
mungkin timbul akibat 
benjir. 

 
4) Rencana penanganan 

bencana 
 

Indeks parameter 
rencana penanganan bencana 
menunjukkan masuk dalam 
kategori 86,36 (sangat siap), 
dengan jawaban kategori 
sangat siap 57 orang (74%), 
kurang siap 20 orang (26%), 
kategori siap, hampir siap, 
dan belum siap (0%). 

 
Parameter rencana dan 

penanganan bencana masuk 
dalam kategori sangat siap 
dikarenakan sekolah 
memiliki pelayanan 
kesehatan seperti UKS. 

 
5) Mobilisasi langsung 

 
Indeks parameter ini 

menunjukkan kategori 
kurang siap (41,56), dengan 
dukungan jawaban sangat 
siap 13 orang (17%), kurang 
siap 38 orang (49%), belum 
siap 26 orang (34%), 
kategori hampir siap dan siap 
(0%). 

 
Parameter mobilisasi 

langsung menunjukkan 
kategori kurang siap karena 
sekolah tidak memiliki 
sumber daya manusia yang 

mengarahkan ketika keadaan 
dalam kondisi darurat atau 
jalur evakuasi. 

 
6) Pengaturan stok persediaan 

 
Indeks parameter 

pengaturan stok persediaan 
menunjukkan dalam kategori 
kurang siap, dengan kategor 
jawaban sangat siap 21 orang 
(27%), kurang siap 34 
(44%), kurang siap 22 orang 
(29%), kategori hampir siap 
dan siap (0%).  

 
Parameter pengaturan 

stok persediaan masuk dalam 
kategori kurang siap 
dikarenakan mungkin 
sekolah tidak memiliki 
persediaan yang ckup sperti 
persediaan logistik dan 
medis kurang memadai. 

 
7) Komunikasi bahaya 

 
Indeks parameter 

komunikasi bahaya 
menunjukkan dalam kategori 
belum siap (35,71), dengan 
jawaban kategori sangat siap 
8 orang (10%), kurang siap 
39 orang (51%), belum siap 
30 orang (39%), kategori 
siap dan hampir siap (0%). 

 
Indeks parameter 

komunikasi bahaya masuk 
dalam kategori kurang siap 
karena sekolah tiak memiliki 
jalur evakusi dan sumber 
daya manusia untuk 
memberikan arahan ketika 
banjir terjadi. 

 



 
8) Pelatihan relawan 

 
Indeks parameter 

pelatihan relawan 
menunjukkan dalam kategori 
belum siap (35,71), dengan 
jawaban masuk dalam 
kategori sangat siap 17 orang 
(22%), kurang siap 21 orang 
(27%), belum siap 39 orang 
(51%), kategori hampir siap 
dan siap (0%). 

 
Indeks parameter ini 

menunjukkan dalam kategori 
belum siap karena sekolah 
belum pernah melakukan 
simulasi bencana banjir dan 
kurang pelatihan dalam 
ekstrakurikuler hisbul watan. 

 
9) Latihan dan simulasi 

 
Indeks parameter latihan 

dan simulasi masuk dalam 
kategori belum siap (34,41), 
dengan jawaban kategori 
sangat siap 12 orang (16%), 
kurang siap 28 orang (36%), 
belum siap 37 orang (48%), 
kategori siap dan hampir siap 
(0%). 

 
Indeks parameter ini 

masuk dalam kategori belum 
siap karena sekolah kurang 
dalam pelatihan simulasi 
bencana banjir. 

 
10)  Pendidikan dan kesadaran 

 
Indeks parameter 

pendidikan dan simulasi 
masuk dalam kategori sangat 
siap (83,76), dengan jawaban 

kategori sangat siap 56 orang 
(73%), kurang siap 17 orang 
(22%), belum siap 4 orang 
(5%). 

 
Indeks parameter 

pendidikan dan kesadaran 
masuk dalam kategori sangat 
siap karena sekolah memiliki 
kegiatan ekstrakurikuler 
seperti hisbul watan dan TS 
(Tapak Suci). 

 

KESIMPULAN  

Tingkat kesiapsiagaan siswa 
SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo 
masuk dalam kategori hampir siap 
dengan hasil sebesar  55,19%. Hasil 
tersebut masuk dalam kategori 
hampir siap. 

Tingkat risiko bencana banjir di 
SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo 
Kecamatan Sukoharjo masuk dalam 
tingkat sedang. 

 
SARAN  

 
Sekolah memerlukan adanya 

pendidikan dan pelatihan agar 
memahami tentang kesiapsiagaan 
dan mitigasi bencana banjir 
sehingga dapat meningkatkan 
kesiapsiagaan siswa dan warga 
sekolah dalam menghadapi bencana 
banjir sewaktu-waktu terjadi. 
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