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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Banjir adalah sutau kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya 

tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. (Pribadi, Krisna. 2008) 

Banjir melanda di beberapa  Desa di Kecamatan Sukoharjo, seperti di  

Desa Joho, Desa Jetis, dan Sukoharjo Kota yang terendam air dengan 

ketinggian 5cm sampai 10cm. Di kecamatan Nguter Desa pondok ada 20 

rumah yang terendam akibat luapan sungai Jlantah. Warga sempat  berusaha 

akan mengungsi namun niat mereka urung karena lebih memilih menjaga 

harta benda dan rumah mereka masing-masing. Sejumlah peternak lele juga 

merugi karena hewan ternaknya hanyut terbawa oleh banjir. 

Puluhan rumah di Kelurahan Jetis dan jalan tergenang air setinggi 

50cm, banjir yang melanda utara PT Sritex membuat arus lalu lintas 

tersendat. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil nekat 

menerobos banjir dan akibatnya banyak kendaraan yang macet sehingga 

harus didorong. Banjir yang terjadi di Kampung Tambahrejo dan Kampung 

Ngempalak disebabkan akibat luapan saluran air yang tidak mampu 

menampung luapan hujan yang mengakibatkan jalur utama di Jalan 

Samanhudi terputus. 

Banjir di Sukoharjo terjadi disebabkan mampetnya jalur pembuangan 

air. Hal ini dikarenakan saluran air yang ada tertimbun tanah akibat adanya 
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proyek pembangunan yang ada disekitarnya atau sudah lama terjadi 

pendangkalan. Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya jalan utama 

akibat terlupasnya aspal. 

(http://www.sigapbencana-bansos.info/pantauan-media/12022-banjir-di-

sukoharjo-rendam-ratusan-rumah.html) 

Kelurahan Jetis tergenang air akibat hujan lebat yang mengakibatkan 

PT Sritex tergenang air setinggi pusar orang dewasa, letak PT Sritex tidak 

jauh dengan dengan SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Kelurahan Jetis 

tersebut pernah terkena banjir saat hujan lebat pada tahun 2013 . Banjir terjadi 

karena saluran  drainase yang semakin sempit sehingga tidak mampu 

menampug air hujan dan menyebabkan banjir, selain itu  Kelurahan Jetis juga 

keberadaannya secara geografis dekat dengan sungai, sehingga wilayah Jetis 

rawan terhadap banjir. Banjir dapat di antisipasi sebenarnya, karena banjir 

mempunyai tanda-tanda yaitu pada saat curah hujan yang tinggi di atas 

normal, sehingga sistem pengaliran air dari sungai dan anak sungai serta 

saluran drainase tidak mampu lagi menampung air sehingga meluap. Cara 

mengantisipasi datangnya banjir dapat dilakukan, misalnya pengaturan dan 

normalisasi sungai, kanal banjir, sistem drainase dan pompa. 

Kesiapsiagaan siswa sangat penting untuk diwujudkan dalam 

mengurangi resiko bencana di sekolah mengingat bahwa sebagian besar 

sekolah terkena banjir. SMP Muhammadiyah 1 sukoharjo yang terletak di Jl. 

Pokakan, Jetis, Sukoharjo pernah terkena banjir pada tahun 2013 sekolah 

tersebut yang berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, dan 
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demografis yang rawan terhadap bencana banjir. Memungkinkan bencana 

setiap saat terjadi mulai bencana yang sifatnya ringan sampai dengan bencana 

yang sifatnya berat. Pendidikan pengurangan resiko bencana merupakan 

implementasi dari undang-undang penanggulangan bencana yang mencakup 

tiga tahap yaitu;  pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana. 

Siswa  merupakan salah satu aset bangsa yang rentan terhadap bencana. 

oleh karena itu, siswa harus memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana di lingkungan tempat tinggal mereka termasuk sekolah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis ingin 

mengajukan penelitian dengan judul KESIAPSIAGAAN SISWA DALAM 

MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI SMP MUHAMMADIYAH 1 

SUKOHARJO. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi 

masalam dalam penelitian ini yaitu : 

1. SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo pernah terjadi banjir. 

2. Kesiapsiagaan merupakan bentuk pengurangan resiko bencana. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Batasan masalah bertujuan agar analisis dalam penelitian lebih terfokus. 

Untuk mencegah terjadinya perluasan masalah, maka pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Subyek peneliti 

Subyek dalam peneliti ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun akademik 2013/2014. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah kesiapsiagaan bencana banjir yang 

dilaksanakan pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

3. Parameter penelitian  

Parameter penelitin ini adalah nilai indeks kesiapsiagaan yang 

diperoleh melalui skor kuesioner yang diisi siswa SMP Muhammadiyah 

1 Sukoharjo, serta skor resiko banjir di SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

masalah peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat risiko bencana banjir di Smp Muhammadiyah 1 

Sukoharjo ? 

2. Bagaimana  kesiapsiagaan  siswa dalam menghadapi bencana banjir di 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

E. TUJUAN 

Hasil penelitian ini mempunyai tujuan: 

1. Mengetahui tingkat resiko bencana banjir di SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana banjir di 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu manfaat yang berupa 

sumbangan teoritis dan manfaat berupa sumbangan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis: 

a. Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

kesiapsiagaan bencana. 

b. Sebagai masukan dan menekankan siswa untuk sadar bencana 

dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis: 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan siswa untuk 

menghadapi resiko bencana 

b. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


