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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi 

kapan saja sesuai dengan kebutuhan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan 

dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang 

pendidikan. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan yang akan terjadi pada 

masa yang akan datang memerlukan pada generasi muda dan peserta didik 

yang memiliki kompetensi, pengembangan kurikulum harus mampu 

mengantisipasi segala persoalan yang terjadi masa sekarang dan masa yang 

akan datang. 

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus 

dimiliki berdasarkan standart nasional, materi yang perlu dipelajari dan 

pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, 

dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian 

kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan 

pengalaman belajar peserta didik mengembangkan potensi dirinya pada satuan 

pendidikan tertentu (Oemar Hemalik, 2002: 91). 
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SMP MIS (Modern Islamic Scholl) di Kampung Karengan Kelurahan 

Kampung Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang mempunyai 

kurikulum lama yang belum lengkap oleh karena itu dengan pengembangan 

kurikulum baru akan mempelajari kesiapsiagaan bencana pada mata pelajaran, 

pendidikan kebencanaan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman 

diri untuk mengetahui bencana. Kelurahan Karengan ini sering terjadi bencana 

khususnya bencana banjir maka masyarakat harus mengetahui tentang 

kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana. Dalam bidang pendidikan harus 

mempunyai kurikulum tentang bencana. Adapun peta Kampung Karengan 

Kelurahan Kampung Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah sebagai 

berikut: 

Gambar I.1. Peta Sekolah Rawan Banjir Kota Surakarta 
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Pada kurikulum bencana (Suharjo, dkk. 2011: 55), pembelajaran 

berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan dengan cara 

mencari dan menganalisis fakta. Belajar melalui pemecahan masalah 

perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja akan tetapi 

akan seluruh aspek, setiap sikap, emosi, atau ketrampilan. Pendekatan 

pembelajaran untuk pendidikan kebencaan harus disesuaikan dengan 

pengorganisasian kurikulum. Berdasarkan struktur kurikulumnya untuk 

“Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana” dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran mata pelajaran secara terpisah (separated subect approach). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Materi 

Kebencanaan di SMP MIS (Modern Islamic School) di Kampung 

Karengan Kelurahan Kampung  Sewu Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta”. 

 

B. Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sejauh mana respon terhadap kejadian bencana; dan 

2. Pengembangan rencana pembelajaran di sekolah SMP MIS (Modern 

Islamic School) yang berkaitan tentang kurikulum bencana. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan mengidentifikasikan masalah serta 

adanya keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan maka penulis 
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membatasi masalah untuk mengetahui pengetahuan guru tentang tindakan 

menghadapi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat 

ditentukan kurikulum yang di terapkan sekolah tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah respon guru SMP MIS (Modern Islamic School) terhadap 

kejadian  bencana? 

2. Bagaimana pengembangan rencana pembelajaran di SMP MIS (Modern 

Islamic School)  yang berkaitan tentang kurikulum bencana? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Harapan pemantapan kemampuan profesional ini di susun bertujuan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui respon guru SMP MIS (Modern Islamic School) terhadap 

kejadian  bencana. 

2. Mengembangan rencana pembelajaran di SMP MIS (Modern Islamic 

School) yang berkaitan tentang kurikulum bencana. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Apapun yang di hasilkan oleh penelitian ini di harapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam dunia pendidikan umumnya, secara 

spesifik hasil ini sangat bermanfaat:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan masukan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat 

tentang tindakan menghadapi bencana. 

b. Sebagai masukan pengembangan rencana pembelajaran di sekolah 

SMP MIS (Modern Islamic School)  yang berkaitan tentang kurikulum 

bencana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Meningkatkan kesadaran, kepedulian, untuk pengembangan rencana 

pembelajaran di sekolah SMP MIS (Modern Islamic School) yang 

berkaitan tentang kurikulum bencana. 

b. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

memahami tentang mitigasi bencana. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai sumbangan 

pemikiran dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah dengan skala 

prioritas dalam pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan pendidikan dalam mitigasi 

bencana yang sesuai untuk di terapkan di sekolah. 

 

 

 

 


