
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Resiko Bencana (World Conference on 

Disaster Reduction) 2005, dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 

dengan tema ‘Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana’ 

memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan 

sistematis dalam meredam kerentanan dan resiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut 

menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa 

dan komunitas terhadap bencana. Pendidikan mitigasi adalah salah satu upaya non 

struktural untuk mengurangi resiko bencana melalui penyadaran atau peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (peraturan KBNPB 

No. 4 Th. 2008). 

Menurut UU. No. 24/2007/PB, mitigasi bencana diartikan sebagai upaya untuk 

mengurangi resiko bencana, bak melalui fisik maupun penyadaran dan peingkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi non-struktural adalah upaya 

mengurangi dampak bencana dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti 

pembuatan suatu peraturan, pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, 

bahkan sampai menghidupkan berbagaia aktivitas lain yang berguna bagi penguatan 

kapasitas masyarakat (BAKORNAS PBP, 2002). 

Gunung Semeru adalah gunung berapi tertinggi di pulau jawa, dengan puncaknya 

Mahameru, 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Kawah di puncak Gunung Semeru 

dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Sejarah letusan Gunung Semeru diawali pada 

tanggal 8 Nopember 1818. Dan sejak tahun 1967 hingga sekarang aktivitas Gunung 

Semeru tidak pernah berhenti (BPBD JATIM, 2011). 
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Gunung Semeru merupakan salah satu gunung berapi tersibuk di Indonesia, 

gunung ini hampir setiap 15 – 30 menit mengeluarkan “wedhus gembel”. Tingginya 

intensitas letusan Gunung semeru ini (1 – 8 tahun sekali) menjadikan gunung berapi yang 

dikategorikan berbahaya. Pada bulan Nopember 2002 Gunung Semeru meletus sebanyak 

2990 kali. Adapun data terjadinya letusan pada Gunung Semeru: 1942, 1961, 1963, 1967, 

1968, 1977, 1978, 1981, 1990, 1994, 1997, 2002, dan terakhir pada tahun 2010 namun 

tidak menimbulkan korban. Bahkan pada tahun 1994 letusan Gunung semeru 

menimbulkan lebih dari 10 korban jiwa. Hal ini terjadi karena selain kurangnya mitigasi 

structural juga dikarenakan pengetahuan penduduk dalam menghindari bencana yang 

kurang (BPBD JATIM, 2011). 

Didalam “Mitigasi Bencana” Coburn 2004 menjelaskan, sudah diperdebatkan 

bahwa pemerintah dan badan pembangunan yang besar cenderung menggunakan 

pendekatan “atas ke bawah atau top down” dalam perencanaan mitigasi bencana, dimana 

kelompok sasaran diberi solusi-solusi  yang dirancang untuk mereka oleh para perencana 

dan bukannya dipilih oleh mereka (masyarakat) sendiri. Pendekatan-pendekatan “atas ke 

bawah” seperti ini cenderung menekankan tindakan-tindakan mitigasi struktural 

dibandingkan perubahan-perubahan sosial untuk membangun sumber daya manusia yang 

tanggap akan darurat bencana. Mereka jarang mencapai tujuan-tujuan mereka karena 

mereka bertindak atas gejala-gejala dan bukan atas penyebab-penyebabnya, dan gagal 

merespon kebutuhan-kebutuhan riil dari tuntutan masyarakat itu sendiri. Akhirnya 

mereka merusak kemampuan masyaakat itu sendiri untuk dapat melindungi diri mereka 

sendiri.  

United Nations/International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) tahun 2005 

dalam Ramli 2010, salah satu usaha-usaha yang dilakukan dalam pemberian pendidikan di 

sekolah dasar dan menengah adalah dengan  menggalakkan dimasukkannya pengetahuan 

tentang pengurangan resiko bencana sebagai bagian yang relevan dalam kurikulum 
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pendidikan di semua tingkat dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk 

menjangkau anak-anak muda dan anak-anak dengan informasi. Disinilah peran perawat 

dituntuntut untuk turut membantu sukesnya UI/ISDR 2005, khususnya dalam 

keperawatan komunitas kegawatdaruratan dalam pemberdayaan masyarakat dalam 

promosi kesehatan. Dimana salah satu pelaksanaanya adalah dengan mengubah sikap 

individu atau kelompok untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman 

akan keselamatan individu, kelompok, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara 

memberikan pendidikan mitigasi yang dihubungkan dengan terbentuknya kesiapan sikap 

untuk mengantisipasi kedatangan bencana alam kepada siswa lereng gunung semeru. 

Mengingat hal terpenting dalam proses mitigasi adalah tingginya kesadaran anak akan 

bahaya bencana alam itu sendiri. 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diasumsikan 

permasalahan ketidaksiapan sikap siswa dalam menghadapi bencana, merupakan salah 

satu penyebab tingginya angka kematian korban bencana gunung berapi, hal ini 

disebabkan kurangnya pendidikan mitigasi bencana. Oleh karena itu peneliti dapat 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1  Bagaimana gambaran karakteristik dari SMP Nusantara?  

1.2.2 Bagaimana gambaran sikap dan tingkat pengetahuan mitigasi bencana gunung 

berapi SMP Nusantara? 

1.2.3 Apakah ada pengaruh metode pendidikan mitigasi non-struktural terhadap 

perubahan sikap siswa SMP Nusantara dalam menghadapi bencana gunung 

berapi? 
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1.2.4  Metode pendidikan mitigasi non struktural manakah yang paling efektif terhadap 

perubahan sikap siswa SMP Nusantara dalam menghadapi bencana gunung 

berapi? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas pemberian pendidikan mitigasi non struktural  

(metode ceramah, simulasi, dan gabungan) terhadap perubahan sikap siswa SMP 

Nusantara dalam menghadapi bencana gunung berapi. 

1.3.2   Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi gambaran karakteristik dari SMP Nusantara. 

1.3.2.2 Mengidentifikasi gambaran sikap dan tingkat pengetahuan mitigasi 

bencana gunung berapi SMP Nusantara. 

1.3.2.3 Mengidentifikasi pengaruh metode pendidikan mitigasi non-struktural 

terhadap perubahan sikap siswa SMP Nusantara dalam menghadapi 

bencana gunung berapi. 

1.3.2.4 Mengidentifikasi metode mitigasi non struktural yang paling efektif 

terhadap perubahan sikap siswa SMP Nusantara dalam menghadapi 

bencana gunung berapi. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Dunia Keperawatan Kegawatdaruratan  

Sebagai salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan untuk mengtahui 

efektifitas ilmu yang dipelajari dalam dunia kegawatdaruratan, dalam hal ini 

management disaster, dan dapat digunakan sebagai wacana awal untuk menciptakan 



5 
 

 
 

cara penyosialisasian mitigasi non structural bencana alam di daerah potensi 

dengan menciptakan cara-cara yang baru.  

 

           1.4.2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai salah satu cara atau 

metode mitigasi yang baik terhadap warga di daerah potensi bencana alam. 

 

1.4.3. Bagi Masyarakat Luas 

Dapat dijadikan wacana ringan tetapi dapat menumbuhkan rasa mawas diri 

terhadap datangnya bencana alam, sehingga tidak hanya dari pemerintah yang 

memiliki rasa tanggung jawab atas keselamatan masyarakatnya namun diharapkan 

masyarakat itu sendiri yang ikut menuntut diajarkan bagaimana proses mitigasi 

yang benar. 

 

1.4.4. Bagi Peneliti 

Merupakan salah satu sumber ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan penulis 

kedepannya, dengan harapan tidak hanya sampai disini penelitian ini dijalankan 

namun ada tindak lanjutnya guna membantu masyarakat dan pemerintah dalam 

mempersiapkan diri atas kedatangan bencana alam yang tidak dapat diduga.  

 

 

 

 


