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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di 

muka bumi, baik secara alamiah ataupun akibat ulah manusia.Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

 Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak sekali potensi 

bencana karena berdasarkan letaknya Indonesia terletak diantara pertemuan 3 

lempeng besar yaitu Lempeng Hindia-Australia, Lempeng Eurasia dan 

Lempeng Pasifik. Pertemuan 3 lempeng besar ini menjadikan Negara 

Indonesia memiliki fenomena alam yang komplek mulai dari pegunungan, 

perbukitan dan dataran. Proses geologi merupakan siklus di bumi dalam 

mencapai titik keseimbangan yang sering  menjadi fenomena ancaman 

seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin putting beliung, dan 

sebagainya. 

 Dalam beberapa tahun ini, kesadaran akan pentingnya upaya 

pengurangan risiko bencana telah dimulai dengan peluncuran buku Rencana 

Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) pada 24 Januari 

2007 oleh  
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Bappenas dan Bakornas PB sebagai respon Pemerintah terhadap upaya 

pengurangan risiko bencana seperti yang dimandatkan oleh Hyogo 

Framework for Action. Lebih lanjut pada April 2007, Pemerintah 

mengeluarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang 

menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengurangan resiko bencana di 

Indonesia, dan diikuti dengan peraturan turunannya, yang juga dibentuknya 

sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

 Kabupaten Sukoharjo sendiri termasuk dalam wilayah dengan indeks 

bencana tinggi. Menempati urutan 76 dari 497 Kota/Kabupaten di seluruh 

Indonesia. Sehingga perlu terus didorong pembentukan kelembagaan 

penanggulangan bencana di daerah sesuai taraf kerentanan bencana dengan 

tetap mempertimbangan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Mengingat kondisi kerawanan bencana yang cukup 

tinggi di kabupaten Sukoharjo , maka pendidikan mitigasi bencana di daerah 

tersebut sangat sangat lah penting. Pendidikan mitigasi bencana bagi daerah 

yang rawan bencana sangat lah dibutuhkan  bagi masyarakat diseluruh 

lapisan terutama bagi generasi penerus bangsa yaitu siswa. Sebagai generasi 

penerus bangsa, siswa berhak mendapat perlindungan dari ancaman bencana 

sehingga pendidikan mitigasi bencana dijenjang pendidikan harus diterapkan 

sejak dini. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa 

terhadap resiko terjadinya bencana di daerah mereka. 
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 Di dalam lingkungan sekolah berbagai peristiwa tidak terduga dapat saja 

terjadi, sama halnya dengan bencana. Betapa meruginya jika sekolah tidak 

berbuat sesuatu untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. 

Kesiapsiagaan di sekolah sudah seharusnya menjadi budaya sekolah dan 

menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen sekolah. Kesiapsiagaan 

di sekolah diwujudkan dengan keterlibatan seluruh komponen sekolah 

dengan perannya  masing-masing dalam membangun kesiapsiagaan di 

sekolah. Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana yang telah 

tercantum di dalam Undang-undang No. 24  Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana harus dimasukkan ke dalam program 

pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Dan ditegaskan pula 

dalam undang-undang  tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor 

penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. 

 Seluruh upaya Pemerintah dalam kebijakannya tentang pengurangan 

risiko bencana (PRB), pendidikan termasuk salah satu prioritas dalam upaya 

pengarusutamaan PRB kedalam proses pembangunan. Hal ini dinyatakan 

baik dalam RAN PRB maupundalam UU nomor 24/2007. Pemerintah 

telahmemahami dengan baik bahwa upaya pencegahan bencana dan PRB 

perlu dimulai dengan penyebaraninformasi dan pengetahuan. Penyadaran 

dan pendidikan merupakan langkah awal menuju suatu tindakan. Hal ini 

penting untuk membangun budaya siaga bencana. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan pada siswa yaitu dengan 

media peta. Oleh karena itu sosialisasi  
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mengenai cara membaca peta dan penyusunan peta-peta kebencanaan yang 

mudah dipahami merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Peta  

merupakan media yang menarik dan mudah dipahami untuk meningkatkan 

pengetahuan kebencanaan. Peta memuat banyak informasi mulai dari letak 

suatu tempat hingga potensi bencana suatu daerah sehingga peta merupakan 

media yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai 

kebencanaan. Melalui peta kerawanan bencana maka siswa tidak hanya 

mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi di sekolah mereka tetapi 

juga mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi di rumah mereka 

atau daerah lain di Kabupaten Sukoharjo. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul : 

“PEMETAAN SEKOLAH SMA/SMK  BERDASARKAN 

KERAWANAN BENCANA UNTUK MENINGKATKAN 

PENGETAHUAN KEBENCANAAN SISWA DI KABUPATEN 

SUKOHARJO” 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang di angkat dari latar belakang di atas adalahApakah peta 

letak SMA/SMK di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kerawanan bencana 

dapat meningatkan pengetahuan kebencanaan siswa ? 

C. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada dapat dijangkau dan diselesaikan.  
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Keterbatasan peneliti juga menjadi hambatan untuk menjangkau semua 

permasalahan yang ada, maka perlu dilakukannya pembatasan masalah agar 

permasalahan yang diteliti jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini dilakukan di bimbingan belajar Ganesha Operation yang 

berada di Kabupaten Sukoharjo 

b. Sekolah yang dipetakan yaitu SMA/SMK yang ada di Kabupaten 

Sukoharjo 

c. Jenis bencana yang terdapat pada peta berdasarkan dari data BPBD 

Kabupaten Sukoharjo 

d. Pemetaan letak sekolah berdasarkan kerawanan bencana digunakan 

sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk menambah pengetahuan 

kebencanaan bagi siswa. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui peningkatan pengetahuan kebencanaan siswa SMA/SMK di 

kabupaten Sukoharjo melalui peta kerawanan bencana. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung antara lain:  

1. Manfaat teoritis 

 



7 
 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian khususnya berkaitan 

tentang pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

dan melatih dalam menerapkan ilmu yang dipelajari selama 

ini.Selain itu penelitian ini juga beermanfaat sebagai syarat untuk 

meraih gelar kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi pemerintah daerah/Kota 

Memberikan gambaran untuk pemetaan daerah rawan bencana 

dalam menghadapi bencana guna mengurangi tingkat resiko 

bencana di kalangan siswa, khususnya siswa menengah 

atas/kejuruan. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti 

yang lain terutama dalam masalah fungsi pemetaan letak sekolah 

berdasarkan kerawanan bencana guna menambah pengetahuan 

kebencanaan siswa SMA/SMK sehingga mampu mengurangi 

tingkat resiko saat terjadi bencana. 

d. Bagi Pihak Bimbingan Belajar 

Sebagai pertimbangan dalam penerapan materi kebencanaan pada mata 

pelajaran tertentu sehingga mampu menambah wawasan siswa 

mengenai pengetahuan kebencanaan mengingat daerah Kabupaten  
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Sukoharjo merupakan daerah dengan kerawanan bencana cukuup 

tinggi. 

 


