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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia termasuk Negara dengantingkat ancaman bencana 

alam yang paling besar didunia. Bencana mengerikan, seperti 

Gunung meletus, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa Bumi, dan 

Banjir seakan sangat akrab dengan kehidupan diIndonesia beberapa 

waktu belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis 

Indonesia terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia, yaitu 

Eurasia, Indo – Australia, dan Pasifik. Pada kondisi ini, Indonesia 

tidak bisa mengelak dari bencana yang menimpanya (Direktorat 

Vulkanologi dan Mitigasi bencana, Dep ESDMRI,2005). 

Masyarakat Indonesia yang berada diwilayah rawan bencana 

harus berusaha memahami dan memiliki keterampilan untuk 

memperkecil dampak bencana yang mungkin bisa terjadi. Oleh 

sebab itu, pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan dan 

keterampilan untuk mendeteksi serta mengantisipasi secara lebih 

dini berbagai macam bencana atau lebih dikenal dengan istilah 

mitigasi bencana harus terus diupayakan untuk disosialisasikan 

kepada masyarakat luas (Satake, 2011). 

Pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh bencan 

aalam tidak cukup hanya diberikan pada mayarakat yang sudah 

dewasa,tetapi penting diberikan pada seluruh masyarakat, 
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utamanya yang bertempat  tinggal didaerah yang sangat beresiko 

terkena bencana(Annan,K, 2007). 

Grogol adalah sebuah desa dan juga nama kecamatan di 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terletak di bagian utara 

Kabupaten Sukoharjo, berbatasan dengan Kota Surakarta termasuk 

juga daerah yang rawan akan bencana banjir. Pemkab Sukoharjo 

telah menetapkan grogol sebagai status siaga darurat banjir.Saat ini 

10 desa di tiga kecamatan siaga bahaya banjir.Berdasarkan 

pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Sukoharjo, daerah-daerah tersebut di antaranya Kecamatan Grogol, 

Mojolaban, dan Polokarto.Untuk Kecamatan Grogol tersebar di 

Desa Kadokan, Grogol, Telukan, Langenharjo, dan 

Parangjoro.Sementara itu Kecamatan Mojolaban mencakup Desa 

Gadingan, Laban dan Tegalmade serta Kecamatan Polokarto 

meliputi Desa Pranan dan Ngombakan.Desa-desa tersebut rawan 

banjir karena berada di daerah bantaran Bengawan Solo dan anak 

sungainya.Kepala BPBD Sukoharjo Suprapto menjelaskan, Surat 

Keputusan (SK) siaga banjir sudah dikeluarkan oleh Bupati 

Sukoharjo Wardoyo Wijaya.SK Sudah ditetapkan beberapa waktu 

lalu.Atas arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB), kami mendirikan dua pos komando (Posko), yakni di 

Koramil Grogol dan Balai Desa Laban, Mojolaban,” ujar 

Suprapto.Tempat itu dipilih sebab aksesnya mudah dijangkau oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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desa-desa yang rawan banjir.Di Posko itu, dilengkapi dengan 

perahu karet berikut mesinnya, alat komunikasi, dan juga peralatan 

kedaruratan lainnya.Dari sekian banyak desa itu, salah satu yang 

diprediksi paling banyak korban ketika banjir terjadi adalah Desa 

Laban. Sebab di sana jumlah penduduknya cukup padat. Untuk 

desa yang paling rawan adalah Desa Kadokan, Grogol.Sebab desa 

itu dikepung Bengawan dan anak sungainya.Di samping itu posisi 

desa itu berada di ujung timur Kecamatan Grogol (Kepala BPBD 

Sukoharjo, 2014). 

Mitigasi meliputi tindakan – tindakan perlindungan yangdapat 

diawali dari persiapan sebelum bencana itu berlangsung, menilai 

bahay bencana, penanggulangan bencana yang berupa 

penyelamatan, rehabilitasi, dan relokasi. Aktivitas pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan berperilaku dalam mencegah, 

mendeteksi, mengantisipasi bencana secara efektif dapat 

ditransformasikan dan disosialiasikan (Tanaka&Jinadasa, 2011). 

Mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritasuntuk 

diperkenalkan pada usia sedini mungkin, seperti pengenalan bahaya 

banjir bagi kalangan anak – anak mengemukakan bahwa masyarakat 

Indonesia sudah semestinya dibekali dengan pengetahuan tentang 

bahaya – bahaya bencana alam, mulai dari anak – anak sekolah di 

SD, SMP, SMA (Jackson &Jacobs, 2008; Mileti,2008 ; 

Oemarmadi2005). 
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Herman Hudoyo (1990:39) mengemukakan pendapatnya 

tentang hasil belajar sebagai berikut: “Hasil belajar dan proses 

belajar kedua-duanya penting, di dalam belajar ini, terjadi proses 

berfikir. Seseorang dikatakan berfikir apabila orang itu melakukan 

kegiatan mental, bukan kegiatan motorik walaupun kegiatan 

motorik ini dapat pula bersama-sama dengan kegiatan mental 

tersebut, dalam mental itu orang menyusun hubungan antara 

bagian-bagian informasi yang telah diperoleh.Geografi merupakan 

ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat.Geografi 

memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan terhadap kondisi sekelilingnya yang menekankan pada 

aspek keruangan, kelingkupan dan kewilayahan.Mata pelajaran 

geografi membangun dan mengembangkan pemahaman peserta 

didik tentang variasi dan organisasi keruangan masyarakat, tempat 

dan lingkungan pada permukaan bumi. Peserta didik didorong 

untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola 

muka bumi, karakteristik dan persebaran fenomena di permukaan 

bumi serta bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan 

alamnya dalam menunjang kehidupan. Pembelajaran geografi 

seharusnya disajikan dengan metode yang selaras dengan tuntutan 

meterinya, sehingga siswa akan lebih mudah mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil 

pembelajaran geografi yaitu suatu gagasan atau pembelajaran 
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mengenai lingkungan dan kondisi alam yang ada disekitar 

kehidupan, maka pembelajaran geografi sangat penting dan harus 

dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Hasil pembelajaran geografi 

siswa dapat lebih mengetahui bagaimana kondisi yang ada dan 

mengerti bagaimana cara meminimalisasi adanya hal yang tidak 

diinginkan. 

Pendidikan geografi bergerak pada ranah pengetahuan, 

kecakapan, perilaku untuk membentuk pengalaman anak didik 

yang berwawasan konservasi dan kemampuan mitigasi 

bencana.Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup pembelajaran 

geografi yaitu lingkungan perilaku (behavior environment) dan 

lingkungan fenomena (phenomena environment).Mulyasa, (2008) 

hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan 

yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan prilaku 

yang bersangkutan.Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil 

belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung.Konservasi 

dan mitigasi bencana penekanan kajiannya pada aspek aktivitas 

manusia dalam konteks keruangan dalam menyikapi alam.Hal ini 

merupakan fakta bahwa manusia bertempat tinggal di suatu ruang / 

wilayah.Fenomena kerusakan lingkungan berpontensi mengancam 

eksistensi manusia (Bakarudin, 2010). 
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengambil judul  

“HUBUNGAN ANTARA HASIL PEMBELAJARAN 

GEOGRAFI DENGAN MITIGASITERHADAP BENCANA 

BANJIR SMP NEGERI 3 GROGOL, KECAMATAN GROGOL, 

KABUPATEN SUKOHARJO”, perlu dilakukan. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dengan membaca latar belakang yang diuraikan diatas maka 

dapat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi adalah sebagai 

berikut : 

1. Daerah Grogol termasuk daerah rawan akan bencana banjir. 

2. Pengetahuan dan keterampilan tentang penanggulangan bahaya 

banjir di SMP Negeri 3 Grogol rendah. 

3. SMP Negeri 3 Grogol termasuk daerah yang sering terkena banjir. 

4. Hasil belajar geografi merupakan cerminan dari pengetahuan 

tentang bencana banjir. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan Latar belakang dan pengidentifisikan yang 

berkaitan dengan hubungan pembelajaran geografi dengan 

pengetahuan siswa mengenai mitigasi bencana banjir. Untuk 

mempermudah dalam penelitian danmemahami masalah, maka 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 
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1. Hubungan antara pembelajaran geografi dengan pengetahuan siswa 

terhadap mitigasi bencana banjir.  

2. Mitigasi bencana banjir meliputi pengetahuan, pemahaman dan 

pendalaman tentang mitigasi bencana banjir di daerah Grogol. 

3. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu Siswa kelas 2 dan Guru SMP 

NEGERI 3 GROGOL, KECAMATAN GROGOL, SUKOHARJO 

4. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah hubungan antara hasil 

pembelajaran geografi dengan pengetahuan siswa mengenai 

mitigasi terhadap bencana banjir 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Dengan mengetahui identifikasi masalah yang tertera di atas, 

peneliti dapat merumuskan masalah yang di hadapi adalah : 

1.Sejauh mana pengetahuan siswa mengenai mitigasi terhadap 

bencana banjir ? 

2.Sejauh mana hasil pembelajaran geografi siswa ? 

3. Adakah hubungan pembelajaran geografi dengan pengetahuan 

siswa mengenai mitigasi bencana di SMP NEGERI 3 

GROGOL  
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas peneliti mempunyai tujuan  

penelitian supaya lebih dimengerti antara lain : 

1. Mendiskripsikanpengetahuan siswa terhadap bencana banjir. 

2. Mendiskripsikanhasil pembelajaran geografi siswa. 

3. Mencarihubungan pembelajaran geografi dengan pengetahuan 

siswa mengenai mitigasi terhadap bencana banjir di SMP NEGERI 

3 GROGOL 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bertambahnya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

geografi. 

b.Sebagai masukan pada pengembangan teori khususnya menyangkut 

Geologi, Geografi Sumber Daya, Geomorfologi serta Konservasi 

terhadap lingkungan. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi guru, penelitian ini bisa sebagai rujukan lebih 

mengembangkan dalam memberikan pembelajaran mitigasi 

bencana kepada siswa dan bisa mengevaluasi tindakan 

selanjutnya untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik dari 

sebelumnya. 
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b. Bagi siswa, penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih 

mengenai mitigasi bencana banjir, sikap serta siswa bisa 

memperbaiki hasil dari pembelajaran yang sebelumnya menjadi 

lebih baik. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini bisa diterapkan kepada sekolah–

sekolah yang ingin memberikan pembelajaran mengenai 

mitigasi bencana banjir. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai hasil untuk menjadi bekal  

terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai seorang calon 

pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


