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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian banjir dalam Buku Pegangan Guru Pendidikan Siaga 

Bencana (2008) adalah suatu kejadian saat air menggenani daerah yang 

biasanya tidak digenani air dalam selang waktu tertentu.  

Banjir sendiri dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi 

kehidupan manusia, baik kerugian material maupun non-material. 

Kerugian material antara lain adalah terhambatnya aktifitas perkonomian 

akibat terputusnya akses jalan, sampai rusaknya fasilitas perekonomian 

yang tergenang oleh banjir, seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), 

pasar, dan sebagainya. Kerugian non-material akibat banjir adalah wabah 

penyakit yang ditimbulkan setelah banjir, penyakit seperti ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan), diare, penyakit kulit dan sebagainya. Penyakit-

penyakit ini timbul karena sulitnya diperoleh sumber air bersih saat 

terjadi banjir dan diperparah oleh sistem sanitasi lingkungan yang buruk. 

Undang-Undang 24 Tahun 2007 menyebutkan, Bencana adalah 

suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan  penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan, 
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lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. 

Bencana banjir selalu terjadi pada saat musim penghujan, daerah 

yang paling sering terjadi banjir adalah daerah yang berdekatan dengan 

sungai. Bencana banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi 

juga diperparah dengan kebiasaan masyarakat sekitar sungai yang 

membuang sampah ke sungai, hal ini akan mengkibatkan pendangkalan 

sungai dan menyebabkan tersumbatnya saluran air. Pada saat musim 

penghujan tiba, sungai tidak dapat menampung debit air yang tinggi 

sehingga air akan meluap ke daratan. 

Kerugian akibat bencana banjir dapat dikurangi dengan 

meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Peningkatan 

kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan 

maupun simulasi.  

Buku Pegangan Guru Pendidikan Siaga Bencana (2008), 

Kesiapsiagaan adalah tindakan dalam rangka mengantisipasi suatu 

bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat 

dilaksanakan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah terjadi 

bencana. Kesiapsiagaan lebih ditujukan untuk menghadapi kondisi sesaat 

setelah bencana dan upaya pemulihan kembali ke kondisi normal. Upaya-

upaya yang dapat dilakukan pada tahapan kesiapsiagaan diantaranya 

mempersiapkan diri untuk melakukan pertolongan pertama setelah terjadi 

bencana, bagaimana melakukan koordinasi dalam kondisi tanggap 
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darurat, serta bagaimana melakukan evakuasi dari daerah yeang terkena 

bencana ke daerah yang aman. 

Daerah penelitian termasuk dalam wilayah pemerintah kota 

Surakarta. Kota Surakarta sendiri merupakan daerah yang sangat strategis 

baik dari sisi ekonomi maupun permukiman. Letak Kota Surakarta yang 

berada ditengah antara Kabupaten Karanganyar, Sragen, Boyolali, 

Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten, menjadikan Surakarta menjadi pusat 

pemerintahan dan pusat perekonomian. Kota Surakarta sebagai pusat 

pemerintahan, dibuktikan dengan keberadaan keraton Kasultanan 

Surakarta, sebagai kota bagi raja dan keturunannya. Surakarta sebagai 

pusat perekonomian dibuktikan adanya kerjasama antar daerah dengan 

dibentuknya SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta, Sukoharjo, 

Wonogiri, Sragen, Karanganyar dan Klaten).  

Wilayah Surakarta sendiri dilewati oleh sungai Bengawan Solo 

dibagian timur yang berbatasan dengan kabupaten Karanganyar. Kondisi 

ini mengakibatkan Surakarta menjadi daerah rawan banjir. Dalam kurun 

waktu lima tahun banjir terparah terjadi pada tahun 2009, hal ini 

dibuktikan dengan data dari BNPB sebagai berikut : 

Tabel 1.1  

Data Banjir Kota Surakarta Tahun 2008-2011 

Tahun Kejadian Meninggal Luka-Luka Menderita Mengungsi 

2008 1 0 63 0 2760 

2009 5 1 0 6076 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 8 0 0 0 0 

Sumber : BNPB 2011 
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Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tedapat 5 

kejadian banjir, yang menimbulkan 1 korban jiwa dan 6076 lainnya 

menderita. Meskipun pada tahun 2011 ada 8 kejadian banjir tetapi tidak 

sampai menimbulkan korban jiwa. Data tersebut diatas juga 

menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah kejadian banjir semakin 

meningkat. 

Salah satu daerah yang terkena dampak banjir adalah Kelurahan 

Sumber, Kecamatan Banjarsari. Ketinggian air saat banjir di Kelurahan 

ini bervairiasi, dari data lapangan yang diperoleh di lapangan ketinggian 

air saat banjir 2009 adalah sebagai berikut dan disajikan dalam bentuk 

peta pada gambar 1.1. 

Tabel 1.2. 

Ketinggian Air Pada Banjir 2009 di Kelurahan Sumber 

No RW 
Ketinggian Air 

(cm) 

1 RW 1 100 

2 RW 2 165 

3 RW 3 200 

4 RW 4 100 

5 RW 5 0 

6 RW 6 100 

7 RW 7 0 

8 RW 8 0 

9 RW 9 0 

Sumber : Data Lapangan 2014 
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Gambar 1.1. di atas menunjukkan SMP Negeri 17 Surakarta 

yang terletak di RW 2 dusun Tempurejo, Kelurahan Sumber, Kecamatan 

Banjarsari termasuk dalam daerah dengan tingkat ancaman sedang yaitu 

dengan ketinggian air saat banjir 165 centimeter. Keadaan ini sejalan 

dengan lingkungan sekitar sekolah sendiri diapit oleh dua sungai 

sekaligus yaitu sungai Gajah Putih dan Kali Komplang, sehingga potensi 

terjadinya banjir di daerah ini sangat besar. Oleh sebab itu pembelajaran 

tentang kesiapasiagaan dalam menghadapi banjir sangatlah diperlukan, 

untuk mengurangi timbulnya korban akibat bencana banjir yang mungkin 

terjadi. Pembelajaran tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

banjir tidak dapat dilepaskan dari peran guru dan semua program-

program sekolah. Karena guru dan program sekolah saling terkait satu 

sama lain dalam proses pembelajaran tentang kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir. 

Uraian latar belakang diatas menjelaskan bahwa SMP Negeri 17 

Surakarta yang merupakan salah satu sekolah rawan terkena bencana 

banjir, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di SMP 

Negeri 17 Surakarta dengan judul “BENTUK-BENTUK 

PEMBELAJARAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

BANJIR DI SMP NEGERI 17 SURAKARTA”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diindentifikasi 

beberapa masalah, yaitu : 

1. Bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap bencana banjir 

di smp negeri 17 surakarta. 

2. Pembelajaran kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP Negeri 

17 Surakarta sangat dipelukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pengidentifikasian masalah yang 

diuraikan di atas, maka peneliti ingin membatasi masalah yang akan 

diteliti sehingga lebih efisien dalam penelitian, pembatasan yang diambil 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 17 Surakarta dusun 

Tempurejo, desa Sumber, kecamatan Banjarsari. 

2. Bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap bencana banjir 

di SMP Negeri 17 Surakarta. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembetasan  masalah yang 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut : 
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1. Apa saja bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir di SMP Negeri 17 Surakarta? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan  masalah yang diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir di SMP Negeri 17 Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di SMP 

Negeri 17 Surakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana banjir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMP Negeri 17 Surakarta 

SMP Negeri 17 Surakarta lebih bertampil dalam mengembangkan 

bentuk-bentuk pembelajaran kesiapsiagaan bencana banjir, 
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sehingga lebih siap dalam menghadapi bencana banjir yang akan 

terjadi. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah informasi, wawasan dan pengetahuan 

peneliti dalam bidang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

banjir. 

 

 

 


