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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang berdaulat di Asia Tenggara dan 

negara keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat yang 

dikategorikan sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat. Indonesia 

memiliki populasi yang diperkirakan mencapai 266,79 juta pada 2018, naik dari 

estimasi 2015 sekitar 257 juta. Sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal di 

Jawa, pulau terpadat. Kerapatan populasi Indonesia saat ini mencapai 140,08 

individu per kilometer persegi. (Irawan, 2013: 1).   

Indonesia sebagai negara berkembang tengah giat membangun dan 

mengembangkan industri. Pertumbuhan penduduk memberi tekanan berlebihan 

pada lingkungan hidup. Deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup menjadi 

tantangan bagi Indonesia, sebagai konsekuensi dari jalan pembangunan yang 

dilakukannya. Hal ini dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Resiko 

bencana dan dampak perubahan iklim terus mempengaruhi kesehatan, 

pendidikan dan mata pencaharian penduduk, mengancam keanekaragaman 

hayati serta perekonomian. Tantangan beberapa tahun ke depan Indonesia akan 

menghadapi beberapa kejadian diantaranya risiko bencana dan kerugian bencana 

akan semakin meningkat, urbanisasi tidak terkendali, dampak perubahan iklim 

meningkatan frekuensi dan intensitas bencana banjir, bencana dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi, bencana alam dan perubahan iklim dapat 

mengancam hasil pembangunan (BNPB, 2013: 3). 

Data BNPB menunjukkan bahwa pada 2007 terdapat 887 bencana alam 

di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 2.004 kejadian pada tahun 2010 dan 

2313 di tahun 2016 sedangkan pada 2017 BNPB mencatat adanya 2.156 bencana 

yang terjadi di Indonesia. Pada 2017, banjir merupakan bencana alam yang 

paling banyak terjadi tercatat 729 kejadian banjir tersebar di Indonesia. 

Berdasarkan pada wilayah kejadiannya, Pulau Jawa menjadi daerah dengan 
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bencana alam yang paling tinggi. Jumlah kejadian bencana tersebut, berdampak 

372 orang tewas, 3,45 juta orang mengungsi, 44.539 unit rumah rusak. Adapun 

rumah rusak itu terdiri dari 9.935 rusak berat, 9.894 rusak sedang, dan 24.710 

rusak ringan. Lebih dari 93 persen merupakan bencana hidrometeorolgi, puting 

beliung, longsor dan banjir paling dominasi, longsor adalah jenis bencana paling 

mematikan 156 orang tewas (BNPB, 2017: 55) 

Indonesia perlu memiliki kesadaran waspada bencana. Bencana dapat 

terjadi dimana saja, kapan saja tanpa tahu waktu, tetapi kemampuan manusia 

beradaptasi terhadap bencana dapat dibentuk secara sosial dan kultural. 

Kesadaran mitigasi bencana harus dibudayakan di Indonesia. Indonesia belum 

banyak langkah pembangunan sistem darurat bencana. Informasi belum mudah 

dijangkau oleh lapisan masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai 

kebencanaan masih minim. Bencana terjadi di Indonesia setidaknya 2.000 kali 

dalam setahun. Seharusnya sistem siaga bencana harus dibangun untuk dpat 

meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan (Purnamasari, 2017: 3). 

Provinsi Jawa Tengah memiliki skor indeks bencana sebesar 158 dengan 

kelas resiko “Tinggi”. Provinsi Jawa Tengah mengalami 561 bencana (IRBI, 

2013). Sehubungan dengan bencana yang dikategorikan dalam skor “Tinggi” 

Provinsi Jawa Tengah juga sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah 

penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan Angka 

Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa 

Tengah pada tahun 2013 tercatat sebesar 33,26 juta jiwa sekitar 13,92% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Jumlah perempuan lebih besar dibandingkan 

jumlah penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio 

jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 

98,42%. Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2013 tercatat sebesar 1.022 

jiwa setiap kilometer persegi (BPS, 2014: 49). 

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh penduduk 

perempuan usia produktif. Jumlah usia tidak produktifnya cukup banyak jika 

dibandingkan dengan usia produktif. Penduduk kelompok usia produktif usia 15-

59 tahun di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 adalah 558.277 jiwa (64% 
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dari total jumlah penduduk). Berdasarkan sumber BPS Kabupaten Sukoharjo, 

2017 beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat 

seperti Kecamatan Sukoharjo, Mojolaban, Grogol, Baki, dan Kartasura. Wilayah 

dengan kecepatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kartasura, luas 

wilayah paling kecil yaitu 19,23 Km
2
 dengan penduduk paling banyak sehingga 

daerah ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 6.600 jiwa/Km
2
. 

Kepadatan penduduk cukup tinggi apabila laju pertumbuhan pada penduduk 

tidak dikendalikan, maka Kabuapten Sukoharjo akan menjadi semakin padat 

(BPS Sukoharjo, 2016).  

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, maka muncul berbagai masalah yang erat kaitannya dengan 

lingkungan. Pencemaran pertama berasal dari limbah domestik, hal ini 

dikarenakan adanya faktor bertambahnya penduduk yang terdapat pada Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Menurut Kepala Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) (dalam Kurniawan, 2017) limbah domestik menyumbang hampir 

80% dari total pencemaran. Ketergantungan masyarakat dan tuntutan 

pembangunan yang demikian tinggi pada saat ini telah menyebabkan semakin 

kritisnya kondisi Bengawan Solo. Karenanya ekosistem Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Solo harus semakin memperoleh perhatian khusus dari semua pihak.  

(Anonim, 2004). Mengingat begitu pentingnya masalah diatas maka sudah 

saatnya menyadari bahwa perlunya pembenahan yang berkaitan dengan 

masalah-masalah kependudukan yang menimbulkan berbagai aspek masalah 

terutama pada pembenahan dari segi pendidikan yang dapat memberikan 

wawasan untuk generasi yang akan datang. 

Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah kartasura 

dapat dilihat dari peta rawan banjir Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu 

pengetahuan kebencanaan sangat diperlukan di masyarakat sekitar. Salah satu 

upaya untuk menyebarluaskan informasi bencana dengan cara yang efektif 

melaluhi pendidikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu siswa perlu 

bahan ajar yang menarik dan inovatif agar memudahkan pemahaman siswa 

dalam proses pembelajaran. 
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Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Kartasura 

proses pembelajaran pada saat ini masih kurang menarik bagi siswa. Di saat 

penyampaian materi, siswa tidak terlalu memahami materi karena pada saat guru 

menyampaikan pertanyaan spontan tsiswa tidak dapat menjawab secara cepat. 

Pada saat guru menjelaskan masih banyak siswa yang mengobrol sendiri dengan 

teman sebangkunya dan tidak menghiraukan guru yang menjelaskan materi 

didepan kelas. Buku yang diajarkan pada matapelajaran geografi kelas XI 

(sebelas) memiliki kekurangan diantaranya: tampilan buku yang tidak menarik, 

penyampaian materi susah dimengerti, gambar yang digunakan tidak berwarna, 

isi materi yang digunakan oleh peserta didik terasa kurang lengkap. Buku 

pengayaan dapat menjadi salah satu bahan ajar untuk membantu siswa dalam 

memahami materi yang telah disampaikan guru.  

Keberadaan buku pengyaan masih diperlukan terutama buku pengayaan 

yang dapat membentuk karakter peserta didik, selain itu untuk menambah 

wacana yang dapat digunakan sebagai bekal peserta didik ketika melanjutkan di 

perguruan tinggi. Upaya meningkatkan mutu pembelajaran dengan menciptakan 

buku pengayaan yang inovatif, menarik yang melibatkan peserta didik, 

mengembangkan bahan ajar berupa buku pengayaan. Pengembangan ini 

diharapkan dapat membantu guru dan peserta didik dalam pembelajaran 

terutama pada materi dinamika kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti ingin melakukan penelitian dan pengembangan terhadap buku 

pengayaan dinamika kependudukan pada materi permasalahan kependudukan. 

Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu, PENGEMBANGAN BUKU 

PENGAYAAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN DALAM MITIGASI 

BENCANA MATERI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI SMA 

NEGERI 1 KARTASURA.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka diidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini: 

1. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan jumlah terpadat. 

2. Pertumbuhan penduduk memberi tekanan berlebih pada lingkungan. 

3. Pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan masih minim. 

4. Siswa perlu bahan ajar yang menarik dan inovatif agar memudahkan 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

5. Proses pembelajaran pada saat ini masih kurang menarik bagi siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari 

kesalahpahaman, oleh karena itu perlu dibatasi ruang lingkup masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini terkait aspek bahan ajar yang menarik 

dan inovatif agar memudahkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan 

masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan buku pengayaan dinamika kependudukan 

dalam mitigasi bencana dalam permasalahan kependudukan pada mata 

pelajaran geografi kelas XI di SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo ? 

2. Bagaimana efektivitas pengembangan buku pengayaan dinamika 

kependudukan dalam mitigasi bencana dalam permasalahan 

kependudukan pada mata pelajaran geografi kelas XI di SMA Negeri 1 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengembangan buku pengayaan dinamika kependudukan 

dalam mitigasi bencana dalam permasalahan kependudukan pada mata 

pelajaran geografi kelas XI di SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Mengetahui efektivitas pengembangan buku pengayaan dinamika 

kependudukan dalam mitigasi bencana dalam permasalahan 

kependudukan pada mata plajaran geografi kelas XI di SMA Negeri 1 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk berbagai pihak 

terutama dalam bidang pendidikan. Manfaat dari penelitian ini meliputi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan 

masukan bagi perkembangan pendidikan khususnya pendidikan geografi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya 

tentang buku pengayaan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Membantu siswa dalam pemahaman materi dinamika kependudukan 

dalam mitigasi bencana. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai acuan dalam pengembangan buku pengayaan secara mandiri 

dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 
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c. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dalam bidang penelitian dan mengetahui cara 

pengembangan buku pengayaan dengan baik dan benar sehingga 

dapat membantu didalam proses pembelajaran. 

d. Bagi program studi pendidikan geografi FKIP UMS 

Bertambah khasanah ilmu pengetahuan pendidikan mengenai 

pengembangan buku pengayaan dalam proses pembelajaran di 

sekolah dan tempat penelitian serta lingkungan pendidikan. 

 


