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ABSTRAK 

Latar belakang dari masalah ini adalah keadaan belakang sekolah yang 

berbatasan dengan kaki bukit yang mengakibatkan banjir karena air dari lereng 

bukit masuk ke areal lingkungan sekolah sehingga keadaan tanah ddi halaman 

sekolah menjadi miring dan tidak normal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengatasi bahaya banjir pada waktu musim hujan yang masuk ke areal 

lingkungan sekolah yaitu dengan rencana pembangunan tanggul penahan banjir 

yang akan di bangun pada bulan April tahun 2019. Waktu penelitian adalah bulan 

Januari dan bulan Juli 2018. Manfaat dari penelitian ini adalah agar sekolah 

terhindar dari banjir dan aktifitas belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

dan aman. Kesimpulan dari penulisan dan penelitian ini adalah bagi siswa dan 

guru yaitu kegiatan belajar mengajar dan berjalan dengan baik dan aman dan 

bagi sekolah sendiri adalah terbebas dari bahaya banjir dan dapat mengatasi 

masalah yang di hadapi pihak sekolah dan bagi peneliti adalah sebagai salah satu 

persyaratan untuk kenaikan pangkat dengan melakukan penelitian sekolah. 

 

Kata kunci : Tanggul,Banjir,Baokremot 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai 

Mauroke dengan berbagai adat istiadat,suku dan ras yang berbeda tetapi tetap satu 

dalam semboyan nya yang terkenal yaitu bhineka tunggal ika yang artinya 

berbeda-beda tetapi tetap satu.Di kenal sebagai negara kepulauan dan termasuk 

negara yang masih berkembang,maka tugas pemerintah adalah mensejaterahkan 

dan mencerdaskan kehidupan rakyat,salah satunya adalah pembangunan sekolah di 

seluruh Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang beraklak dan 

berbudi.Untuk mencapai itu semua maka pemerintah akan membangun gedung 

sekolah yang layak dengan fasilitas yang cukup untuk meningkatkan kegiatan 

proses belajar mengajar agar bisa berjalan dengan baik.Namun masih banyak 

kendala yang di hadapi seperti halnya yang terjadi di SDI Baokromot. 

SDI Baokromot terletak di desa Wailamun, Kecamatan Talibura, Kabupaten 

Sikka,Nusa Tenggara Timur.keadaan gedung sekolah dengan sarana dan prasarana 
yang cukup baik,tetapi masalah yang di hadapi adalah keadaan belakang sekolah 

yang berbatasan dengan kaki bukit yang mengakibatkan banjir pada saat musim 

hujan di mana air yang mengalir dari bukit langsung masuk ke halaman belakang 
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sampai depan sekolah sehingga keadaan struktur tanah di halaman sekolah 

menjadi miring dan terkikis oleh banjir.Hal ini sudah terjadi cukup lama sepanjang 

musim hujan dan belum teratasi untuk membangun tanggul di belakang sekolah 

tersebut. 

Dengan melihat masalah yang di hadapi ini maka kepala sekolah SDI 

Baokromot akan mengadakan penelitian tindakan sekolah dengan mengambil 

judul : RENCANA PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN BANJIR DI SDI 

BAOKROMOT KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA. 

 

Rumusan masalah 

 Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah ‘Bagaimana 

rencana pembangunan tanggul penahan banjir di SDI Baokromot kecamatan 

Talibura kabupaten Sikka?” 

 

Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana pembangunan 

tanggul penahan banjir di SDI Baokromot kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Tanggul 

Tanggul memiliki nama lain levee, dike, embankment, yaitu semacam 

tembok miring baik buatan maupun alami, dipergunakan untuk mengatur muka air. 

Biasanya terbuat dari tanah dan seringkali dibangun sejajar badan sungai atau 

pantai. Kata dike kemungkinan berasal dari bahasa Belanda dijk, dimana 

pembangunan tanggul telah terjadi sejak abad ke 12. Bangunan Westfriese 

Omringdijk selesai dibangun tahun 1250, didirikan dengan menyambung-

nyambubngkan tanggul-tanggul yang sudah berdiri sebelumnya. 

Sementara dari bahasa Anglo-Saxon, kata dic diartikan menggali parit dan 

membentuk tanah timbunan di atasnya. Tujuan utama dibuatnya tanggul adalah 

untuk mencegah terjadinya banjir pada dataran dipinggiran sungai. Tanggul ini 

penting peranannya karena dibeberapa tempat sering kali permukaan air sungai 

pada saat banjir lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bagaimanapun, tanggul juga 

mengendalikan arah aliran air sungai sehingga tidak mengakibatkan banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Tanggul 
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Tanggul juga dapat ditemukan di sepanjang pantai, dimana gundukan pasir 

pantainya tidak cukup kuat menahan ombak. Tanggul juga dapat di bangun di 

sepanjang pinggir danau atau pantai dengan tujuan membentuk batas perlindungan 

terhadap suatu area yang tergenang bahkan pada saat tertentu dapat menjadi suatu 

perlindungan militer. Tanggul bisa jadi hasil pekerjaan tanah yang permanen atau 

hanya konstruksi darurat, biasanya terbuat dari kantong pasir sehingga dapat 

dibangun secara cepat saat banjir. Mediterania. Peradaban Mesopotamia dan China 

Kuno juga membangun sistem tanggul. 

Tanggul di sepanjang sungai adalah salah atu bangunan yang paling utama 

dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat 

terhadap genangan-genangan yang disebabkan oleh banjir dan badai (gelombang 

pasang). Tanggul dibangun terutama dengan konstruksi urugan tanah, karena 

tanggul merupakan bengunan menerus yang sangat panjang serta membutuhkan 

bahan urugan yang volumenya sangat besar. Kecuali tanah, kiranya amatlah sukar 

untuk memperoleh bahan urugan untuk pembangunan tanggul dan bahan tanah 

dapat diperoleh dari hasil galian di kanan-kiri trase rencana tanggul atau bahkan 

dapat diperoleh dari hasil pekerjaan normalisasi sungai, berupa galian pelebaran 

alur sungai, yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan tanggul. 

Dalam tahap perencanaan kiranya perlu diperhatiakan, agar hasil dari pekerjaan 

normalisasi sungai dapat dimanfaatkan sebagai bahan tanggul. 

Selain itu tanah merupakan bahan yang sangat mudah penggarapannya dan 

setelah menjadi tanggul sangat mudah pula menyesuaikan diri dengan lapisan 

tanah pondasi yang mendukungnya serta mudah pula menyesuaikan dengan 

kemungkinan penurunan yang tidak rata, sehingga perbaikan yang disebabkan oleh 

penurunan tersebut mudah dikerjakan. Selanjutnya tanah merupakan bahan 

bangunan yang sangat stabil dan tidak akan rusak selama puluhan, bahkan ratusan 

tahun. Apabila di beberapa tempat terjadi kerusakan tanggul, perbaikannya sangat 

mudah dan cepat menggunakan tanah yang tersedia disekitar lokasi kerusakan. 

 

 
Gambar 2.Pengertian Tanggul secara umum 

 

Tanggul adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk mencegah banjir di 

dataran yang dilindungi.Bagaimanapun, tanggul juga mengungkung aliran air 

sungai, menghasilkan aloran yang lebih dan muka air lebih tinggi. Tanggul juga 
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dapat ditemukan di sepanjang pantai, dimana gumuk / gundukan pasir pantainya 

tidak cukup kuat, di sepanjang sungai untuk melindungi banjir, di sepanjang danau 

atau polder.Tanggul juga dibuat untuk tujuan empoldering / membentuk batasan 

perlindungan untuk suatu area yang tergenang serta suatu perlindungan 

militer.Tanggul bisa jadi pekerjaan tanah yang permanen atau hanya konstruksi 

darurat, biasanya terbuat dari kantong pasir sehingga secara cepat saat banjir. 

 

Pembuatan Rancangan Tanggul 

Persiapan dalam membuat tanggul sebagai berikut yaitu dimulai dengan 

pemilihan tempat pembangunan tanggul, pemilihan lokasi tanggul dipilih pada 

lokasi yang kedap air, Arah trase tanggul. Dalam menentukan arah trase tanggul 

agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu pilihlah penampang sungai yang 

paling efektif dengan kapasitas pengaliran maksimum. Agar trase searah dengan 

arah arus sungai dan dihindarkan terjadinya belokan yg tajam. Diusahakan agar 

arah trase tanggul kiri dan tanggul kanan separalel mungkin dengan alur sungai. 

Pada sungai-sungai yang arusnya tidak besar, diusahakan agar kurva alirannya 

stabil. Selanjutnya orientasi lapangan yakni penyesuaian antara tempat yang 

memenuhi kriteria dengan lokasi sebenarnya. Konsultasi dengan berbagai pihak 

yang terkait baik formal maupun non formal untuk memperoleh masukan sebelum 

lokasi dan tipe tanggul ditetapkan. 

 

Pembuatan Tanggul 

Persiapan pembuatan tanggul diawali dengan penyiapan kelembagaan 

dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka 

sosialisasi rencana pelaksanaan pembuatan dam pengendali, dan pembentukan 

organisasi dan penyusunan program kerja. Kedua yaitu pengadaan sarana dan 

prasarana, pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan 

habis pakai. Sedang pembuatan sarana dan prasarana dibuat dengan tujuan untuk 

memperlancar pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang antara lain pembuatan jalan 

masuk, pembuatan gubuk kerja/gubuk material, penataan areal kerja yang meliputi 

pembersihan lapangan, pengukuran kembali, pemasangan patok batas, dan 

pembuatan tanggul 

Pelaksanaan Pembuatan Dam Pengendali dengan pemberi biaya dapat dari 

dua alternatif yaitu pertama sistem swakelola, artinya dana dihasilkan sendiri dari 

iuran masyarakat. Masyarakat sendiri yang turut aktif dalam membangun tanggul 

ini demi kenyamanannya. Kedua pemerintah. Tugas pemerintah salah satunya 

adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Cara menjamin kesejahteraan rakyat 

adalah dengan memastikan semua hal yang rakyat butuhkan telah tersedia dengan 

baik, misalnya tanggul yang diperlukan untuk menahan banjir. Tugas ini 

khususnya untuk pemerintah bagian Departemen PU. 

Peneliti menyarankan sebaiknya kedua belah pihak ini berkolaborasi. Salah 

satu kelemahan menggunakan biaya dari pemerintah adalah lamanya dana keluar 

dan ribetnya birokrasi juga kemungkinan dananya dipotong-potong untuk pihak 
tertentu. Tapi pembuatan tanggul ini sendiri memang tanggung jawab dari 

pemerintah. Saran saya masyarakat tetap mengumpulkan uang yang diperlukan 

untuk membangun tanggul sambil memasukkan proposal kepada pemerintah. 
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Sebelum uang dari pemerintah turun, masyarakat bisa menggunakan dana dari 

swakelola mereka sendiri kemudian diganti ketika dana dari pemerintah turun. 

Pelaksana pembuatan tanggul diberlakukan dua sistem yaitu pertama sistem 

swakelola, melalui SPKS dengan kelompok tani, dalam rangka pemberdayaan 

sumber daya dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal secara langsung serta 

menumbuhkan rasa memilikinya dan kepedulian memelihara apabila konstruksi 

telah selesai. Kedua, sistem pemborongan oleh Pihak III, melalui lelang dengan 

mengutamakan potensi lokal yang ada. 

Kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Kelebihan dari pelelangan adalah mereka sudah mempunyai orang-orang ahli yang 

diperlukan sedangkan kekurangannya mereka bisa menentukan harga dan barang 

seenaknya, bisa saja mereka menggunakan bahan dengan kualitas murah dengan 

harga mahal untuk menipu pemerintah. Kelebihan dari sistem swakelola adalah 

langsung dari masyarakat yang memerlukan tandon tersebut sehingga mereka 

punya keinginan untuk memeliharanya dan memberikan yang terbaik dalam proses 

pembuatannya sedangkan kekurangannya mereka kurang ahli dalam pembuatan 

ini. Saran saya mereka dapat berkolaborasi dengan menggunakan ahli-ahli yang 

berasal dari kontraktor sedangkan bawahannya adalah masyarakat sekitar. Hal ini 

selain dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar juga menanamkan 

rasa kepemilikan bagi mereka. Dengan adanya kontraktor yang ahli pekerjaan 

mereka juga dapat terawasi dengan lebih baik. 

Dalam pembangunan tanggul terdapat penjamin penyelesaian tanggul yang 

merupakan Petugas Lapangan Gerhan dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota 

yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan. Tentu saja 

sebelumnya sudah ada MoU antara kontraktor, pemerintah dan masyarakat yang 

harus diikuti. 

 

Pengertian Banjir dan dampaknya 

Banjir bukanlah hal yang asing lagi untuk kita dengar.Banjir sudah sering 

terjadi dimana-mana di Negara kita tercinta ini, Indonesia. Jangan bayangkan di 

ibukota Negara kita akan bebas banjir malah pusat banjir sendiri terjadi disana. 

Menurut Wikipedia, banjir adalah peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan 

(yang biasanya kering) karena volumeair yang meningkat. 

Banyak dampak yang diberikan banjir terhadap kehidupan manusia.Ada 

dampak positif namun jauh lebih banyak dampak negatifnya. Dampak yang 

ditimbulkan oleh banji diantaranya ada dua yaitu yang pertama dampak fisik 

adalah kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang 

disebabkan oleh banjir. Dampak sosial mencakup kematian, risiko kesehatan, 

trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan 

(anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah), terganggunya aktivitas kantor pelayanan 

publik, kekurangan makanan, energi, air , dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. 

Dampak ekonomi mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi 

(orang tidak dapat pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas 
terhambat, dan lain-lain). Dampak lingkungan mencakup pencemaran air (oleh 

bahan pencemar yang dibawa oleh banjir) atau tumbuhan disekitar sungai yang 

rusak akibat terbawa banjir. 
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Penanggulangan Banjir 

Banyaknya dampak negatif yang dibawa oleh banjir tentu tidak dibiarkan 

begitu saja baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya sendiri. Berbagai 

tindakan pengendalian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk 

menanggulangi banjir diantaranya dengan pengaturan debit banjir dilakukan 

melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan bendungan dan waduk banjir, 

tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, 

dan sistem polder. Kedua yaitu pengaturan daerah rawan banjir, pengaturan tata 

guna lahan dataran banjir (flood plain management). 

Pengendalian tata ruang dilakukan untuk memastikan penggunaan ruang 

sesuai dengan potensi dan kemampuan ruang tersebut. Hal-hal seperti banjir, 

pemanfaatan lahan sesuai peruntukan dan lainnya telah dipertimbangkan lebih 

dahulu. Selanjutnya penataan daerah lingkungan sungai, seperti: penetapan garis 

sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, dan penertiban bangunan 

di sepanjang aliran sungai. Ketiga eningkatan peran masyarakat yang dapat 

dilakukan dengan pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi 

masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir. bersama dengan 

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyosialisasikan 

program pengendalian banjir serta menaati peraturan tentang pelestarian sumber 

daya air, antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat 

yang berwenang untuk: mengubah aliran sungai; mendirikan, mengubah atau 

membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai; membuang 

benda-benda atau bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke 

dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan 

mengganggu aliran; dan pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C 

dan/atau bahan lainnya. 

METODE PENELITIAN 

Subyek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah halaman belakang sekolah dan lingkungan sekolah. 

Penelitian ini di laksanakan di SDI Baokromot kecamatan Talibura, Kabupaten 

Sikka. Waktu penelitian adalah bulan Januari dan bulan Juli 2018.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi lapangan berdasarkan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survey dan pengukuran lapangan, 

meliputi sebagai berikut yaitu topografi lokasi bangunan, penutupan lahan dan 

pola tanam, tanah (jenis, tekstur, permeabilitas), luas DTA, jumlah berdasarkan 

kepadatan dan pendapatan penduduk dan tingkat harga/upah disekitar lokasi 

Selanjutnya data sekunder, dapat diperoleh dengan cara pengumpulan data 

yang telah ada/tersedia baik di instansi pemerintah, swasta dsb meliputi 

administrasi wilayah, curah hujan (jumlah, intensitas dan hari hujan), erosi dan 

sedimentasi, adat istiadat masyarakat disekitar lokasi serta pengolahan dan analisa 

data/informasi. 
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Teknik Analisis Data 

Dari hasil pengumpulan data dan informasi di lapangan dilakukan 

pengolahan dan analisa, sebagai berikut yaitu dari data tanah, erosi/sedimentasi, 

topografi, curah hujan dan luas DTA kita bisa mendapatkan lokasi tanggul yang 

tepat yang memenuhi standar kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Selain 

itu bahan yang kita perlukan. Bahan yang biasanya dipergunakan dalam 

pembuatan tanggul adalah tanah. Namun untuk memperkuat tanggul kita dapat 

juga menambahkan pasir, bamboo dan batu. Penentuan sifat – sifat mekanis bambu 

berdasarkan persyaratan bahwa bambu yang digunakan dalam pembangunan 

merupakan bahan bangunan yang kering dengan kadar air 12%. Hal ini merupakan 

kadar air kesetimbangan pada kelembepan udara 70% yang dapat dianggap 

sebagai nilai rata – rata yang wajar pada iklim tropis. Pasir dipilih karena pasir 

biasanya digunakan sebagai agregat halus dalam campuran beton, bahan spesi 

perekat pasangan bata maupun keramik, pasir urug, screed lantai dan lain – lain. 

Bahan yang sangat cocok untuk pembangunan tanggul adalah tanah dengan 

karakteristik sebagai berikut yaitu dalam keadaan jenuh air mampu bertahan 

terhadap gejala gelincir dan longsor. Pada waktu banjir yang lama tidak rembes 

atau bocor. Penggalian, transportasi dan pemadatannya mudah. Tidak terjadi retak-

retak yang membayakan kesetabilan tubuh tanggul. Bebas dari bahan-bahan 

organis. seperti akar-akaran, pohon-pohonan dan rumput-rumputan. 

Spesifikasi tanggul yang diperlukan. Meliputi panjang, tinggi, kemiringan 

dan lainnya. Tinggi tambahan diperlukan dalam pembuatan tanggul untuk 

menampung loncatan air dari permukaan air sungai yang sedang mengalir, yang 

diakibatkan oleh adanya ombak gelombang dan loncatan hidrolis pada saat banjir. 

Pada daerah yang padat, dimana perolehan areal tanah untuk tempat kedudukan 

tanggul sangat sukar daan mahal, pembangunan tanggul dengan mercu yang tidak 

lebar dan dengan lerengnya yang agak curam cukup memadai. Penentuan 

kemiringan lereng tanggul merupakan tahapan yang paling penting dalam 

perencanaan tanggul dan sangat erat kaitannya dengan infiltrasi air dalam tubuh 

tanggul tersebut. Dalam keadaan biasa tanpa perkuatan lereng tanggul 

direncanakan dengan kemiringan 1 : 2 atau lebih kecil. Dalam menghitung 

panjang, tinggi dan kemiringana perlu diperhitungkan juga gaya-gaya yang bekerja 

pada dinding (per-m panjang) seperti gaya gravitasi : W = mwall g, gaya 

hidorstatis : Fh = ½ gwater h2, gaya friksi : Ff = m W = m mwall g, debit aliran 

air/debit banjir rencana. 

Selanjutnya debit bisa dicari dengan menggunakan rumus : 

Q = C x B XHI\1.5 x 11.5 (9.1.) 

Dimana : 

Q : Debit (m3/dt) 

C : Koefisien Chezy 

B : Lebar sungai (m) 

H : Kedalaman rata-rata (m) 

I : Kemiringan permukaan sungai 
Dalam perhitungan luas penampang lintang sungai dengan menggunakan 

formula tersebut, untuk beberapa arus sungai kadang-kadang sangat sukar 
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merubah nilai I dan C. Jadi lebar sungai dan kedalaman air sungai disesuaikan 

dengan memperhatikan kecepatan aliran air sungai yang diperkenankan. 

Dari data jumlah penduduk, mata pencaharian, pendapatan serta adat istiadat 

diolah dan dianalisa menjadi informasi bahwa potensi ketersediaan tenaga 

kerja.Tenaga kerja yang kita perlukan diantaranya aadalah orang yang ahli dalam 

teknik geodesi (untuk meneliti kekuatan dan penyerapan tanah), teknik kelautan 

(untuk membangun tanggul dan menentukan bahan-bahan yang kita perlukan), 

teknik planologi (untuk mengetahui dampak pembuatan tanggul bagi masyarakat), 

teknik lingkungan (untuk mengetahui dampak pembuatan tanggul bagi 

lingkungan), teknik metereologi (menghitung kuatnya aliran air) dan tukang-

tukang lain yang membantu. Selanjutnya standar satuan biaya/upah yang berlaku. 

Standar ini dapat kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah sana. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 
Sebelum melakukan pelaksanaan penelitian,kepala sekolah sebagai peneliti 

tentu saja melakukan persiapan atau perencanaan yang baik.Setelah melakukan 

tahap perencanaan dengan baik.peneliti mulai melakukan penelitian pada siklus I 

ini.Penelitian ini di mulai dari bulan Januari minggu ke dua dan minggu ke 

tiga.Pada waktu penelitian ini,peneliti di bantu oleh dua orang guru untuk 

bersama-sama mengambil beberapa data berupa wawancara terhadap guru,siswa 

dan masyarakat atau orang tua murid yang berada di sekitar lingkungan sekolah 

secara heterogen di mana wawancara di lakukan hanya siswa kelas enam sebanyak 

8 0rang,guru sebanyak 7 orang dan 22 masyarakat atau orang tua murid serta data 

keadaan sekolah dan lingkungan sekitarnya.Total seluruh obyek untuk wawancara 

sebanyak 37 orang. 

Pada siklus I ini peneliti mengambil waktu pada bulan Januari karena musim 

hujan agar bisa mengamati langsung pada saat air mengalir dari lereng bukit yang 

mengakibatkan banjir yang cukup besar dan setiap hujan datang,banjir selalu 

memasuki area lingkungan sekolah dari belakang sekolah sampai di depan 

sekolah.Sudah cukup lama hal ini terjadi dan mengakibatkan keadaan tanah di 

sekolah menjadi miring.Pada siklus I ini kepala sekolah sebagai peneliti selain 

mengambil data berupa wawancara tetapi juga harus melakukan rencana yang lain 

yaitu bagaimana mendapatkan dana untuk pembangunan tanggul dan harus ada 

rapat koordinasi dengan komite sekolah sehingga rencana ini bisa terlaksana 

dengan baik. Untuk lebih jelasnya,dapat di lihat hasil data yang di peroleh saat 

wawancara yang di lakukan pada siklus I pada tabel 1 di bawah ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pada Siklus I 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas,maka hasil wawancara pada kategori A atau sangat 

baik dengan point 4 sebanyak 2 orang atau sebesar 5,40%,pada kategori B,3 orang 

atau sebesar 8,10%,kategori C,7 orang atau sebesar 18,91%.jumlah jawaban yang 

belum memuaskan pada kategori D atau kurang dengan jumlah 25 orang atau 

sebesar 67,56%.Dari hasil data di atas,maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penelitian yang dilaksanakan pada siklus I ini belum berhasil dengan baik karena 

dari hasil yang di peroleh pada saat wawancara jawaban yang di berikan mendapat 

point 1 atau pada kategori D lebih banyak bila di bandingkan kategori A sampai C 

sehingga penelitian ini dikatakan belum tuntas dan memuaskan.Untuk itu kepala 

sekolah dalam melakukan penelitian perlu mempersiapkan lagi pada penelitian 

siklus II. 

Hasil penelitian siklus I belum tuntas atau meningkat dengan baik karena 

hasil wawancara dari 37 subyek yang di wawancara ternyata 35 orang yang 

menjawab baik,cukup dan kurang pada kategori B,C dan D atau dengan jumlah 

prosentase sebesar 94,57% dan yang menjawab baik pada kategori A atau sebesar 

5,40%. 

 

Siklus II 

 Setelah melakukan penelitian pada bulan januari 2018, maka pada 

pelaksanaan penelitian lanjutan siklus II di lakukan pada bulan Juli 2018.Dengan 

jarak waktu yang cukup lama karena berbagai hal yang perlu di siapkan.kepala 

sekolah melakukan tindakan yang sama yaitu seperti pada siklus I di mana harus 

melakukan perencanaan yang lebih matang tentang rencana pembangunan tanggul 

penahan banjir sehingga dalam pekerjaan tidak mengalami kendala.Setelah 

melakukan perencanaan yang baik maka kepala sekolah mengundang komite 

sekolah,orang tua murid dan pemerintah desa untuk mengikuti pertemuan yang di 

laksanakan pada bulan Juli dan kepala sekolah sebagai ketua sedangkan 

pelaksanaan dari desa melibatkan orang tua murid dengan hasil pertemuan 

pekerjaan ini di ambil dari dana desa dan komite sekolah. 

 Rencana pembangunan tanggul penahan banjir ini akan di kerjakan bulan 

April tahun 2019 karena masih menunggu dana dari desa.Lokasi yang akan di 

No Kategori Interval Frekuensi 
 ( N )  

Prosentase 
 ( % ) 

Keterangan  

A B C D 

1 √    2 0,054 5,40% A= Sangat 

Baik 

B=Baik 

C= Cukup 

D= Kurang 

≤ 1,8 = 1 

1,9-2,0= 2 

2,1-2,9= 3 

3,0-4=4 

2  √   3 0,08 8,10% 

3   √  7 0,18 18,91% 

4    √ 25 0,67 67,56% 

Jumlah 37 1 100%  
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bangun adalah di belakang sekolah tersebut dengan luas sekitar 75 m2 dengan 

panjang 50 m x lebar 1,5 m.Walaupun sudah melakukan pertemuan dan 

menghasilkan keputusan yang baik namun peneliti tetap melakukan wawancara 

ulang kepada 37 orang tersebut yang di pilih secara heterogen.Wawancara di 

lakukan sama seperti pada siklus I dan hasil wawancara yang di capai pada siklus 

II dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil pada Siklus II 

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2018) 

  

Dari tabel hasil wawancara di atas sangat memuaskan sesuai dengan harapan 

peneliti di mana mencapai 94,59 % pada kategori A,B dan C menyetujui akan di 

bangunnya tanggul penahan banjir. Hasil yang di capai pada pelaksanaan 

penelitian siklus II sangat memuaskan karena dari 37 orang yang setuju dengan 

rencana pembangunan tanggul penahan banjir sebanyak 35 orang atau sebesar 

94,59 % di atas rata-rata kriteria penilaian wawancara 50 %. 

 

Pembahasan Hasil Tindakan 
 Dari hasil pelaksanaan siklus I dan siklus II, maka kepala sekolah tidak 

melakukan penelitian lanjutan ke siklus berikutnya karena hasil dari siklus II 

sangat memuaskan mencapai 94,59% yang setuju dengan rencana pembangunan 

tanggul penahan banjir di SDI baokromot.Untuk lebih jelasnya dapat di lihat hasil 

perbandingan deskripsi pelaksanaan siklus I dan siklus II pada tabel 5 di bawah 

ini:  

Tabel 3. Perbandingan Hasil Siklus I dan Siklus II 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Rata-rata 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Kreteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) 

Jumlah subyek yang tuntas 

Jumlah Subyek yang belum tuntas 

Prosentase Ketuntasan  

(Jumlah subyek yang tuntas x 100%): Jumlah siswa 

560 1442 

15,13 38,97 

40 50 

10 20 

50 50 

2 35 

35 2 

5,40% 94,59% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

No Kategori Interval Frekuensi 

 ( N )  

Prosentase 

 ( % ) 

Keterangan  

A B C D 

1 √    30 0,81 81,08 A= Sangat Baik 

B=Baik 

C= Cukup 

D= Kurang 

≤ 1,8 = 1 

1,9-2,0= 2 

2,1-2,9= 3 

3,0-4=4 

2  √   3 0,08 8,10 

3   √  2 0,05 5,40 

4    √ 2 0,05 5,40 

Jumlah 37 1 100  
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Hasil yang di capai pada siklus I dan II .di mana pada siklus I 5,40% 

meningkat menjadi 94,59% dengan perbandingan sebesar 89,19%,hasil penelitian 

yang sangat memuaskan sehingga kepala sekolah tidak melakukan penelitian 

lanjutan tinggal menunggu tahap pekerjaan yang akan di laksanakan pada bulan 

April 2019 mendatang dengan menggunakan dana desa dan komite sekolah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Penelitian tindakan sekolah ini dari latar belakang masalah sampai 

pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa rencana pembangunan tanggul 

penahan banjir di SDI Baokromot dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan 

hasil yang di capai sangat memuaskan yaitu pada pelaksanaan siklus I mencapai 

94,59% dan rencana pembangunan ini akan di laksanakan pada bulan April 2019 

dengan menggunakan dana desa dan komite sekolah.  

 

Saran 

1. Bagi guru dan siswa : Guru dan siswa agar mendukung rencana pembangunan 

tanggul penahan banjir di belakang sekolah sehingga sekolah terbebas dari 

bahaya banjir dan pros belajar mengajar dapat berjalan dengan aman. 

2. Bagi Sekolah : mendukung progranm sekolah dalam pembangunan sarana dan 

prasarana sekolah sehingga keadaan lingkungan sekolah bisa aman dan 

terhindar dari banjir dan untuk meningkatkan kemajuan sekolah ke depannya.  
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