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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia adalah negara yang berada pada kawasan rawan bencana, hal 

ini terbukti dari berbagai hasil penelitian tentang risiko bencana, menurut 

Maplecroft (2010). Indonesia sebagai negara yang beresiko bencana 

peringkat 2 setelah Bangladesh. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri 

mengingat kondisi geografis dan geologi Indonesia yang terletak pada 

pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, serta 

berada pada ring of fire (IRBI, 2013: 1) 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang renta terhadap 

bencana,  adapun bencana yang mengancam provinsi Jawa Tengah antara lain 

banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran pemukiman, kekeringan, cuaca 

ekstrem, longsor, gunung api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gagal 

teknologi, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit (IRBI, 2013: 88). 

Salah satu daerah yang terkenana bencana ini seperti kota Surakarta.  

Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana di kota Surakarta tercatat telah 

terjadi bencana banjir 16 kejadian, banjir dan tanah longsor 1 kejadian, puting 

beliung 4 kejadian, dan tanah longsor 2 kejadian (IBBI, 2012) 

Kota Surakarta merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 92 

meter dari permukaan laut dan dilalui sungai pepe, sungai anyar dan jenes 

yang kesemuanya bermuara di sungai bengawan Solo. Bengawan Solo 

merupakan sungai terpanjang di pulau jawa sehingga Bengawan Solo dapat 

menjadi  salah satu penyebab banjir di kota Surakarta (Eddy Suryanto, 

2015:155). Secara topografis kondisi sekitar Bengawan Solo memiliki 

kecenderungan datar dengan banyak material sedimen yang terlarut dari 

lembah gunung merapi, gunung merbabu dan gunung lawu. Sub DAS dari 

hilir Bengawan Solo membentuk aliran sungai yang melebar dan menyempit 

ke arah hulunya (IABI, 2016: 2). 
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Salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam penanganan bencana di 

Indonesia selain Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah Palang 

Merah Indonesia (PMI). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan, bab V Palang Merah 

Indonesia (PMI) memiliki salah satu tugas yaitu membantu dalam 

penanganan musibah dan bencana didalam maupun luar negeri. Penanganan 

musibah dan bencana dapat dikurangi melalui pemetaan daerah bencana 

sehingga masyarakat dapat mengetahui sejak dini. PMI kota Surakarta 

memiliki buku tentang sistem informasi geografis (SIGaP): Pemetaan Risiko 

Secara Partisipatif. Buku tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan internal 

PMI dalam melaksanakan pemetaan partisipatif didaerah rawan bencana 

dimana kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (KBBM) menjadi 

pelopornya (Ujang Dede Lasmana, 2008). 

Palang Merah Remaja (PMR) merupakan salah satu ekstrakurikuler 

sekolah yang bergerak dibidang kepalangmerahan dibawah naungan Palang 

Merah Indonesia (PMI). Pembelajaran PMR wira terdapat kurikulum 

kesiapsiagaan bencana yang membahan pengetahuan dasar bencana 

(Ancaman, Bencana, Risiko, Kerentanan, Kapasitas). Pemetaan risiko secara 

partisipatif merupakan pemetaan yang dilakukan secara bersamaan yang 

menghasilkan bentuk peta tumpang susun/overlay dari hasil akhir peta BKRK 

(bahaya, kerentanan, risiko, kapasitas). Peta tumpang susun adalah peta yang 

ditumpuk-tumpuk sedemikian rupa sehingga akan memuat segala informasi 

dalam satu tumpukan. Masing-masing lembaran berisi informasi yang 

berbeda yaitu: lembar 1 memuat peta dasar, lembar 2 memuat perumahan, 

lembar 3 memuat sumber-sumber kehidupan, lembar 4 memuat informasi 

BKRK (bahaya, kerentanan, risiko, kapasitas).  

Namun terdapat perbedaan dalam kurikulum kesiapsiagaan bencana 

yang ada di PMR dan PMI. Jika di dalam PMI sudah mencapai pemetaan 

risiko partisipatif dengan hasil berupa peta BKRK (bahaya, kerentanan, 

risiko, kapasitas) sedangkan didalam PMR wira hanya sebatas materi saja, 
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sehingga peserta didik yang tidak mengikuti PMR tidak mengetahui tentang 

kesiapsiagaan bencana. 

Berdasarkan materi PMR wira tentang kesiapsiagaan bencana, materi 

pemetaan risiko partisipatif dapat diterapkan di dalam PMR wira sehingga 

PMR wira tidak hanya belajar materi saja namun dapat mengetahui dimana 

lokasi bahaya, kerentanan, resiko, kapasitas. Sedangkan siswa diluar 

ekstrakurikuler PMR wira dapat mengetahui informasi melalui pemetaan 

risiko partisipatif dalam bentuk peta BKRK yang dilakukan oleh siswa 

ekstrakurikuler PMR wira sehingga kesiapsiaagaan bencana di Sekolah juga 

dapat terwujud. 

Berdasarkan buku Sistem Informasi Geografis Partisipatif (SIGaP): 

Pemetaan Risiko Secara Partisipatif pada bab V tentang pembuatan peta 

tumpang susun/overlay. Namun materi tersebut tidak secara spesifik 

mengenai bencana yang dihadapi dan belum menggunakan standar SNI 

pembuatan peta. Sehingga pengembangan modul pemetaan risiko secara 

partisipatif untuk melengkapi buku Sistem Informasi Geografis Partisipatif 

(SIGaP): Pemetaan Risiko Secara Partisipatif pada bab V tentang pembuatan 

peta tumpang susun/overlay sangat perlu untuk dilakukan pengembangan 

modul pemetaan secara partisipatif yang akan dikembangkan secara spesifik 

dan menggunakan standar SNI pembuatan peta bencana banjir di kota 

Surakarta. 

SMK Cokro Aminoto 1 Surakarta merupakan sekolah yang memiliki 

ekstrakurikuler PMR dan lokasi sekolah yang berada di kecamatan Jebres 

kota Surakarta. Kecamatan Jebres merupakan kecamatan yang sering terjadi 

banjir dengan tingkat rawan hingga sangat rawan, sehingga peneliti 

mengangkat judul penelitian yaitu, PENGEMBANGAN MODUL 

PEMETAAN RISIKO SECARA PARTISIPATIF PADA MATERI 

BANJIR UNTUK EKSTRAKURIKULER PMR DI SMK COKRO 

AMINOTO 1  SURAKARTA. 
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B.  IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang didesain kurang menarik sehingga sulit untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan peta risiko secara 

partisipatif. 

3. Belum adanya bahan ajar yang spesifik tentang modul pemetaan 

risiko secara partisipatif. 

 

C.    PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari 

kesalahpahaman, oleh karena itu perlu dibatasi ruang lingkup masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan modul pemetaan risiko secara partisipatif 

2. Penggunaan modul peta risiko secara partisipatif pada ekstrakulikuler 

PMR di SMK Cokro Aminoto 1 Surakarta. 

 

D.    RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  pengembangan   modul pemetaan risiko secara partisipatif 

sebagai   bahan   ajar  dalam ekstrakulikuler PMR? 

2. Bagaimana  efektivitas  pengembangan  modul pemetaan risiko secara 

partisipatif untuk ekstrakulikuler PMR di SMK Cokro Aminoto 1 

Surakarta? 
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E.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan  masalah dia atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  pengembangan  modul pemetaan risiko secara 

partisipatif sebagai  bahan  ajar  dalam ekstrakulikuler PMR. 

2. Mengetahui  efektivitas  pengembangan  modul pemetaan risiko secara 

partisipatif untuk ekstrakulikuler PMR di SMK Cokro Aminoto 1 

Surakarta. 

 

F.   MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

Mengetahui bahan  ajar  modul pembuatan peta BKRK (bahaya, 

kerentanan, risiko, kapasitas) sehingga siswa dapat termotivasi dalam 

kegiatan ekstrakulikuler PMR. 

2. Bagi guru 

Diharapkan  dapat  membantu  kinerja  guru  dalam  membimbing 

ektrakulikuler  PMR.  Sehingga  pembelajaran  berjalan secara efektif. 

3. Bagi sekolah 

Meningkatkan potensi siswa sesuai minat dan bakat serta menambah 

wawasan baru bagi mereka. 

4. Bagi penulis 

Sebagai referensi dan pengetahuan baru serta Meningkatkan kreatifitas 

dalam penulisan karya ilmiah. 

 

 

 


