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SARI 

Kusuma, Hanum Fintya. 2019.Pendidikan Mitigasi Bencana Banjir 

Menggunakan Metode Ceramah Berbantu Media Videoscribe Bagi Masyarakat 

Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Skripsi. Pembimbing Dr. Erni 

Suharini,MSi dan Wahyu Setyaningsih, S.T M.T. 147 Halaman. 

Kata Kunci : Mitagasi, Bencana Alam, Banjir 

Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan merupakan daerah 

yang rawan terhadap bencana alam yaitu bencana banjir. Untuk mengurangi risiko 

dampak bencana yang ditimbulkan maka perlu upaya pencegahan yaitu dengan 

mitigasi bencana dalam menghadapi bencana banjir. Tujuan penelitian :1) 

Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Ngroto mengenai mitigasi 

bencana banjir dengan menggunakan metode ceramah berbantu media videoscribe. 

2) Mengetahui peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Desa 

Ngroto. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. 

Variabel penelitian : 1) Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Mitigasi 

Bencana Banjir 2) Peran Serta Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir. 

Populasi penelitian adalah semua Kepala Keluarga di Desa Ngroto yang berjumlah 

1785KK. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive samping yaitu pada 

daerah yang paling terdampak banjir (RW 06). Pengambilan jumlah sampel 

menggunakan 20% dari populasi RW 06 dan dihasilkan 59KK. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif presentase (DP). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pretest tentang pengetahuan masyarakat 

desa Ngroto dalam bencana banjir di desa Ngroto dengan menggunakan deskriptif 

presentase rata-rata sebesar 57, 54 dengan kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil 

posttest tentang pengetahuan masyarakat desa Ngroto dalam bencana banjir di desa 

Ngroto dengan menggunakan deskriptif presentase rata-rata sebesar 87,54 dengan 

kategori “Sangat Tinggi.” Dari hasil penelitian terdapat peningkatan pengetahuan

masyarakat  sebesar 30%. Hasil rata-rata peran serta masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir yaitu 57 atau dalam kategori “Baik.” 

Berdasarkan hasil di atas maka dapat dikemukakan saran : 1) Agar hasil tingkat 

pengetahuan masyarakat lebih maksimal diharapkan memberikan penjelasan 

informasi dengan menggunakan media videoscribe perlu adanya kesetaraan antara 

istilah dan tingkat pendidikan. 2) Pembelajaran yang melibatkan masyarakat 

sebaiknya lebih dikembangkan sebagai contoh pendidikan mitigasi bencana banjir 

dilakukan dalam bentuk simulasi mengenai bencana banjir yang bekerjasama 

dengan BPBD Kabupaten Grobogan sehingga masyarakat bisa langsung 

mempraktikkan ilmu yang di dapatkan sekaligus melatih kemampuan dalam 

mitigasi bencana karena dengan praktik akan lebih cepat dalam proses pemahaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan 

harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat 

menghambat pembangunan. 

Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaranya berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan banjir.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat dan teror (Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1). 

Wilayah Indonesia merupakan Negara rawan bencana yang dapat berbentuk 

macam-macam salah satunya adalah bencana banjir. Banjir adalah suatu kondisi 

dimana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang (palung sungai) atau 
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terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi 

daerah (dataran banjir) sekitarnya (Suripin dalam Liesnoor et al., 2016). 

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat Nurjanah (2012) bahwa 

banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga 

melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di 

sisi sungai. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga 

sistem pengalihan air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem 

saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu 

menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan sistem pengaliran 

air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, 

penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbatnya sampah 

serta hambatan lainnya. 

Menurut data BPDAS Pamali Jratun tahun 2011, bencana banjir pernah 

melanda salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan yaitu Kecamatan Gubug, 

bencana banjir tersebut bisa berdampak cukup besar bagi masyarakat. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari kejadian bencana banjir yang terjadi pada tanggal bulan April 

tahun 2010 . Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir yaitu sebanyak 1.579 rumah 

warga tergenang air setinggi 0,5-1,5 meter. Banjir yang terjadi tersebar di 5 desa 

yakni di desa Ngroto, Papanrejo, Trisari, Rowosari dan Kuwaron. Dampak lain dari 

banjir tersebut adalah jalan Raya Gubug-Salatiga menjadi tergenang dan arus lalu 

lintas mengalami kemacetan. Selain itu perlintasan Kereta Api turut tergenang 

sehingga jalur lintas kereta api juga mengalami masalah dan dampak yang paling 

parah adalah terdapat satu korban jiwa yang meninggal.  
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Menurut berita yang dilansir oleh Tribun Jateng pada tanggal 9 Oktober 

2016 banjir kembali melanda Kecamatan Gubug, penyebab utama terjadinya banjir 

adalah tingginya curah hujan yang berlangsung selama satu hari dan mendapatkan 

tambahan dari wilayah hulu yakni Danau Alam Rawa Pening Ambarawa melalui 

Sungai Tuntang. Banjir kemudian melimpas ke pemukiman setempat. Terdapat tiga 

desa yang terkena banjir di kecamatan Gubug salah satunya adalah Desa Ngroto.

Banjir tersebut berketinggian 1 meter dan dampaknya terdapat 3 rumah warga 

hanyut. 

Desa Ngroto merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gubug

Kabupaten Grobogan. Desa ini terletak dibagian barat Kabupaten Grobogan. 

Kejadian bencana banjir di Desa Ngroto terjadi pada musim hujan. Secara topografi 

didominasi oleh wilayah landai yang memiliki tingkat kemiringan kelas I dengan 

Kelerengan 0-8 % dengan ketinggian antara 50 meter dpal. Desa Ngroto ini, dilalui 

oleh sebuah Daerah aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai Tuntang. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya dan mempunyai fungsi untuk 

menampung dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut 

secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktvitas di daratan. Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Tuntang mempunyai peran penting sebagai saluran dreinase yang terbentuk 

secara alamiah dan berfungsi sebagai saluran penampung hujan di empat 

Kabupaten yaitu Kabupaten Ambarawa, Semarang, Grobogan dan Demak. Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Tuntang merupakan salah satu sungai yang memiliki potensi 
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pemanfaatan air yang tinggi (Suharyanto dkk, 2011). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat 

dibutuhkan bagi lingkungan dan kehidupan manusia sehingga keberadaannya perlu 

dipertahankan. Tetapi permasalahan yang sering timbul adalah hampir setiap tahun 

pada saat musim hujan debit air Daerah Aliran Sungai Tuntang selalu mendapat

penambahan debit air dari daerah hulu danau alam rawa pening Ambarawa 

sehingga wilayah Desa Ngroto terkena dampaknya yaitu bencana banjir. Hal ini 

sangat sesuai dengan prinsip keterkaitan antar ruang dalam ilmu geografi. 

Mengingat tingkat kerawanan bencana di Indonesia yang tergolong tinggi 

maka, penting kiranya wacana pendidikan kebencanaan dilakukan dengan tujuan 

untuk meminimalisir risiko dampak bencana. Menurut Undang-undang Tahun 2007 

Nomor 24 Pasal 33, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) 

tahap meliputi: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ketika bencana 

alam terjadi, tindakan antisipasif dan penanganan selalu terlambat, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban, berupa harta benda maupun jiwa. Masalah klasik 

yang muncul adalah bagaimana mengumpulkan dana, dan bantuan segera 

disalurkan, aktivitas seperti itu menjadi kegiatan rutin ketika terjadi bencana. 

Artinya pada umumnya masyarakat hanya sibuk pada fase pasca bencana. 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana  dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 
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bencana. Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam 

meminimalisir tingkat resiko bencana banjir adalah dengan mitigasi bencana.  

Pengetahuan kebencanaan merupakan bagian dari pengurangan risiko 

bencana. Pengetahuan akan berbagai informasi mengenai jenis bencana yang 

mungkin mengancam masyarakat, gejala-gejala bencana, tempat-tempat yang 

dianjurkan untuk mengungsi, dan informasi lain akan sangat membantu masyarakat 

dalam menghadapi bencana yang akan datang serta dapat mengurangi jumlah 

korban bencana. Pengetahuan membantu individu/kelompok sosial untuk memiliki 

pemahaman terhadap lingkungan total, permasalahan yang terkait serta kehadiran 

manusia yang menyandang peran dan tanggung jawab penting di dalamnya. 

(Suharini,2016)  

Peran serta masyarakat membantu individu atau kelompok sosial untuk 

dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan urgensi terhadap suatu 

permasalahan lingkungan sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang 

relevan untuk pemecahannya. Peran serta masyarakat dalam meminimalisir 

bencana sangatlah penting karena masyarakat adalah pihak yang sering kali 

menjadi korban bencana (Suharini, 2016). Maka, aspek pengetahuan dan peran 

serta masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang sangat penting 

di daerah rawan bencana seperti desa Ngroto. 

Penggunaan media pembelajaran dalam orientasi belajar akan sangat 

membantu kegiatan mempelajari dan menyampaikan pesan dan isi. Selain itu media 

pembelajaran memiliki pengaruh terbesar bagi indra dan bisa menjamin lebih 

banyak pengertian yang diperoleh (Juhadi, 2017).  Dengan demikian maka dapat 
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dikatakan bahwa pemanfaatan media pendukung dapat mempermudah masyarakat 

untuk meningkatkan pengetahuan akan kebencanaan. Penggunaan media 

pendukung tersebut diantaranya dapat berupa VideoScribe. 

Media VideoScribe merupakan video animasi papan tulis secara otomatis. 

Keunggulan media videoscribe adalah aplikasi yang bernuasa multimedia serta 

dapat berupa foto, gambar, teks, musik dan background yang dapat dipilih sesuai 

keinginan. Proses penyampaian dengan menggunakan media videoscribe  juga  

dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. (Teknomedia Jurnal, 2016) 

Menurut Sanaki (2011), Suatu media dapat digunakan untuk mengurangi 

kejenuhan belajar, terutama jika dikombinasikan dengan teknik mengajar secara 

ceramah mengenai persoalan yang akan ditanyakan atau dibahas.  Metode ceramah  

dengan didampingi oleh penggunaan media videoscribe dianggap cukup efektif 

sebagai penyampaian pesan. Dengan menggunakan metode ceramah berbantu 

dengan adanya media pendukung untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

dan peran serta masyarakat akan mitigasi bencana banjir, maka peneliti tertarik 

untuk menyusun penelitian dengan judul “ Pendidikan Mitigasi Bencana Banjir

Menggunakan Metode Ceramah Berbantu Media Videosrcribe Bagi Masyarakat 

Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mitigasi bencana banjir masyarakat dengan 

menggunakan metode ceramah berbantu media videoscribe di Desa Ngroto? 

2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Desa 

Ngroto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan mengenai mitigasi bencana banjir dengan 

menggunakan metode ceramah media videoscribe di Desa Ngroto. 

2. Mengetahui peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Desa 

Ngroto.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Mengetahui mitigasi dalam menghadapi bencana banjir dan memberikan 

suatu masukan bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan untuk mengurangi risiko bahaya bencana banjir. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam meningkatkan 

pemahaman mengenai mitigasi bencana banjir 

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

pendidikan dan dapat dijadikan sumber untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut pada permasalahan yang sama. 

1.5 Batasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti, sehingga jelas batas-batasnya dan menghindari 

adanya kesalahan dalam penafsiran judul skripsi maka penegasan istilah dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (1) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, kelompok layanan pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu 

pendidikan formal, nonformal dan informal setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendidikan informal 

yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

2. Mitigasi Bencana 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi 
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risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.  

Mitigasi bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana banjir yang 

terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.  

3. Bencana Banjir 

Banjir adalah suatu kondisi dimana tidak tertampungnya air dalam saluran 

pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran 

pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya 

(Suripin dalam Liesnoor et al., 2016).  

Banjir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banjir yang seringkali terjadi 

di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.  

4. Masyarakat 

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat 

diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini 

akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. (Mac Iver dalam Soekanto. 

2006:22). 

Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga (KK) di RW 06 Desa Ngroto 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 
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5. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, 

dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2005).  

Istilah pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan Kepala Keluarga

dalam ranah kognitif tentang bencana banjir di desa Ngroto. 

6. Peran Serta 

Menurut Perka BNPB No.11/2014 peran serta masyarakat adalah proses 

keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan pelaksanaan penanggulangan 

bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak 

bencana.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam peran serta masyarakat adalah 

keterlibatan masyarakat di RW 06 Desa Ngroto dalam upaya pengurangan 

risiko bencana banjir. Aspek peran serta masyarakat dalam penelitian ini 

meliputi pengambilan keputusan, memberikan informasi yang benar kepada 

publik, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program 

kegiatan pengurangan risiko bencana.  
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7. Metode Ceramah 

Menurut Roestiyah (2012:136) metode ceramah adalah cara mengajar yang 

paling sederhana dan telah lama dijalankan dalam sejarah dunia pendidikan. 

Melalui cara ini, penularan pengetahuan disampaikan secara lisan. 

8. Media Videoscribe 

Media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

seorang komonikator kepada komunikan (Arsyad, 2013). Media pembelajaran 

dalam penelitian ini adalah VideoScribe yang berisi tentang mitigasi bencana 

banjir di Desa Ngroto Kecamatan Gubug dengan menggabungkan gambar dan 

animasi. Media VideoScribe digunakan sebagai media yang dapat menimbulkan 

timbal balik dan respon positif yang memberikan pengetahuan tentang dampak 

banjir sehingga dapat menggurangi risiko bencana banjir yang terjadi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bencana Banjir 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non 

alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana 

merupakan pertemuan dari tiga unsur yaitu ancaman bencana, kerentanan dan 

kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Jenis bencana menurut Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2007, antara lain : 

1. Bencana Alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan 

banjir. 

2. Bencana nonalam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 

3. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 
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Bencana (disaster) merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-

komponen pemicu (trigger), ancaman (hazard), dan kerentanan (vulnerability)

bekerja bersama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya risiko (risk) 

pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat ancaman 

yang mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas 

rentan, atau memiliki kapasitas lebih dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan 

menjadi salah satu sumber ancaman tersebut (Purnomo dalam Suharini, 2016).  

Bencana dalam kenyataan keseharian menyebabkan berubahnya pola-pola 

kehidupan dari kondisi normal, merugikan harta benda dan jiwa manusia, merusak 

struktur sosial komunitas, serta memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi atau 

komunitas. Oleh karena itu bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan 

dan akan membuat komunitas semakin rentas (Suharini, 2013:3). 

Bencana dapat berbentuk macam-macam baik berupa bencana alam, 

bencana non alam maupun bencana sosial. Bencana yang seringkali terjadi adalah 

bencana banjir. Banjir adalah suatu kondisi dimana tidak tertampungnya air dalam 

saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran 

pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya 

(Suripin dalam Liesnoor et al., 2016). Sedangkan banjir menurut Hermon (2010:), 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh meluapnya air 

sungai yang disebabkan oleh faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone  pada 

kawasan upper das (daerah aliran sungai), sehingga mengakibatkan timbulnya 
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korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis.  

Berdasarkan penyebabnya, banjir yang biasa terjadi di Indonesia dibedakan 

menjadi empat tipe, yaitu sebagai berikut (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002): 

1. Banjir Bandang (flash flood atau sudden flood) 

Banjir bandang ini umumnya terjadi pada lereng-lereng curam di daerah 

perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan yang sangat tinggi dalam 

waktu yang pendek. Banjir bandang ini alirannya sangat cepat dan kuat, 

sifatnya merusak, dan selalu menimbulkan bencana. 

2. Banjir Sungai (river flood) 

Bencana Sungai merupakan peningkatan debut air yang terjadi di badan usngai. 

Jika debit air sungai itu semakin meningkat dan badan sungai tidak mampu lagi 

manampung debit air, maka air sungai itu akan melimpah ke luar badan sungai. 

Akibat yang terjadi adalah timbulnya penggenangan di daerah-daerah ledok. 

3. Banjir Pasang (tidal flood/Rob) 

Banjir Pasang umumnya terjadi di daerah pesisir akibat air laut pasang, 

sehingga menggenangi daratan. Di daerah pantai utara Jawa Tengah, banjir 

pasang laut ini sering disebut “rob”. Penggenangan di daerah pesisir ini lebih

diperparah lagi jika di daerah hulu terjadi hujan, akibatnya daerahn hilir ini 

tergenang lebih tinggi. 

4. Banjir Lahar (mudflow) 

Banjir Lahar merupakan banjir lumpur vulkanik yang umumnya terjadi di 

daerah lereng gunung aktif, seperti Gunung Merapi. Material hasil erupsi 
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gunung api itu berupa bongkah-bongkah batu berukuran besar hingga kecil, 

kerikil, pasir dan debu yang bercampur menjadi satu sehingga ketika jenuh 

dengan air hujan dan meluncur di lembah-lembah sungai membentuk aliran 

lumpur(mindflow). 

Adapun menurut Suripin (2004), secara umum penyebab terjadinya banjir 

dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu karena sebab-sebab alami dan karena 

tindakan manusia.Sebab-sebab alami tersebut diantaranya : 

1. Curah Hujan 

Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di 

sungai dan bilamana melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau 

genangan. 

2. Pengaruh fisiografi 

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk dan kemiringan Daerah 

Aliran Sungai (DAS), kemiringan sungai, Geometri hidrolik (Bentuk 

Penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar 

sungai) lokasi sungai. 

3. Erosi dan sedimentasi 

Erosi di DAS berpengaruh terhadap kapasitas penampungan sungai, karena 

tanah yang tererosi pada DAS tersebut apabila terbawa air hujan ke sungai akan 

mengendap dan menyebabkan terjadinya sedimentasi. Sedimentasi akan 

mengurangi kapasitas sungai dan saat terjadi aliran yang melebihi kapasitas 

sungai dapat menyebabkan banjir. 
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4. Kapasitas Sungai 

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh pengendapan 

yang berasal dari erosi dasar sungai dan tebing sungai yang berlebihan, karena 

tidak adanya vegetasi penutup. 

5. Pengaruh air pasang 

Air laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan 

dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan/ banjir menjadi lebih 

tinggi karena terjadi aliran balik (back water) 

Menurut Istianti (2008), Kegiatan manusia yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya banjir , antara lain sebagai berikut : 

1. Penggundulan hutan dan hilangnya perakaran meningkatkan larian tanah 

permukaan. Erosi yang terjadi kemudian bisa menyebabkan sedimentasi di 

kanal-kanal sungai yang menurunkan kapasitas kanal-kanal tersebut. 

2. Tempat hunian yang berada di dataran banjir memberi andil terhadap bencana-

bencana banjir yang membahayakan manusia dan aset-aset mereka. Akan 

tetapi, manfaat-manfaat ekonomi dari bertempat tinggal di dataran banjir 

melebihi bahayanya untuk beberapa masyarakat. Tekanan pertumbuhan 

penduduk dab terbatasnya lahan juga meningkatkan tempat hunian pada daerah 

dataran banjir. 

3. Pembangunan di daerah dataran banjir dapat juga mengubah saluran-saluran 

air yang jika tidak direncanakan dengan baik dapat memberikan andil terhadap 

terjadinya banjir. 
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4. Urbanisasi memberikan andil terhadap banjir perkotaan. Jalan-jalan dan 

bangunan-bangunan menutupi dataran yang menghambat penyusupan air 

sehingga larian air atas membentuk sungai-sungai buatan. Jaringan saluran air 

di daerah perkotaan bisa membawa air dan mengisi saluran-saluran alam lebih 

cepat dibandingan dengan drainase alamiah, atau mungkin drainase alamiah 

seperti itu tidak mencukupi dan air pun meluap. Kanal-kanal buatan atau alami 

menjadi mengecil karena adanya puing-puing atau terhambat oleh prasarana 

sungai, yang menghalangi drainase dan menggenangi daerah-daerah tangkapan 

air. 

5. Kegagalan mengelola atau mengatur sistem-sistem drainase, bendungan-

bendungan dan perlindungan pinggir-pinggir dermaga di daerah rentan juga 

memberi andil terhadap terjadinya banjir. 

Kerawanan banjir adalah memperkirakan daerah-daerah yang mungkin 

menjadi sasaran banjir. Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada 

daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah pasang 

surut air laut. Sedangkan bentuk lahan bentukan banjir pada umumnya terdapat 

pada daerah rendah sebagai akibat banjir yang terjadi berulang-ulang, biasanya 

daerah ini memiliki tingkat kelembaban tanah yang tinggi dibanding daerah-daerah 

lain yang jarang terlanda banjir. Kondisi kelembapan tanah yang tinggi ini 

disebabkan karena bentuk lahan tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan 

dari proses banjir dan kondisi drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah 

terjadi penggenangan air. (Hermon, 2012:38). 
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Pada umumnya banjir terjadi pada wilayah-wilayah yang padat bangunan 

dengan ruang resapan air yang minim, dan tidak memiliki sistem drainase yang 

baik. Secara Umum ciri-ciri daerah yang rawan banjir adalah sebagai berikut  

(Promise dalam Liesnoor et al., 2016) : 

1. Daerah dengan topografi berupa cekungan dan/atau daratan landai, dimana 

elevasi tanah mendekati atau dibawah muka air laut. 

2. Daerah dataran banjir alami seperti rawa dan bantaran sungai. 

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melampaui batas kritis dengan ciri-ciri : 

tanah tandus, rasio debit maksimum terhadap debit minimum sangat besar 

(sungai sangat kering di saat kemarau dan sangat penuh di saat hujan). 

4. Daerah dengan curah/ intensitas hujan sangat tinggi. 

5. Daerah dengan sistem saluran pembuangan air penuh dengan sampah. 

6. Daerah pantai yang rawan terhadap badai tropis. 

7. Daerah pantai yang rawan tsunami yang bisa diakibatkan oleh gempa tektonik 

dasar laut maupun gempa akibat gunung api aktif yang terletak di dasar laut 

seperti krakatau. 

8. Daerah hilir dam terutama yang telah beroperasi cukup lama. 

Dari sisi ekonomi Messner dalam Yamin (2013), membagi 

kerugian/kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir menjadi dua, yang 

bersifat langsung (direct) yaitu mengalami kontak fisik langsung dengan air dan 

tidak langsung (indirect) yaitu yang tidak mengalami kontak dengan air. 

Kerusakan/kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir secara langsung 

yang bersifat nyata dan terukur (tangibel) secara ekonomi seperti kerusakan 
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bangunan, infrastruktur, hasil pertanian/peternakan, barang-barang kebutuhan 

pokok dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak terukur (intangible) berupa 

adanya korban luka-luka maupun korban jiwa, rusaknya kualitas lingkungan. 

Sedangkan dampak dari bencana banjir secara tidak langsung terhadap 

daerah-daerah yang tidak tergenang, secara nyata dapat terlihat pada berkurangnya 

produksi (dari sektor pertanian maupun perdagangan/jasa, terganggunya sistem 

distribusi, Selain itu berkurangnya daya saing wilayah, migrasi sampai dengan 

bertambahnya kerentanan ekonomi disuatu wilayah merupakan dampak yang tidak 

langsung mempengaruhi perekonomian suatu wilayah yang tidak mengalami banjir 

secara langsung. 

Bencana banjir adalah kejadian alam yang bisa terjadi kapan saja dan sering 

kali mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda, dan benda-benda. Kerugian 

karena kerusakan banjir pada bangunan adalah perhitungan kehilangan barang-

barang berharga sampai biaya peluang saat semua orang tidak bisa pergi bekerja 

dan sekolah. Banjir tidak bisa dicegah, tetapi bisa dikendalikan dan dikurangi 

dampak kerugian yang ditimbulkan. (Findayani , Aprilia.dkk. 2018) 

2.2 Mitigasi Bencana Banjir 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Mitigasi bencana adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. Penyelenggaran penanggulangan bencana tersebut meliputi tiga tahap 

yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 
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Mitigasi Bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan 

bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang 

mungkin dapat terjadi. Empat hal penting dalam mitigasi bencana yaitu :  

1. Tersedia informasi dan peta kawasan Rawan Bencana untuk tiap jenis bencana. 

2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana. 

3. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta mengetahui  cara 

penyelamatan diri jika bencana timbul. 

4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman 

bencana. 

Kebijakan Mitigasi Bencana dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2006 yaitu : 

1. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama 

bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur 

masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang 

bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. 

2. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang 

melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. 

3. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat 

diminimalkan. 
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4. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui 

pemberdayaan masyarakat serta kampanye. 

Strategi Mitigasi Bencana dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2006 yaitu : 

1. Pemetaan 

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah 

rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil 

keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun 

demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini 

disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: 

1) belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan,  

2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik 

3) Peta bencana belum terintegrasi 

4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga 

menyulitkan dalam proses integrasinya. 

2. Pemantauan 

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan 

antisipasi jika sewaktu waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah 

melakukan penyelamatan, pemantauan di daerah vital dan strategic secara jasa 

dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. 

3. Penyebaran Informasi 

Penyebaran Informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster 

dan leaflet kepada Pemeritah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh Indonesia 



22 

yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan 

bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang 

kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi diperlukan 

mengingat Indonesia sangat luas. 

4. Sosialisasi dan Penyuluhan 

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada 

SATKOR-LAK PB, SATLAK PB dan masyarakat bertujuan meningkatkan 

kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. 

Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah 

mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu 

dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana dan mengetahui cara 

menyelamatkan diri jika terjadi bencana. 

5. Pelatihan/ Pendidikan 

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika 

terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dan 

petugas lapangan pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan 

masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. 

Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan 

terbentuk. 

6. Peringatan Dini 

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan ktingkat kegiatan hasil 

pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar 

persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu 
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terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat 

melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat 

dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan basil pemantauan 

daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa pengalihan jalur jalan 

(sementara atau seterusnya), pengungsian dan/atau relokasi dan saran 

penanganan lainnya. 

2.3 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui 

proses sensoris khususnya mata dan telinga terhadap obyek tertentu. Pengetahuan 

merupakan obyek yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (over 

behavior). 

Pengetahuan kebencanaan akan dibutuhkan masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana, karena berbagai informasi mengenai jenis bencana yang 

memungkinkan mengancam mereka, gejala-gejala bencana, perkiraan daerah 

jangkauan bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat yang disarankan untuk 

mengungsi, dan informasi lain yang mungkin dibutuhkan masyarakat pada 

sebelum, saat dan pasca bencana itu terjadi dapat meminimalkan risiko bencana. 
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Menurut Notoatmojo (2005), Pengetahuan seseorang terhadap objek 

mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi 

dalam 6 domain kognitif tingkat yaitu : 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai recall (memanggil /mengingat kembali) memori yang 

telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Oleh sebab itu “tahu”

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.  

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami suatu obyek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak 

sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. Orang 

yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap 

objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud 

dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi yang lain. Aplikasi disini dapat dapat diartikan pengetahuan hokum-

hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks yang lain. 
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d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa 

pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila 

seseorang tersebut telah dapat membedakan, atau memisahkan, 

mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek 

tersebut. 

e. Sintesis (Syntheis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau 

meletakkan dari suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sistesis adalah suatu kemampuan 

untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yan telah ada. 

Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat 

menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang 

telah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian-penilaian itu berdasarkan 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 
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Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri seseorang terjadi proses 

yang berurutan yakni: 

1. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam diri mengetahui 

terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

2. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 

3. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4. Trial, sikap dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang dikehendaki oleh stimulus. 

5. Adaptation, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru 

atau diadopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari oleh 

pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan 

bersifat langgeng. 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Notoatmodjo, 

2003), yaitu : 

1. Umur 

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya 

bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses 

perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. 

Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini, 

maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat 

berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi 

pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan 

atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang. 

2. Intelegensi 

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir 

abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. 

Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu model untuk berpikir dan 

mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai 

lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan intelegensi 

dari seseorang akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengetahuan. 

3. Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana 

seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk 
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tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan 

memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pad acara berpikir seseorang. 

4. Sosial Budaya 

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang. Seseorang 

memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena 

hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu 

pengetahuan. 

5. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran 

pendidikan itu dapat berdiri sendiri. 

6. Informasi 

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun 

seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan 

informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar 

maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. 

7. Pengalaman 

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal 

ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 
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dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lau (Notoatmodjo, 

2003). 

Menurut Wawan dan Dewi (2010: 14), terdapat cara memperoleh 

pengetahuan yang dikutip dari Notoatmodjo adalah sebagai berikut: 

1. Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan 

a. Cara coba salah (trial and error) 

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin 

sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan 

menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila 

kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba. Kemungkinan yang lain 

sampai masalah tersebut dapat dipecahkan. 

b. Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal taau informal, ahli agama, pemegang 

pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima mempunyai 

otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya 

baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri. 

c. Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masa lalu. 
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2. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan 

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular atau disebut 

metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Francis Bacon 

(1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold Van Daven. Akhirnya lahir 

cara untuk melakukan penelitian yang dewasa ini kita kenal dengan penelitian 

ilmiah 

Bloom (1908 dalam Notoatmodjo 2007) mengemukakan pengukuran 

pengetahuan dapat diketahui dengan cara menanyakan kepada seseorang agar ia 

mengungkapkan apa yang diketahui dalam bentuk bukti atau jawaban lisan maupun 

tulisan. Bukti atau jawaban tersebut yang merupakan reaksi dari stimulus yang 

diberikan baik dalam bentuk pertanyaan langsung maupun tertulis. Pengukuran 

pengetahuan dapat berupa kuesioner atau wawancara. 

2.4 Peran serta masyarakat 

Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014, Peran serta 

masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan 

pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

ancaman risiko dan dampak bencana.  

Hal tersebut selaras dengan Notoatmodjo (2012:124) , menurutnya peran 

serta masyarakat adalah ikut sertanya anggota masyarakat dalam memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam hal ini, 
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masyarakat sendirilah yang akan memikirkan, merencanakan, mengevaluasi 

program-programnya. 

Di dalam partisipasi, Notoatmodjo (2012: 124) menyebutkan bahwa setiap 

anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut 

bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja, tetapi dapat berbentuk daya 

(tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni 

man power (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, 

bambu, beras, batu, dan sebagainya) dan mind (ide, tahu, gagasan).  

Aspek peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana 

menurut Perka BNPB No 11 Tahun 2014 meliputi :  

1. Pengambilan keputusan 

Masyarakat ikut berperan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 

pengurangan risiko banjir, khususnya yang berkaitan dengan diri dan 

komunitasnya. 

2. Memberikan informasi yang benar kepada public 

Masyarakat ikut berperan dalam memberikan informasi tentang upaya 

pengurangan risiko bencana banjir yang benar kepada masyarakat lain. 

3. Pengawasan 

Masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan, memperbaiki dan 

meluruskan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana banjir, sehingga 

tercapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan. 
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4. Perencanaan 

Masyarakat berperan, ikut serta dalam perencanaan kegiatan yang berhubungan 

dengan pengurangan risiko bencana banjir. 

5. Implementasi 

Masyarakat berperan, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 

dengan pengurangan risiko bencana banjir. 

6. Pemeliharaan program kegiatan penanggulangan bencana 

Kegiatan pengurangan risiko bencana agar berjalan terus-menerus, diperlukan 

masyarakat yang ikut serta dalam pemeliharaan program kegiatan pengurangan 

risiko bencana banjir, diharapkan dengan adanya pemeliharaan kegiatan 

tersebut, risiko bencana dapat berkurang. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak atau menumbuhkan 

peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat. Menurut Notoatmodjo (2012: 

125), pada pokoknya ada dua cara, yakni: 

1) Partisipasi dengan paksaan (enforcement participation) 

Artinya memaksa masyarakat untuk kontribusi dalam suatu program, baik melalui 

perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan hanya perintah lisan. 

Cara ini akan lebih cepat hasilnya dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa 

dipaksa, dan kaget, karena dasarnya bukan kesadaran (awareness), tetapi ketakutan. 

Akibatnya masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program. 

2) Partisipasi dengan persuasi dan edukasi 

Yakni suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan dan akan 

memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan mempunyai rasa 
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memiliki dan rasa memelihara. Partisipasi ini dimulai dengan penerangan, 

penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

2.5 Metode Ceramah 

Menurut Roestiyah (2012:136) metode pembelajaran ceramah adalah cara 

mengajar yang paling sederhana dan telah lama dijalankan dalam sejarah dunia 

pendidikan. Melalui cara ini, penularan pengetahuan disampaikan secara lisan. 

Metode ceramah merupakan salah satu metode yang baik untuk kelompok 

besar. Kelompok besar di sini maksudnya adalah apabila jumlah masyarakat itu 

lebih dari 15 orang. Metode ini baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun 

rendah (Notoarmodjo, 2003). 

Pengaruh besarnya jumlah sasaran, dalam metode ini seringkali digunakan 

alat bantu yang berupa materi tertulis dan atau gambar terproyeksi untuk menarik 

perhatian dan memperjelas materi yang disampaikan. Waktu penyelenggaraan 

ceramah juga harus dibatasi, maksimum 1-2jam (Mardikanto, 1993). 

Beberapa keuntungan menggunakan metode ceramah adalah murah dari 

segi biaya, mudah mengulang kembali jika ada materi yang kurang jelas ditangkap 

peserta dari pada proses membaca sendiri (Lunandi, 1993). Selain keuntungan ada 

juga kelemahan menggunakan metode ceramah, salah satunya adalah pesan yang 

terinci mudah dilupakan setelah beberapa lama (Notoatmodjo at al, 1993). 
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Unsur-unsur ceramah ada beberapa komponen yang bervariasi yaitu : 

a. Variasi Metode 

Ceramah murni hanya efektif 15 menit setelah itu diganti dengan metode yang 

lain misalnya adalah metode tanya jawab atau metode diskusi atau metode 

pemberian tugas. 

b. Variasi Media 

Alat indera manusia dilibatkan sebanyak mungkin dalam penerimaan 

informasi. Untuk itu media pengajaran divariasikan sehingga fungsi melihat 

(visual), fungsi mendengar (audio) dan fungsi meraba dan mencium diaktifkan 

pada hal-hal tertentu. Alternatif variasi media dapat disusun sebagai berikan. 

c. Variasi Penampilan 

Variasi penampilan merupakan cara dalam penyampaian materi tersebut 

menggunakan metode ceramah. 

d. Variasi Bahan Sajian 

Variasi bahan sajian lebih menekankan pada bahan-bahan alat-alat yang 

mendukung dalam pembelajaran. 

e. Kontak Pandang 

f. Anekdot 

(http://guruidaman.blogspot.co.id/2014/04/ceramah-bervariasi.html) 

http://guruidaman.blogspot.co.id/2014/04/ceramah-bervariasi.html
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2.6 Media VideoScribe 

Kata media merupakan bentuk jamak dari medium. Menurut Heinich dalam 

Sutirman (2013: 15) mengartikan media sebagai perantara yang mengantar 

informasi dari sumber kepada penerima. Dengan demikian, televisi, film, foto, 

radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan 

sejenisnya adalah tergolong media. Sedangkan menurut Suranto dalam  Sutirman

(2013:15) media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari  seorang komonikator kepada komonikan. Arsyad (2013) mengemukakan 

bahwa media memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

Media pembelajaran, menurut Kemp & Dayton dalam Arsyad (1996:23) 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu : (1) Memotivasi 

minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, (3) memberi instruksi.. Hasil yang 

diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para pendengar untuk 

bertindak Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi.  

Juhadi (2017) menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran tentang 

orientasi belajar akan sangat membantu kegiatan mempelajari dan menyampaikan 

pesan dan isi. Selain itu, media pembelajaran memiliki pengaruh terbesar bagi indra 

dan bisa menjamin lebih banyak pengertian.  

Menurut Bretz dalam Sadiman (1984:20) mengidentifikasi ciri utama dari 

media menjadi tiga unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. Visual dibedakan 

menjadi tiga yaitu gambar, garis (line graphic) dan simbol yang merupakan suatu 
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kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Disamping 

itu, Bretz juga membedakan antara media siar (telecomunication) dan media rekam 

(recording) sehingga terdapat 8 klasifikasi media : 1) media audio visual gerak, 2) 

media audio visual diam, 3) media audio semi-gerak, 4) media visual gerak, 5) 

media visual diam, 6) media semi-gerak 7) media audio dan 8) media cetak. 

Menurut Gerlach dan Ely dalam Daryanto (2010:9), terdapat tiga kelebihan 

kemampuan media yaitu : 

1. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau 

kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 

disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditujukkan dan diamati kembali 

seperti kejadian aslinya. 

2. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 

keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat 

pula diulang-ulang penyajiannya. 

3. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

juumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV 

atau Radio. 

Berdasarkan klasifikasi media menurut Bretz diatas, dapat disebutkan salah 

satu contoh media audio visual gerak adalah media VideoScribe. Media 

VideoScribe adalah software yang berupa animasi papan tulis secara otomatis. 

Software ini dikembangkan dalam Adobe Flash dan menghasilkan film QuickTime 
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dan Video Flash. VideoScribe dapat digunakan untuk pengatar pembelajaran baik 

di dalam kelas (sekolah) mapun di masyarakat. 

Kelebihan dari videoscribe adalah aplikasi yang bernuansa multimedia serta 

dapat berupa foto, gambar, teks, musik, dan background yang dapat dipilih sesuai 

keinginan. Dengan menerapkan media audio visual menggunakan videoscribe 

sebagai penyajian informasi juga dapat meningkatkan motivasi serta keingintahuan 

dalam mempelajari serta memahami sesuatu, karena materi yang disampaikan 

menarik dan mudah untuk dimengerti (Teknolomedia Jurnal, 2016) 

2.7 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari penelitian relevan atau penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun acuan untuk 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun penelitian relevan yang 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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No Nama Judul Tujuan Variabel Teknik Analisis Data Hasil 

1. 

Erni Suharini, Dewi 

Liesnoor S dan Edi 

Kurniawan. 

Volume 42 Nomor 

2. 2015. Jurnal 

Unnes 

Pembelajaran 

kebencanaan 

bagi 

masyarakat di 

daerah 

bencana 

banjir DAS 

Beringin 

Kota 

Semarang 

Untuk 

menginformasi

kan profil 

masyarakat 

kawasan rawan 

bencana banjir 

berupa basis 

data non 

spasial 

(perilaku 

terhadap 

Pengetahuan 

masyarakat 

dalam 

menghadpi 

bencana dan 

bencana dalam 

pembelajaran 

masyarakat 

Metode penelitian 

kualitatif dan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

(RnD) 

Masih kurangnya pengetahuan 

dalam masyarakat menghadapi 

bencana, hal tersebut 

ditunjukkan dengan kurangnya 

infrakstruktur social dan fisik 

bencana banjir. Bencana dalam 

masyarakat dapat  dilakukan 

dengan partisipasi, masyarakat 

mulai dari mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap bencana 

dan pemulihan. 
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bencana, 

kebiasaan dan 

aspirasi 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana, dan 

untuk 

mengambangk

an model 

pembelajaran 

kebencanaan 

dalam 

membentuk 
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karakter 

masyarakat.. 

2. 

Dewi Liesnoor 

Setyowati, 

Volume.35. 2008.  

Jurnal Unnes 

Antisipasi 

Penduduk 

dalam 

menghadapi 

banjir kali 

garang kota 

semarang 

Mengetahui 

sejauh mana 

antisipasi yang 

telah dilakukan 

oleh 

masyarakat 

yang 

bermukim di 

daerah hilir 

kaligarang 

terhadap 

kondisi fisik 

lokasi, kejadian 

banjir, langkah-

langkah 

penanganan saat 

terjadi banjir, 

upaya antisipasi 

penanganan 

banjir secara 

teknis dan non 

teknis, serta 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Wilayah yang tidak berhasil 

melakukan antisipasi terhadap 

banjir sebesar 57 kelurahan 

(82,61%) sedangkan yang 

berhasil sebanyak 12 kelurahan 
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kejadian banjir 

kiriman. 

kendala dalam 

melakukan 

antisipasi banjir. 

3. 

Aprilia Findayani, 

Volune 12 Nomor 

1. 2015. Jurnal 

Geografi 

Kesiap 

siagaan 

masyarakat 

dalam 

penanggulan

gan banjir di 

Kota 

Semarang 

Mengidentifika

si dan 

menganalisis 

respon 

masyarakat 

dan 

hubungannya 

dengan 

pengetahuan 

mereka, 

kesiapan 

Pengetahuan, 

kesiapsiagaan 

dan tindakan 

masyarakat 

Penelitian Berbasis 

Masyarakat yang 

dibagi dalam tiga 

tahap yaitu : 

persiapan, kerja 

lapangan dan tahap 

akhir 

Orang-orang di daerah pesisir 

memiliki tingkat tinggi 

pengetahuan tentang banjir 

(64%) namun mereka kurang 

dalam kesiapan (43%). Disisi 

lain orang di pedalam mereka 

kurang pengetahuan (!8%) tetapi 

mereka baik dalam segi kesiapan 

(24%) dan kedua komunitas 

daerah pesisir dan pedalaman 

memiliki tingkat tinggi tindakan. 
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tingkat 

tindakan. 

4. 

Nurahim Adhadina 

Eka Putri, 

Tjaturahono Budi 

Sanjoto, 

Sriyanto.2018. 

Jurnal Unnes 

Pendidikan 

Mitigasi 

Bencana 

Tsunami 

dengan 

menggunaka

n media buku 

saku BNPB 

pada 

masyarakat 

pesisirdesa 

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

pengetahuan 

masyarakat 

mengenai 

mitigasi 

bencana 

tsunami, 

mengetahui 

respon 

masyarakat 

Pengetahuan 

masyarakat, 

respon 

masyarakat dan 

efektivitas 

media 

Deskriptif Presentase Tingkat pengetahuan mitigasi 

bencana sebesar 47% pada saat 

prabencana, respon masyarakat 

sebesar 73% termasuk dalam 

kategori tinggi dan efektivitas 

buku saku sebesar 0,2231 
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Karang 

gadung 

dengan 

menggunakan 

buku saku dan 

mengetahui 

keefektivannya 

5. 

Ahmad Suwandi, 

2016 

Pendidikan 

mitigasi 

bencana 

tanah longsor 

melalui 

media 

booklet pada 

masyarakat 

desa 

Mengetahui 

tingkat 

pengetahuan 

mitigasi 

bencana tanah 

longsor dan 

mengetahui 

efektivitas 

Pengetahuan 

Masyarakat, 

Tanggapan 

Masyarakat 

Deskriptif 

Presentatif, Uji 

Normalitas dan Uji 

Gain 

Hasil tanggapan responden 

sebagai pengguna media menilai 

baik dengan presentase sebesar 

77,75% setelah dianalisis 

menggunakan perhitungan uji 

gain, terjadi peningkatan 

pengetahuan sebesar 0,65 

dengan kriteria sedang. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 



44 

Sawangan 

kecamatan 

Paninggaran 

Kabupaten 

Pekalongan 

penggunaan 

media booklet 

dinyatakan efektif meningkatkan 

hasil pengetahuan responden 

Persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan upaya pengurangan risiko dalam menghadapi 

bencana. Penelitian-penelitian tersebut tentu memberikan manfaat terhadap peneliti sebab dengan adanya beberapa penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terhadap bencana yang berpotensi di kawasan masing-masing akan menambah referensi terhadap 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentu memililki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti 

mengambil parameter peran serta masyarakat sebagai batasan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu 

peneliti juga menggunakan media yang berbeda yaitu media videoscribe yang berisi mengenai informasi bencana banjir yang berada 

di daerah penelitian yaitu di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
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2.8 Kerangka Berpikir 

Bencana banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang dapat 

terjadi sewaktu-waktu disaat curah hujan tinggi sehingga menyebabkan debit air 

bertambah dan melimpas kedaerah disekitarnya. Desa Ngroto merupakan desa yang 

terletak di daerah dataran rendah sekitar Sungai Tuntang dan hampir setiap tahun

terkena luapan air dari Sungai Tuntang sehingga bencana banjir dapat terjadi 

sewaktu-waktu di desa ini. 

Desa Ngroto merupakan daerah rawan banjir. Banjir yang terjadi di desa ini 

disebabkan oleh tingginya intensitas hujan pada saat musim penghujan dan 

penambahan debit pada daerah hulu sehingga menyebabkan tanggul sungai tuntang 

yang jebol. Pengetahuan dan peran serta merupakan salah satu parameter 

terwujudnya mitigasi dalam menghadapi bencana. Pengetahuan membantu 

individu/kelompok sosial untuk memiliki pemahaman terhadap lingkungan total, 

permasalahan yang terkait serta kehadiran manusia yang menyandang peran dan 

tanggung jawab penting di dalamnya sedangkan  Peran serta masyarakat membantu 

individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab 

dan urgensi terhadap suatu permasalahan lingkungan sehingga masyarakat dapat 

mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. 

Penyampaian materi dalam mitigasi bencana akan lebih mudah diserap 

dengan menggunakan alat peraga karena semakin banyak pula pengertian/ 

pengetahuan yang diperoleh (Notoadmojo, 2003:62).  Dengan demikian maka dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan media pendukung dapat mempermudah masyarakat 

untuk meningkatkan pengetahuan akan kebencanaan. Penggunaan media 
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pendukung tersebut diantaranya dapat berupa VideoScribe. Menurut Sanaki (2011), 

Suatu media dapat digunakan untuk mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika 

dikombinasikan dengan teknik mengajar secara ceramah mengenai persoalan yang 

akan ditanyakan atau dibahas.  Metode ceramah dianggap cukup efektif sebagai 

penyampaian pesan, karena metode ceramah disini didampingi dengan penggunaan 

media videoscribe.. 

Masyarakat yang memiliki pengetahuan akan bencana dan peran serta aktif 

sebagai antisipasi menjadikan masyarakat lebih memiliki upaya untuk mengurangi 

dan meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan khususnya bencana banjir yang 

terjadi di Desa Ngroto kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang dapat terjadi 

sewaktu-waktu. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Mitigasi Bencana Banjir sangat 
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Tingkat Pengetahuan 

bencana banjir 

Peran serta masyarakat 

dalam mitigasi bencana 

Menggunakan metode 

ceramah berbantu dengan 

videoscribe sebagai media 

pendukung 

Mitigasi Bencana 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan mengenai mitigasi bencana banjir kepala keluarga Desa 

Ngroto sebelum adanya pemberian materi adalah 57,54 dalam kategori 

Tinggi, sesudah adanya pemberian materi adalah 87,54 dalam kategori Sangat 

Tinggi. Pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,71 

termasuk kedalam kategori Tinggi. Pengetahuan masyarakat dapat meningkat 

karena adanya penggunaan media videoscribe sebagai pembantu 

penyampaian pesan/materi. 

2. Peran serta masyarakat desa Ngroto dalam mitigasi bencana banjir di desa 

Ngroto dengan menggunakan deskriptif presentase skor rata-rata sebesar 57 

dengan kategori Baik. Variabel peran serta terdiri 58 responden (98%) 

memiliki kategori baik, dan 1 responden (2%) memiliki kategori kurang baik. 



98 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut :  

1. Agar tingkat pengetahuan masyarakat lebih maksimal diharapkan 

memberikan penjelasan informasi dengan menggunakan media videoscribe 

perlu adanya kesetaraan antara istilah dan tingkat pendidikan. Mengingat 

adanya perbedaan tingkat pemahaman di masyarakat. 

2. Pembelajaran yang melibatkan masyarakat sebaiknya lebih dikembangkan 

sebagai contoh pendidikan mitigasi bencana banjir dilakukan dalam bentuk 

simulasi mengenai bencana banjir yang bekerjasama dengan BPBD 

Kabupaten Grobogan sehingga masyarakat bisa langsung mempraktikkan 

ilmu yang di dapatkan sekaligus melatih kemampuan dalam mitigasi bencana 

karena dengan praktik akan lebih cepat dalam proses pemahaman. 
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