
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Seminar Lokakarya Nasional Geografi di IKIP Semarang Tahun 

1989, Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena Geosfer dengan sudut pandang kelingkunganan atau kewilayahan 

dalam konteks keruangan. Para ahli Geografi Indonesia yang tergabung dalam 

Ikatan Geograf Indonesia (IGI) pada Seminar dan lokakarya nasional di 

Semarang sepakat tentang objek studi geografi, yaitu Objek material dan objek 

formal. Objek material geografi yaitu merupakan sasaran atau yang dikaji 

dalam studi geografi, yaitu fenomena geosfer. Sedangkan Objek formal 

Geografi merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu 

masalah, yaitu dilakukan dengan sudut pandang kelingkunganan atau 

kewilayahan dalam konteks keruangan. 

Aspek lingkungan dalam geografi mendapat tekanan yang lebih. Hal 

tersebut mungkin dipengaruhi permasalahan lingkungan yang semakin 

meningkat dan mengglobal di muka bumi ini, seperti perubahan iklim global, 

penurunan kualitas lingkungan, bencana banjir, kekeringan, longsor, 

kemiskinan, penurunan dan kerusakan sumber daya alam. 

Banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi 

permukaan tanah, yang ketinggiannya melebihi batas normal. Banjir 

merupakan bahaya yang paling luas menyebar. Banjir dapat terjadi karena 
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curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sungai-sungai meluap, 

bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air 

gelombang badai tropis atau karena adanya pipa-pipa air yang pecah. Sebagian 

besar banjir bersifat merugikan terhadap tempat hunian manusia (Maria 

Chatarina, 2009:13). 

Di Indonesia, banjir menjadi bencana yang mengancam setiap musim 

penghujan mulai tiba. Sebagian besar kejadian banjir yang melanda di beberapa 

wilayah Indonesia pada umumnya disebabkan karena debit air sungai yang 

sangat tinggi hingga melampaui daya tampung saluran sungai lalu meluap 

kedaerah sekitarnya. Debit air sungai yang tinggi terjadi karena curah hujan 

yang tinggi. Selain itu, banjir juga terjadi karena perilaku manusia. 

Menurut Maria Chatarina (2009:14) Pertumbuhan penduduk yang kian 

pesat telah menyebabkan munculnya daerah-daerah rawan bencana yang padat 

penduduk dan risioko banjir terpaksa diterima lantaran sulit menemukan 

wilayah lain yang aman untuk hidup, mengingat daerah-daerah aman sudah 

penuh sesak. Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  berpadu dengan 

pengelolaan sumberdaya yang kurang efektif telah menyebabkan timbulnya 

tipe-tipe banjir baru. Daerah hulu sungai yang berhutan untuk ‘menangkap’ 

lebihan air  sudah  digunduli  dan  diubah  menjadi  bangunan  tempat  

peristirahatan  atau menjadi lahan pertanian, sehingga lembah penampung itu 

menjadi jauh berkurang dayanya untuk menahan air yang datang. Tanah yang 

kini tak lagi terikat oleh akar-akar pepohonan jadi mudah longsor, menambah 

risiko bencana dan tebing-tebing sungai  yang  dahulu  dipenuhi  tumbuhan  
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sebagai  ‘benteng’  pengaman  daerah sekitarnya telah gundul, lalu runtuh, 

menyebabkan peningkatan aliran permukaan sehingga air sungai lebih mudah 

mengalir ke arah yang tingginya sama atau lebih rendah dari sungai. Banjirpun 

menjadi makin sering, makin mendadak dan makin parah dampaknya. 

Kota Surakarta sebagai salah satu kawasan rentan banjir karena berada di 

zona depresi yang diapit vulkan Lawu, vulkan Merapi dan pegunungan seribu. 

Air permukaan yang masuk Kota Surakarta berasal dari tiga arah yaitu dari 

lereng tenggara Gunung merapi, lereng barat Gunung Lawu dan Wonogiri 

dengan 9 anak sungai yang masuk Bengawan Solo. Kejadian banjir di Kota 

Surakarta terjadi pada akhir Tahun 2007 yang merupakan banjir terbesar sejak 

Tahun 1966. 

(http://smamuhammadiyah1tasikmalayageografi.blogspot.com/2010/04/banjir.

html) (diakses pada 21:34_05/11/2013) 

Dampak dari banjir yang terjadi di Kota Surakarta juga menyebabkan 

terendamnya sejumlah kantor intansi pemerintah, pasar termasuk SMP Negeri 

6 Surakarta dimana sekolah ini pada tanggal 10 November 2010 sebanyak 700 

siswa terpaksa diliburkan akibat banjir yang melanda sekolah. Demikian 

aktifitas belajar mengajar di sekolah ini sempat dihentikan untuk sementara 

hingga  banjir surut dan hal ini sudah dipastikan menggangu proses belajar 

mengajar. Berikut dapat dilihat Peta Bencana Banjir Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta Tahun 2010 pada gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

 

http://smamuhammadiyah1tasikmalayageografi.blogspot.com/2010/04/banjir.html
http://smamuhammadiyah1tasikmalayageografi.blogspot.com/2010/04/banjir.html
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Sekolah adalah pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan kita ilmu 

pengetahuan tetapi juga bekal untuk kelangsungan hidup kita. Anak-anak 

merupakan peserta ajar yang paling cepat memadukan pengetahuan baru dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi 

keluarga dan masyarakatnya tentang apa yang mereka dapatkan di sekolah, 

terutama pengetahuan kebencanaan. Terlebih sekolah terletak pada zona yang 

cukup rawan terhadap ancaman bahaya bencana yang diakibatkan oleh Sungai 

Bengawan Solo. 

Banjir yang terjadi hampir setiap tahun menjadi ancaman bencana yang 

harus dihadapi, maka dalam pembelajaran di kelas guru harus mampu 

membekali siswa dengan pengetahuan secara teoritis dan pengetahuan praktis 

untuk menggunakan gejala geosfer sebagai sistem peringatan dini (early 

warning system) mengenai kebencanaan banjir sehingga, pengetahuan dan 

ketrampilan tentang pendidikan mitigasi bencana penting dikuasai oleh guru. 

Permasalahannya apakah pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh guru 

dalam menghadapi bencana sudah cukup, sehingga dapat menanamkan budaya 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kepada siswa melalui pembelajaran 

di kelas. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: “Pengetahuan dan Kesiapsiagaan 

Guru dalam Menghadapi Bencana Banjir di SMP Negeri 6 Surakarta”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Tingkat pengetahuan guru SMP Negeri 6 Surakarta mengenai bencana 

banjir. 

2. Tingkat kesiapsiagaan guru SMP Negeri 6 Surakarta dalam menghadapi 

bencana banjir 

3. Hubungan pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana 

banjir  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada guru SMP Negeri 6 Surakarta. 

2. Penelitian ini ditekankan pada tingkat pengetahuandan kesiapsiagaan guru 

SMP Negeri6Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan guru mengenai bencana banjir di SMP 

Negeri 6 Surakarta? 
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2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di 

SMP Negeri 6 Surakarta? 

3. Bagaimana hubungan antara pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir di SMP Negeri 6? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan guru mengenai bencana banjir di SMP 

Negeri 6 Surakarta  

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di 

SMP Negeri 6 Surakarta 

3. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir di SMP Negeri 6 Surakarta 

 

F. ManfaatPenelitian 

Hasil penelitian ini memberi dua manfaat, yaitu manfaat yang berupa 

sumbangan teoritis dan manfaat berupa sumbangan praktis antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki dua manfaat teoritis : 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana banjir yang terjadi di SMP Negeri 6 Surakarta. 
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b. Memberikan masukani nformasi kepada sekolah agar dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pendidikan mitigasi yang sesuai untuk diterapkan di sekolah. 

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat untuk meraih 

gelar kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya terutama mengenai pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana banjir dilingkup pendidikan. 

c. Bagi SMP Negeri 6 Surakarta 

Sebagai masukan kepadasekolah yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian, agar meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana yang 

terjadi di lingkungan sekolah.  

 


