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ABSTRAK 

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. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survey, sedangkan pendekatannya menggunakan deskriptif 

kuantitatif. Sampel yang diambil sebesar  49 sampel penelitian yang terdiri dari 

siswa SMA/SMK dari bimbingan belajar Ganesha Operation. Hasil Penelitian 

menyimpulkan bahwa Tingkat pengetahuan kebencanaan siswa dari hasil pre-test 

dapat dikategorikan cukup yaitu dengan jumlah prosentase 51,53%, sedangkan 

tingkat pengetahuan kebencanaan siswa dari hasil post test setelah menggunakan 

peta kerawanan bencana memperoleh prosentase 77,95%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan kebencanaan siswa 

meningkat setelah dari kategori cukup menjadi kategori baik. 
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PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Sukoharjo 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 

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. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

kebencanaan pada siswa yaitu dengan media peta.Salah satunya adalah dengan 

menyusun peta. Lemahnya pengetahuan mengenai daerah yang rawan 

terhadap bencana diperburuk lagi dengan rendahnya kemampuan membaca 

peta dari masyarakat. Oleh karena itu sosialisasi 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” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penyebaran sekolah SMA/SMK berdasarkan potensi bencananya 

2. Mengetahui peningkatan pengetahuan kebencanaan siswa SMA/SMK di 

kabupaten Sukoharjo melalui peta kerawanan bemcana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Peta dan Pemetaan 

 Ketampakan yang digambar pada peta dapat dibagi menjadi dua yaitu 

ketampakan alami dan ketampakan buatan manusia (budaya) (Bakosurtanal; 

2005). Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran 

permukaan bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau 

metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy 

peta yang berbentuk vektor maupun raster. 

2. Pemetaan Sekolah 

Penataan atau penataan kembali suatu jaringan persekolahan yang ada 

sehingga diperoleh jaringan yang baru dengan daya tampung yang lebih besar 

dimana sumber-sumber dapat didayagunakan secara optimal, disamping itu 

diusahakan mutu pendidikan yang lebih berbobot dan mempunyai relevansi 

dengan pembangunan. 

4. Kerawanan 

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. (Pasal 1 

Angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana) 



 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan pengetahuan siswa SMA/SMK mengenai kebencanaan di 

kabupten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan simple random sampling. Yaitu pengambilan anggota sampel dari 

populasi dikatakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi.  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dibimbingan belajar Ganesha Operation  

Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Jalan Pemuda No.61 , Jetis , Sukoharjo. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu  bulan, mulai bulan Agustus 

2014 sampai bulan Januari 2015. 

Teknik Pengumpulan Data 

Menggunakan Angket 

Metode Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2013). Peneliti 

membagikan angket kepada seluruh siswa SMA/SMK di bimbingan belajar 

Ganesha Operation dan kemudian menganalisis persentase hasil pengisian 

angket siswa. 

 

 



 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil peta kerawanan bencana yang digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk menambah pengetahuan kebencanaan siswa, dapat disimpulkan 

bahwa sekolah yang rawan tekena angin ribut yaitu : SMK Muhammadiyah 2 

Sukoharjo, SMAN 1 Polokarto, SMKN 3 Sukoharjo. Sekolah yang rawan terkena 

angin ribut, banjir dan longsor yaitu: SMK Pembangunan Nasional. Sekolah yang 

rawan terkena banjir dan longsor yaitu: SMKN 2 Sukoharjo. Sekolah yang rawan 

terkena longsor yaitu: SMA/SMK Imam Syuhodo. Sekolah yang rawan terkena 

banjir yaitu: SMAN 1 Weru, SMK IPTEK Weru, SMAN 1 Tawangsari, MAN 

Sukoharjo, SMK Bina Patria 1, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMK Kriya 

Sahid, SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMAN 1 Sukoharjo, SMK Taman 

Siswa, SMK Veteran 1 Sukoharjo, SMA Muhammadiyah 2 Sukoharjo, SMK 17 

Sukoharjo dan SMK Kristen Kalam Kudus. 

Hasil analisis dari hasil penelitian yaitu pengetahuan kebencanaan siswa 

sebelum menggunakan peta kerawanan bencana sebagai media pembelajaran 

dengan jumlah 51,53% dikategorikan cukup sesuai dengan tabel klasifikasi 

pengetahuan siswa. Sedangkan untuk hasil analisis pengetahuan kebencanaan siswa 

pasca menggunakan peta sebagai media pembelajaran dengan jumlah 77,95% 

dikategorikan baik sesuai dengan tabel klasifikasi pengetahuan siswa. 

 Berdasarkan perbandingan data hasil pre test dan post test tersebut 

diketahui bahwa pengetahuan kebencanaan siswa sebelum menggunakan  



 

peta kerawanan bencana sebagai media pembelajaran dengan jumlah 51,53% 

dikategorikan cukup sesuai dengan tabel klasifikasi pengetahuan siswa. 

Sedangkan untuk hasil analisis pengetahuan kebencanaan siswa pasca 

menggunakan peta sebagai media pembelajaran dengan jumlah 77,95% 

dikategorikan baik sesuai dengan tabel klasifikasi pengetahuan siswa. 

 Selain dari hasil peningkatan indeks pengetahuan siswa, peningkatan 

pengetahuan siswa juga ditunjukkan dari hasil setiap pertanyaan pada 

kuisioner yang diberikan kepada siswa.  

Hasil analisis dari pre-test pengetahuan siswa mengenai kebencanaan secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori cukup. Hasil tersebut diperoleh dari 

analisis persentase. Analisis hasil pre-test mengenai pengetahuaan kebencanaan 

siswa didapatkan persentase sebesar 51,53%  sedangkan hasil analisis post test 

pengetahuan kebencanaan siswa setelah menggunakan peta kerawanan  

bencana meningkat menjadi termasuk dalam kategori baik. Hasil post test 

pengetahuan kebencanaan  siswa memperoleh nilai 77,95%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kebencanaan 

siswa meningkat setelah menggunkan peta kerawanan, yang ditunjukkan 

dengan peningkatan kategori pengetahuan kebencanaan siswa dari kategori 

cukup menjadi baik. Peningkatan tersebut juga ditunjukkan dengan 

peningkatan persentase setiap parameter yang ditunjukkan oleh tabel 

perbandingan pre test dan pos test. 

 



 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan kebencanaan siswa dari hasil pre-

test dapat dikategorikan cukup yaitu dengan jumlah prosentase 51,53%, sedangkan 

tingkat pengetahuan kebencanaan siswa dari hasil post test setelah menggunakan 

peta kerawanan bencana memperoleh prosentase 77,95%.Peta kerawanan sekolah 

menurut bencana terbukti meningkatkan pengetahuan kebencanaan siswa. Hal 

tersebut ditunjukkan dari peningkatan indeks pengetahuan siswa dari kategori 

cukup menjadi kategori baik. 

B. Saran  

1. Bagi siswa: 

a. Untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut. 

b. Dapat meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi potensi bencana 

di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.  

c. Merespon akan datangnya bencana kapanpun itu terjadi. 

2. Bagi pengajar 

- Sebagai bahan dalam media pembelajaran. 

3. Bagi instansi terkait 

- Dapat digunakan dasar dalam menentukan kebijakan bagi pendidik.   

4. Bagi peneliti yang akan datang 

- Digunakan dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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