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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (2006) menyebutkan 

Kota Surakarta memiliki pengalaman banjir pada Tahun 2009 yang 

tersebar di wilayah Solo utara. Cakupan banjir meliputi Kadipiro, 

Banyuanyar, Sumber, Nusukan dan Gilingan yang masuk wilayah 

Banjarsari. Banjir yang melanda Sumber utara yang berdekatan dengan 

Jembatan Komplang dan di RW IX Nusukan, sebelah utara Kali Anyar 

menyebabkan ruas Jalan Mangunsarkoro tergenang, sehingga arus lalu 

lintas melambat.  

Banjir merupakan salah satu bentuk daya rusak air dan merupakan 

fenomena alam yang terjadi akibat tingginya curah hujan dan tidak 

cukupnya kapasitas badan air (sungai atau saluran drainase ) untuk 

menampung dan mengalirkan air. Pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat dan perkembangan kota yang tidak seimbang 

dengan daya dukung lingkungan menyebabkan daerah-daerah yang 

sebenarnya berfungsi sebagai daerah resapan menjadi hilang dan 

hampir seluruh volume air hujan menjadi aliran permukaan yang 

menimbulkan banjir (Robert J. Kodoatie, 2013).  

Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi 

dampak yang disebabkan oleh terjadinya bencana. Tahap mitigasi 
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memfokuskan pada tindakan jangka panjang untuk mengurangi resiko 

bencana (Krishna S. Pribadi, dkk, 2008). 

Pembelajaran mitigasi bencana alam dapat diwujudkan melalui 

pendidikan kebencanaan di sekolah. Pendidikan kebencanaan berupa 

mitigasi merupakan suatu kegiatan membimbing berupa tindakan 

untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan 

sebelum bencana itu terjadi. 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta berada di Kelurahan Sumber, 

Kota Surakarta. Sekolah tersebut pernah mengalami banjir pada Tahun 

2007 akibat hujan yang deras dan bambu yang masuk ke tanggul 

menyumbat aliran di tanggul, air menjadi tertahan di bantaran tanggul 

Kali Anyar, air tidak bisa mengalir mengakibatkan tanggul jebol, air 

kemudian masuk ke perkampungan dan sekolah serta akibat luapan air 

dari anak sungai Kali Pepe dan menyebabkan jebolnya tanggul Kali 

Anyar yang berada di sekitar sekolah. Sekolah tersebut berada di 

daerah cekungan sehingga ketika hujan datang dengan intensitas tinggi 

maupun rendah sebagian wilayah tergenang air. Dilihat dari 

penggunaan lahan di sekolah tidak memiliki saluran air yang cukup 

untuk menampung air ketika hujan. Letak bangunan sekolah lebih 

rendah dari jalan raya maka setiap hujan lebat turun, air hujan masuk 

ke area sekolah. Seluruh lahan di sekolah menggunakan bata press dan 

ketika hujan air tidak dapat meresap masuk ke dalam tanah.  
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Pada gambar 1.1 terlihat bahwa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

termasuk di dalam kawasan rawan terhadap bencana banjir 

dikarenakan berdekatan dengan Kali Gajah Putih dan Kali Anyar, 

disamping itu sekolah berada di daerah cekungan. Identifikasi 

persebaran lokasi rawan banjir dengan melakukan skoring dan overlay 

dari beberapa parameter yaitu penggunaan lahan, saluran drainase dan 

kemiringan lereng (Agustinus Budi P, 2007). Daerah rawan banjir 

adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan 

dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulangkali). Suatu 

daerah dikatakan rawan banjir, apabila daerah tersebut sering 

mengalami banjir. Faktor- faktor yang mempengaruhi daerah rawan 

banjir adalah daerah dengan topografi yang relatif datar dan daerah 

yang memiliki tata ruang yang tidak baik. Daerah-daerah tersebut 

banyak diketemukan di bantaran sungai dan kota-kota besar. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Syafuddin, salah 

satu guru di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta mengatakan bahwa : 

“Pada tahun 2007, sekolah ini pernah mengalami banjir besar 

akibat tanggul Kali Anyar jebol. Saat itu hujan dengan intensitas 

sedang, tiba-tiba air di selokan naik dan sudah mencapai leher 

orang dewasa. Pada hari-hari biasa, ketika hujan sekolah ini 

hanya ada genangan air dikarenakan area sekolah menggunakan 

batapress, dan setelah tanggulnya diperbaiki sudah tidak ada 

banjir besar lagi”.  
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sekolah 

pernah mengalami banjir besar yang diakibatkan luapan air dan 

jebolnya tanggul Kali Anyar.  Ketika hujan turun dengan intensitas 

besar maupun kecil sebagian area sekolah tergenang air namun tidak 

sampai menyebabkan banjir. Sekolah tersebut berada di area cekungan 

atau area sekolah lebih rendah daripada jalan raya. Genangan air 

muncul ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi di sekolah 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya daerah resapan air 

dan drainase yang kurang baik serta penanganan yang belum mengarah 

kepada pengurangan resiko bencana di sekolah. Untuk mengantisipasi 

keadaan serupa maka diperlukan adanya pengetahuan dan 

pembelajaran mengenai bencana banjir sehingga potensi bencana dapat 

diatasi serta resiko bencana dapat diminimalkan. 

Belajar dari pengalaman tentang kejadian bencana alam yang besar 

dan berbagai bahaya yang ada maka dipandang perlu untuk 

mengajarkan kepada peserta didik tentang pengurangan resiko bencana 

di sekolah. Melalui pendidikan di sekolah siswa dapat meningkatkan 

penguasaan konsep dan sikap terhadap ancaman bencana di sekitar. 

Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan dengan memadukan antara 

kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran 

di luar kelas seperti melakukan praktek.  

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata ajar di dunia 

pendidikan. Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan berprilaku 



6 
 
 

dalam mencegah, mendeteksi, mengantisipasi bencana secara efektif 

dapat ditransformasikan, disosialisasikan melalui pendidikan IPS-

Geografi yang secara khusus membahas mengenai isu-isu masalah 

lingkungan dan kebencanaan. Komunitas anak-anak yang merupakan 

kelompok rentan yang perlu dilindungi dan secara bersamaan perlu 

ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya.  

Pembelajaran otentik (authentic learning) adalah sebuah 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, 

mendiskusikan, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan 

hubungan-hubungan, yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang 

relevan dengan siswa (Donovan, Bransford & Pallegrino, 1999). 

Pembelajaran otentik dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS-

Geografi dan disesuaikan dengan materi pelajaran yang ada, dilakukan 

di luar kelas dengan membahas solusi-solusi masalah lingkungan yang 

berkaitan dengan kebencanaan seperti mitigasi bencana banjir dengan 

menggunakan lubang resapan biopori. Siswa dapat terlibat langsung di 

dalam pembuatan lubang resapan biopori, selain itu dapat 

mempermudah siswa untuk memahami kondisi lingkungan sekitar 

yang berpotensi terjadinya bencana banjir. 

Permasalahannya apakah peran pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS-Geografi di sekolah sudah dapat mengasah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai pengurangan resiko bencana pada peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengadakan 
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penelitian dengan judul PERAN PEMBELAJARAN OTENTIK 

(AUTHENTIC LEARNING) MELALUI LUBANG RESAPAN 

BIOPORI TERHADAP PENGETAHUAN SISWA TENTANG 

MITIGASI BENCANA BANJIR PADA MATA PELAJARAN IPS-

GEOGRAFI SISWA KELAS VII DI SMP MUHAMMADIYAH 4 

SURAKARTA. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kurangnya pemahaman siswa mengenai pengurangan resiko 

bencana banjir di sekolah. 

2. Kurangnya pengetahuan siswa mengenai hal-hal yang harus 

dilakukan untuk mengurangi resiko bencana banjir di sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, 

terarah dan dapat di kaji lebih mendalam. Adapun hal-hal yang 

membatasi penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Peran pembelajaran otentik (authentic learning) melalui 

pembuatan lubang resapan biopori pada mata pelajaran IPS-

Geografi guna mengetahui tingkat pemahaman mitigasi bencana 

banjir  para siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 
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2. Pembelajaran otentik (authentic learning) melalui pembuatan 

lubang resapan biopori yang diimplementasikan ke dalam mata 

pelajaran IPS-Geografi sesuai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman siswa mengenai mitigasi 

bencana banjir sebelum adanya pembelajaran otentik (authentic 

learning) melalui pembuatan lubang resapan biopori pada mata 

pelajaran IPS-Geografi ? 

2. Apakah sesudah adanya pembelajaran otentik (authentic learning) 

melalui pembuatan lubang resapan biopori memberi perbedaan 

terhadap pemahaman siswa tentang mitigasi bencana banjir di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai mitigasi 

bencana banjir sebelum adanya pembelajaran otentik (authentic 

learning) melalui lubang resapan biopori pada mata pelajaran IPS-

Geografi  
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2. untuk mengetahui perbedaan pemahaman siswa tentang mitigasi 

bencana banjir sesudah adanya pembuatan pembelajaran otentik 

(authentic learning) melalui lubang resapan biopori di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan bagi ilmu sosial, khususnya ilmu geografi.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

geografi baik bagi ilmu murni ataupun ilmu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ingin 

memanfaatkan dan mendapatkan informasi dari hasil penelitian 

ini.  

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi 

pendidikan atau lembaga yang berkompeten, terutama bagi 

pemerintah daerah dan badan penangulangan bencana daerah 

setempat. 

 


