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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banjir merupakan salah satu bencana yang telah menjadi “agenda 

tahunan”. Banjir dan tanah longsor mengancam sekitar 51,24% kecamatan di 

kabupaten Klaten. Pada kejadian banjir tahun 2003 melanda ribuan rumah 

dan ratusan hektar sawah di 12 desa, salah satuanya daerah Karangdowo. Hal 

ini dikarenakan beberapa sungai tidak mampu menampung air hujan. Banjir 

telah mengakibatkan kegagalan panen ratusan hektar sawah, padahal sawah 

adalah sumber mata pencaharian petani di Klaten. Ada 21 lokasi sungai 

rawan banjir di Kabupaten Klaten dengan berbagai keterbatasan yang ada. 

Banjir juga terjadi karena sistem drainase yang buruk (Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 06  Tahun 2004 Tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan 

Di Kab Klaten). 

Menyadari adanya resiko bencana, penting ditumbuhkan kesadaran 

dan pembudayaan pengurangan resiko bencana berupa tindakan yang perlu 

dilakukan mencakup teknik identifikasi daerah rawan terkena bencana, teknik 

pencegahan dan pengurangan, serta metode pengembangan dan sosialisasi 

peringatan dini. Kewaspadaan masyarakat penghuni wilayah rawan bencana 

sangat diperlukan, dan pengembangan keberdayaan masyarakat dalam 

mitigasi bencana alam harus selalu digaungkan setiap saat. Pemberdayaan 

tidak hanya dalam bentuk himbauan dan perintah tetapi tindakan nyata dan 

kesadaran masyarakat akan bahaya yang selalu mengancam setiap saat. 

Sosialisasi mitigasi bencana diperlukan agar siswa dapat merespon 

dengan cepat dan proaktif terhadap peristiwa bencana. Sosialisasi mitigasi 

bencana dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat 

kognitif kepada masyarakat rawan bencana. Dalam hal ini, sekolah 

mempunyai peran penting dalam memberikan kesadaran akan pentingnya 

memahami mitigasi bencana, guru mempunyai peran yang cukup berarti bagi 

sosialisasi mitigasi bencana kepada siswa (Irene, 2008). 
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Sekolah merupakan wahana efektif dalam memberikan efek tular 

informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat terdekatnya. 

Pendidikan kebencanaan di sekolah dapat dilaksanakan dengan cara 

memadukan antara kegiatan pembelajaran kebencanaan dan kegiatan intra 

kulikuler maupun ekstrakulikuler menjadi strategi efektif, dinamis, dan 

berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan pendidikan kebencanaan. 

Kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi bencana bagi peserta 

didik menjadi sangat penting karena sebagian besar waktu peserta didik 

dihabiskan disekolah. Apabila terjadi bencana di sekolah, perbandingan 

jumlah guru/orang dewasa di lingkungan sekolah menjadi tantangan dalam 

proses penyelamatan peserta didik yang jumlahnya sangat banyak. Oleh 

karena itu, peserta didik harus mampu dan siap dalam menghadapi bencana 

yang menimpa mereka kapanpun. Kegiatan pengurangan resiko bencana 

seperti mitigasi bencana menjadi sangat perlu dilakukan. 

Salah satu faktor utama penyebab timbulnya banyak korban akibat 

bencana adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana 

dan kesiapan mereka dalam mengantisipasi bencana tersebut. Oleh karena itu, 

mempersiapkan pengetahuan tentang kebencanaan sejak dini kepada 

masyarakat yang rentan bencana serta kesiapsiagaannya adalah sangat 

penting untuk menghindari atau memperkecil resiko menjadi korban.  

Mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural 

yaitu, mitigasi dengan melakukan perbaikan secara fisik dan melakukan 

peningkatan kesiapsiagaan. Kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana 

tidak serta-merta ada dan memiliki nilai yang baik pada setiap peserta didik 

namun perlu waktu dan usaha. Selama ini peningkatan kesiapsiagaan dan 

upaya mitigasi bencana telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Namun, 

hasil evaluasi tingkat kesiapsiagaan peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik masih belum siap dalam menghadapi bencana dan tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi. Padahal materi mengenai kebencanaan 

sangat banyak dan harus dikuasai oleh peserta didik sebagai bekal dalam 
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ketangguhan menghadapi bencana di Indonesia. Pendidikan kebencanaan 

juga sangat perlu diberikan sedini mungkin pada anak-anak. 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, 

mitigasi atau penjinakan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, 

yang meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan dan berbagai kemampuan untuk 

mengatasinya. Mitigasi merupakan bagian kegiatan dari siklus manajemen 

bencana yaitu pada tahap pra bencana. Kegiatan pra bencana inilah yang 

sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada pra bencana ini sangat penting 

karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam 

menghadapi saat bencana dan pasca bencana. Pengetahuan dan pemahaman 

tentang mitigasi bencana pada siswa diharapkan mampu menjadikan siswa 

lebih siap dalam menghadapi bencana guna mengurangi korban jiwa maupun 

harta benda dikalangan siswa akibat peristiwa bencana.  

Pendidikan mitigasi bencana menurut UU no 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi 

resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. 

Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi kegiatan kegiatan 

yang dilakukan dalam “situasi terjadi bencana” dan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada situasi “terdapat potensi bencana”. Pada situasi tidak terjadi 

bencana, salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana 

(pasal 5 ayat (1) huruf a PP 21/2008). Hal tersebut secara eksplisit tertuang 

dalam pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem 

pendidikan dalam rencana aksi nasional yang termuat dalam surat edaran 

Mendiknas No70a/MPN/SE/2010 yang mempunyai visi mewujudkan budaya 

aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan 



4 

 

1 

yang mampu mendukung pengurangan resiko bencana melalui upaya 

pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi siswa untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap mitigasi bencana adalah media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa 

pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi di antaranya meningkatkan hasil dan 

proses pembelajaran. Secara kualitas dan kuantitas media pembelajaran 

sangat memberikan kontribusi terhadap hasil maupun proses pembelajaran 

(Rusman, 2012). Maka peneliti tergerak untuk mengembangkan media poster 

sebagai pembelajaran mitigasi bencana banjir pada peserta ekstrakulikuler 

SSB (Sekolah Siaga Bencana). Poster dipilih karena poster adalah sebagai 

kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan 

maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya (Rivai, 2010: 51). 

Terwujudnya media pembelajaran melalui proses panjang. Guru perlu 

menyusun rancangan media sebelum memproduksi dan mengembangkan. Hal 

ini dilakukan agar media yang di produksi dan digunakan benar-benar sesuai 

dengan karakteristik siswa. 

Fakta yang ditemui di lapangan, guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional, masih menggunakan media ceramah, tanya 

jawab. Selain itu, dalam aspek penggunaan media pembelajaran guru belum 

pernah menggunakan media poster dalam mengajar sehingga pelajaran 

terkesan tidak menyenangkan. Siswa merasa bosan, tidak termotivasi 

mengikuti pembelajaran. Choer (2014) menyatakan bahwa poster sangat baik 

digunakan sebagai media pembelajaran dan respon siswa terhadap poster 

sebagai media pembelajaran sangat baik. Bertolak dari hal diatas, maka suatu 

tantangan bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, 

yang menumbuhkan minat siswa untuk belajar kebencanaan terutama mitigasi 

bencana banjir. Agar siswa memiliki dorongan yang tinggi untuk memahami 

bahwa daerahnya rawan akan terjadinya bencana. Maka penggunaan media 
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poster dapat dijadikan suatu alternatif bagi guru untuk mengkontruksi konsep 

kebencanaan, fenomena kebencanaan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

penerapan konsep bencana dalam kehidupan sehari-hari yang masih jarang 

disampaikan dalam pembelajaran. Silberman menyatakan poster merupakan 

sebuah cara yang tepat untuk menyampaikan informasi secara cepat, 

menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide di antara 

mereka dalam lingkungan yang menyenangkan (Kristiawati, 2014).  

Dengan demikian, melalui penggunaan media poster siswa akan di 

arahkan untuk mengamati, menganalisis, menjelaskan,  dan menguraikan 

fenomena dan konsep bencana yang di lihat dari poster. Poster merupakan 

suatu kalimat menarik dan biasanya disertai gambar untuk menyampaikan 

informasi atau himbaun tertentu. Dapat disimpulkan bahwa poster merupakan 

media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena menampilkan suatu 

persoalan yang menimbulkan perasaan ingin tahu yang kuat dari khalayak. 

Selain memiliki sifat persuasif yang tinggi poster juga memiliki tujuan untuk 

mendorong adanya tanggapan atau respon dari masyaraakat dan digunakan 

sebagai media diskusi. Media poster dapat menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Karena proses belajar merupakan sebuah proses komunikasi antara siswa dan 

guru, maka poster disini berkedudukan sebagai channel/media dari proses 

komunikasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi verbalisme dalam 

proses pembelajaran.  
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B. Identifikasi Masalah 

1. Tingkat kerawanan SMP N 1 Karangdowo terhadap bencana banjir. 

2. Rendahnya tingkat pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana banjir. 

3. Rendahnya ketangguhan siswa dalam menghadapi bencana banjir. 

4. Terbatasnya media pembelajaran mitigasi bencana yang inovatif dan 

interaktif yang layak digunakan dalam pembelajaran. 

5. Kurangnya kemauan dan kemampuan guru dalam mengembangkan media  

pembelajaran kebencanaan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka penelitian ini 

dibatasi pada masalah pengembangan media poster sebagai pembelajaran 

mitigasi bencana banjir pada ekstrakulikuler SSB di SMP N 1 Karangdowo. 

Poster dipilih karena poster memiliki kombinasi visual, warna, dan pesan 

dengan maksud untuk menangkap perhatian siswa tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Rendahnya 

pengetahuan siswa peserta ekstrakulikuler SSB terhadap mitigasi bencana 

banjir maka peneliti tergerak untuk memberikan pemahaman mengenai 

mitigasi bencana banjir.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran poster dalam materi mitigasi 

bencana banjir? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi mitigasi bencana 

banjir dengan menggunakan media pembelajaran poster? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Menggambarkan kelayakan media pembelajaran poster materi mitigasi 

bencana banjir pada ekstrakulikuler SSB di SMP N 1 Karangdowo. 

2. Menggambarkan tingkat pemahaman dan ketangguhan siswa dalam 

menghadapi bencana banjir. 

3. Menggambarkan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana banjir. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bertambahnya manfaat ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan   

     mitigasi bencana banjir. 

    b. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan    

        kepada siswa peserta ekstrakurikuler SSB di SMP Negeri 1         

        Karangdowo terhadap bencana banjir dan mitigasi yang dilakukan   

        untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan baik kerugian harta benda  

        maupun korban jiwa. 

2. Manfaat Praktis 

    a. Bagi sekolah 

        Bagi sekolah SMP Negeri 1 Karangdowo penerapan pendidikan mitigasi  

        bencana melalui media poster merupakan suatu penanaman pengetahuan  

        mitigasi bencana banjir yang dapat meningkatkan kesadaran untuk    

        mengurangi resiko bencana dalam menghadapi bencana banjir. 

b. Bagi peneliti 

                    Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai mitigasi bencana  

                    banjir dan menganalisis pengurangan resiko bencana banjir di SMP  

                    Negeri 1 Karangdowo. 


