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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana alam merupakan fenomena atau kejadian yang tidak dapat 

dihindari, dari tahun ke tahun kejadiannya dapat meningkat dengan pesat. 

Bencana alam sendiri dapat terjadi karena proses alami atau akibat adanya 

aktivitas manusia yang sering merusak alam. Negara kepulauan Indonesia 

merupakan negara yang rawan terhadap kejadian bencana alam, salah 

satunya rawan terjadinya bencana alam banjir. Banjir adalah suatu 

kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air 

dalam selang waktu tertentu. Bencana banjir merupakan bencana yang 

paling sering terjadi di Indonesia yang menelan korban jiwa banyak. Di  

Indonesia,  khususnya Pulau Jawa,  sebab  terjadinya  banjir  masih  

didominasi  oleh  adanya  curah  hujan  yang tinggi,  sehingga  berakibat  

air  sungai  meluap  dan  menggenangi  daerah  disekitarnya.  Seperti  

halnya  yang terjadi  di  Bengawan  Solo,  ketika  curah  hujan  tinggi  dan  

Bengawan  Solo  tidak  dapat  menampung  air  yang berasal  dari  air  

hujan,  maka  terjadi  luapan  dan  mengakibatkan  banjir.  Luapan  

Bengawan  Solo  ini menggenangi daerah - daerah pinggir sungai yang 

dilalui oleh Bengawan Solo terutama pemukiman penduduk. Banjir dapat 

merugikan manusia pada saat menggenangi pemukiman penduduk dan 
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merusak mata pencaharian masyarakat (Krishna S. Pribadi, Dkk, 

pendidikan siaga bencana ITB, 2008). 

Bencana banjir sering diakibatkan karena curah hujan yang tinggi 

serta luapan air sungai yang tidak mampu menampung air hujan yang 

berlebihan. Hal ini diperparah dengan sampah – sampah yang dibuang 

secara sembarangan oleh masyarakat karena tempat tinggal mereka 

berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). DAS (Daerah Aliran 

Sungai) yang termasuk kritis  karena dipicu jumlah penduduk yang tinggal 

di sekitar DAS yang terus bertambah. Tahun 1980 tercatat jumlah 

penduduk yang tinggal di sekitar DAS sebanyak 13,5 juta jiwa, tahun 1990 

naik menjadi 14,7 juta jiwa, dan pada Tahun 2005 meningkat menjadi 17,5 

juta jiwa. Sementara tutupan hutan hanya terdapat 13,6 dari luas DAS. 

Terbukti pada awal Tahun 2013 terjadi bencana banjir yang meredam lebih 

dari 6 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur salah satunya 

adalah kota Surakarta yang dekat dengan sungai Bengawan Solo ( Tim 

Pusdatinhumas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013). 

Daerah penelitian termasuk kota Surakarta yang dilalui oleh sungai 

Bengawan Solo sehingga rawan terjadinya banjir. Pada daerah ini terjadi 

bencana banjir awal tahun 2013 seperti yang dilansir pada surat kabar 

harian Joglosemar redaksi senin, 7 Januari 2013 bahwa telah terjadi 

bencana banjir yang merendam rumah warga pada minggu dinihari, 6 

Januari 2013 namun tidak ada korban jiwa. Di Solo, banjir melanda tiga 

kecamatan. Di Kecamatan Jebres, banjir merendam 38 rumah di Kelurahan 



3 
 

Pucangsawit, 148 rumah di Kelurahan Sewu, 61 rumah di kelurahan Jebres 

dan belasan rumah di Mojosongo. Kemudian di Kecamatan Pasar Kliwon, 

banjir melanda sekitar 400 kepala keluarga di Kelurahan Sangkrah, 223 

rumah di Kelurahan Semanggi. Sedangkan di Kecamatan Serengan 

belasan rumah terendam banjir di kelurahan Joyotakan (Surat Kabar 

Harian Joglosemar Senin, 7 Januari 2013). Data diatas dapat dilihat pada 

gambar 1.1 peta dampak bencana banjir Kelurahan Jebres. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman sungai Bengawan 

Solo dituntut untuk waspada dan mengetahui mengenai kesiapsiagaan 

terhadap bencana banjir. Kesiapsiagaan adalah usaha persiapan / siap – 

siap menghadapi dampak suatu bencana yang tujuannya adalah untuk 

membangun kesiapan aparat pemerintah dan segala anggota stakeholder 

dalam menanggulangi bencana serta membangun ketahanan individual, 

masyarakat, kegiatan sosial dan ekonomi. Kesiapsiagaan masyarakat yang 

sudah pernah mengalami bencana banjir dan belum pernah mengalami 

bencana banjir memiliki perbedaan yang menonjol, untuk masyarakat yang 

sudah pernah mengalami bencana banjir dan bertempat tinggal di daerah 

rawan bencana banjir tentu sudah lebih siaga dan memiliki pengetahuan 

yang lebih baik daripada masyarakat yang belum pernah tertimpa musibah 

banjir. Hal yang perlu dikaji atau ditindak lanjuti adalah pengetahuan 

mengenai kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada dekat dengan daerah 

rawan bencana banjir terutama di sekitar bantaran sungai Bengawan Solo 

(Susanto,2006).  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan 

mengadakan penelitian di beberapa dukuh di Kelurahan Jebres Kecamatan 

Jebres Kabupaten Surakarta dengan judul “Kesiapsiagaan Dan Tingkat 

Pendidikan Bencana Banjir Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui identifikasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ketika 

menghadapi bencana banjir sangatlah penting diketahui. 

2. Kesiapsiagaan masyarakat ketika menghadapi bencana banjir 

berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat. 

C. Pembatas Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas maka dapat diketahui bahwa penelitian difokuskan terhadap tingkat 

pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat daerah rawan bencana banjir 

khususnya di daerah pemukiman dekat sungai Bengawan Solo di 

Kelurahan Jebres. Tingkat pendidikan masyarakat dapat menentukan 

kesiapsiagaan masyarakat mengenai kesiapaan masyarakat secara individu 

atau kelompok dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini 
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dibataskan hanya kepada masyarakat korban banjir pada Tahun 2013 yang 

terkena dampak bencana banjir.  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

banjir di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat ketika menghadapi bencana 

banjir di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta 

berdasarkan tingkat pendidikan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana banjir di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat ketika menghadapi bencana 

banjir di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung 

 

 



7 
 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

semua pihak mengenai pentingnya kesiapsiagaan bagi masyarakat 

yang bertempat tinggal di daerah bantaran sungai agar dapat 

meminimalisir korban. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain yang 

memfokuskan penelitiannya terhadap pengetahuan kesiapsiagaan 

pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah bantaran sungai. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat meningkatkan pendidikan bagi masyarakat 

khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan 

bencana banjir dekat dengan sungai Bengawan Solo. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk meraih gelar 

kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu 

yang dipelajari selama ini terutama terkait mitigasi bencana 

dalam koridor pendidikan formal. 

 


