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Abstrak 
Pengetahuan bencana dan manajemen bencana belum dilakukan secara optimal. Selama ini, 
manajemen bencana dianggap bukan prioritas utama dalam menghadapi bencana(mitagasi), 
padahal Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap bencana. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengetahuan siswa terhadap bencana serta manajemen bencana. Penelitian 
dilakukan dengan pendekatan diskriptif-kuantitatif, menggunakan siswa sebagai sebagai sumber 
data. Penggalian data dilakukan mengunakan observasi, kuesioner dan wawancara. Data 
dianalisis melalui kategori dan reduksi data. Data ditampilkan secara naratif dengan dukungan 
data kuantitaif yang dihitung dengan prosentase dan tabulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa 1)Pengetahuan Siswa tentang kebencanaan sangatlah cukup baik 2)Manajemen bencana 
memiliki nilai =80 terdapat 7 siswa, dari hasil rata-rata nilai pengetahuan bencana 8 di banding 
manajemen bencana yang bernilai 7,4. 3) Pembuatan node yang memakai analisis Flord 
Warshal dapat memberikan pengetahuan jalur (node) Evakuasi yang tercepat menuju tempat 
aman (Assembly Point) saat terjadi bencana, dapat menekan jumlah korban saat terjadi 
bencana. Perhitungan tercepat untuk menuju assembly point dari lantai 2 LK-RT-Ai-A dengan 
jarak 26.3 M dengan kecepatan 31/sec(detik) sedangkan dari lantai 1 tercepat dengan jarak 
tempuh hampir sama adalah K7-RT-RM-A/ K7-RT-RM-AI-A dengan jarak 33.8/20.1M dengan 
kecepatan 30/27 sec. 
 
Kata kunci : Kesiapsiagaan Bencana, Flord Warshal,Jalur evakuasi 
 

1. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam 

maupun faktor non alam ,maupun faktor manusia ,sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda,dan dampak psikologi.  

Solo Peduli, (2007). Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

(Disdikpora) Kota Solo, jumlah sekolah di Kota Solo yang terendam banjir terus bertambah 

dari 20 menjadi 33 sekolah diantaranya yaitu SD Muhammadiyah Kampung Sewu, SDN 

Kampung Sewu No 25, SDN Karengan. Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui pula 

bahwa sekolah-sekolah tersebut telah direlokasi menjadi satu komplek sekolah di daerah 

Kampung Karengan Kelurahan Kampung Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
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Jalur evakuasi adalah jalur yang ditujukan untuk membuat orang agar dapat 

menyikapi saat terjadi bencana dan tidak (berhamburan saat terjadi Bencana)  panik  saat 

terjadi bencana  melainkan dapat memposisikan apa yang akan mereka lakukan dengan 

melihat arah panah maupun tanda lain demi menekan jumlah korban yang disebabkan oleh 

kepanikan saat terjadi bencana.Penentuantitikjalurevakusisertatempatberkumpul (assemble 

Point) merupakan perancangan peta evakuasi dengan cara menentukan lintasan terpendek 

menuju titik berkumpul (assembly point). Penentuan lintasan terpendek memperhatikan 

alternative jalur-jalur yang dapat dilalui menuju titik berkumpul (assembly point).Jarak yang 

terpendek merupakan jalur tercepat menuju titik berkumpul (assembly point). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Tingkat pemahaman Pengetahuan bencana dan manajemen  bencana? 

2. Bagaimana penerapan rumus perhitungan flordwarshal dalam pembuatan jalurevakuasi di 

SMP MIS (Modern Islamic School)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujua dari penelitian adalah dengan pengembangan secara partisipatif dalam jalur evakuasi 

adalah untuk: 

1. Mengetahui Tingkat Pemahaman Siswa Tentang Pengetahuan Bencana dan Manajemen 

Bencana. 

2. Mengetahui Pengunaan jalur Evakuasi dengan Algoritma Flord warshal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akan hal bagaimana menghadapi saat bencana dating 

dan bagaimana menyikapi keadaan sehingga menekan korban yang diakibatkan oleh bencana. 

2. memberikan dampak positif terhadap siswa dalam menghadapi saat terjadi bencana. 
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2. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif ,menggambarkan tentang pengetahuan 

siswa terhadap bencana serta pengetahuan terhadap manajemen bencana.   

B. Setting Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Modern Islamic School (MIS) pada Kelurahan Sewu, 

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Penelitian dilaksanakan selama enam bulan yaitu 

antara bulan Agustus sampai dengan Febuari 2012. 

C. Populasi/Sampel Penelitian 

Populasi Yang diambil dalam penelitian ini adalah SMP MIS Surakartadengan Random 

sampling pengambilan sampel yang dilakukan terhadap sampling unit (individu), dimana 

sampling unitnya berada dalam satu kelompok (cluster). Tiap unit (individu) di dalam 

kelompok yang terpilih (pramuka) akan diambil sebagai sampel. Sample yang diambil dalam 

penelitian ini adalah kelas 1 dan 2 yaitu siswa yang mengambil ekstrakulikuler pramuka. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang 

menjadi fokus pemikiran dalam penelitian ini variabel dilihat sebagai berikut : 

a. Tingkat pengetahuan siswa terhadap bencana dan cara menghadapi saat terjadi bencana. 

b. Tingkat pengetahuan siswa terhadap menejemen bencana dapat memberikan konstribusi dalam 

menangani dengan pembentukan Tim Siaga Bencana dan pembuatan jalur evakuasi.  

1) Ketercapainya siswa dalam mengorganisir baik sebelum, saat maupun sesudah 

saat terjadi bencana. 

2) Dengan pembentukan Tim Siaga Bencana saat FGD (focus discussion group) 

menjadi indikator utama saat terjadi bencana. 

3) Early system warning sebagai upaya utama dalam pemberitahuan terjadinya 

bencana. 

c. Pembuatan Jalur Evakuasi dengan mengunakan Algoritma Flord Warshal memberikan 

pengetahuan terhadap jalur tercepat menuju titik berkumpul (Assembly Point). 
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E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk membaca dalam bentuk buku, majalah, atau tulisan-

tulisan lainnya yang diterbitkan secara umum yang berkenaan dengan topik penelitian yaitu 

pendidikan mitigasi bencana dan kebencanaan.  

Teknik ini dipergunakan dalam pengambilan jenis data sekunder seperti: jenis bencana, 

kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, profile sekolah, jumlah guru, staf dan murid 

yang terdapat pada sekolah.  

2. Observasi  

Observasi Digunakan sebagai acuan utama dalam pembuatan jalur evakuasi dikarnakan 

dengan observasi dapat menggambarkan keaadan yang sebenarnya dengan observasi juga 

dapat ditentukan (node) maupun (assemble point).  

3. Kuesioner (Angket) 

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan 

dengan tujuan survai dan memperoleh informasi dengan kreadibilitas setinggi mungkin ( 

Masri Singarimbun 1989 : 175 ) 

Metode ini digunakan untuk mengukur kesiapsiagan terhadap penanganan bencana saat 

terjadi sehinnga dengan melihat pengetahuan masing-masing individu. dengan 

mengunakan Questioner  dapat dilihat realitas (kenyataan) dalam kesiapsiagaan maupun 

kemampuan dalam menangani bencana. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi Pengambilan gambar maupun data secara berkala yang digunakan untuk 

memperkuat hasil dari observasi dan kuesioner. Dokumentasi digunakan juga sebagai 

pembukti kebenaran yang diambil Daerah penelitian.  

5. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sesuatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. sebagai alat yang sistematis sehingga 

wawancara sangat  menentukan kebenaran hal yang lain yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu mendekati respoden ,sehingga ia rela memberikan keterangan yang kita 

inginkan.dalam hal ini kesiapsiagaan terhadap bencaana dan pengetahuan terhadap resiko 
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terhadap bencana.Wawancara juga Dapat digunakan Sebagai Acuan Pengetahuan akan 

kebencaan dan keadaan wilayah serta historis sehingga peneliti dapat mengetahui 

kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut. 

6. Focus Diskusion Group 

(F0cus Group Discusion) yaitu Luaran yang ingin dihasilkan adalah menyelamatkan siswa 

di sekolah dari bencana, untuk itu ada langkah langkah yang harus diikuti, mulai dari 

melihat bahan (kerentanan sekolah, organisasi sekolah, identifikasi kapasitas sekolah, 

komponen yang terlibat), hingga cara melakukannya (siapa melakukan apa, dimana, dan 

bagaimana “siapa” dalam hal ini adalah peran bukan individu). Apabila semua ini tertulis, 

maka siapapun yang melakukan dengan mengikuti prosedur ini dapat diharapkan dapat 

mengurangi risiko bencana di sekolah seminimal mungkin.  

Tujuan dari Focus Group Discussion (FGD) 

a. Pertama, menyempurnakan draf protap yang telah dibuat di masing-masing sekolah 

yang juga sudah sangat spesifik dengan kondisi sekolah, kedua mencari benang 

merah yang bisa digeneralisasikan di terapkan untuk sekolah-sekolah Umumnya. 

Terakhir adalah memperlihatkan pada sekolah lain bagaimana fungsi dari protap ini. 

(membangun sekolah Siaga Bencana,cerita dari maumere)  

b. Simulasi Protap  Dalam Kelas 

Protap yang sudah mulai jelas ini kemudian bisa diuji dalam uji dalam ruang atau 

(Table Top Simulation.) Untuk mempermudah menggambarkan lalulintas jalur 

antara inisiatif, komando, dan koordinasi yang dilakukan oleh sekolah, digunakan 

slayer  dengan empat warna pembeda ( Merah sebagai ketua komando ,Kuning 

sebagai co- leader , Hijau sebagai tim pencari (swepper ) ,dan Biru sebagai Tim 

medis. 

F. Tekhnik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai dengan tipe descriptive explanotory 

research, yaitu penelitian penjelasan yang menghubungkan antara variable-variabel 

penelitian dengan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan 

Efendi,1989)  menjelaskan secara deskriptif keadaan yang ditemukan dilapangan.  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif yang didukung oleh 

pendekatan kualitatif.Pendekatan kuantitaif ini menggunakan kuisoner yang dibagikan 
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kepada responden. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan dengan pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam dan menggali pemahaman responden secara subjektif 

sehingga dapat mendukung  data kuantitatif. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Temuan dilapangan pada tangal 13 februari 2013 mengidentifikasi lokasi kerengan 

kampung sewu adalah termasuk kawasan banjir, dalam FGD (focus discusion group). terjadi 

bencana banjir sehingga memperkuat penelitian bahwa lokasi penelitian adalah kawasan yang 

sangat rawan terjadi bencana banjir, temuan dapat dilihat pada  gambar 1 dan 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.gambar sekolah saat terjadi banjir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.keadaan lingkungan saat terjadi banjir 
 

Gambar 1 diatas menggambarkan Keadaan Sekolah penelitian saat terjadi saat terjadi 

hujan lebat, karna permukaan tanah yang landai menyebabkan air tergenang dan sebagian 

masuk ke dalam sekolah.  
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Gambar 2 diatas Ditarik garis lurus dari sekolahan ±300 Meter, keadaan lingkungan 

sekitar sekolah dapat dilihat banjir menghenangi rumah warga sekitar dengan ketinggian satu 

lutut orang dewasa . 

Data ketercapaian kriteria pengetahuan kebencanaan diukur dengan kuesioner  yang 

terdiri atas 20 pertanyaan. Pertanyaan memuat faktor X mewakili pengetahuan tentang 

bencana dan faktor Y sebagai pengetahuan mengenai manajemen bencana. Analisis kualitatif 

dipergunakan untuk mendukung tentang temuan.  

Data kualitatif diperoleh melalui FGD (Focus Discussion Group) tentang 

kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana. Kekuatan bangunan dalam mengahadapi 

bencana dengan mengunakan pendekatan Flord Warshal. Dampak akibat terjadi bencana 

secara kualitatif diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Dilihat dalam 

tabel 1 dan 2 sebagai berikut: 

Tabel.1 (Check list Bangunan sekolah)  

No Item Pemeriksa Keadaan Keterangan 
Baik Tidak  

1 Jumlah Gedung dalam 1 lokasi 
lebih dari 4 

 V  Ada 4 

2 Kondisi masing-masing gedung  V Bangunan sudah lama 

3 Kondisi tangga   V Sangat sempit 

4 Keadaan atap  V Masih banyak pakai plafon 

5 Ketersedian jalur evakuasi  V - 

6 Ketersediaan lapangan 
(assembly point) 

V  - 

7 Terdapat lorong penghubung 
antar bangunan 

V  Ada 2 

8 Cakar pondasi bangunan kuat V  - 

9 Kondisi tembok  V Sudah sangat lama 

10 Kondisi Lantai  V Bangunan berada di tanah 
landai saat banjir akan 
masuk 
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Tabel 1 diatas dari 4 item pertanyaan terdapat 4 item yang terjawab baik dan 6 item masih dalam 

kondisi buruk. terjawab baik dan 6 item masih dalam kondisi buruk dengan demikian bahwa 

sekolah yang menjadi tempat penelitian yang terdapat pada di daerah rawan bencana belum 

memiliki sarana yang dibuat secara sepesifik untuk mengantisipasi apabila bencana terjadi. 10 

item yang menjadi dasar penelitian belum tercapai berupa kesiapan fisik sekolah dalam 

menghadapi bencana dan  belum memiliki standar untuk sekolah tahan terhadap bencana. 

Tabel 2.(Wawancara Sekolah siaga Bencana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Pembina pelatih 

1 Apakah pernah terjadi bencana ? 
ya, banjir,pada tahun  
2007 ya, banjir, 2007 

2 

 Kerugian apa yang diakibaatkan 
oleh bencana tersebut? 

Arsip sekolah,alat-
alat peraga, sarana / 
prasarana 
pembelajaran, 
gedung roboh 

Arsip sekolah,alat-alat 
peraga, 
sarana/prasarana 
pembelajaran 

3 
Apakah anda mengetahui tentang 
jalur evakuasi?  Belum / spontanitas Belum / spontanitas 

4 

apakah sekolahan yang ada 
tempati sudah aman terhadap 
bencana? 

Tidak / Spontanitas Tidak / spontanitas 

5 

Saat terjadi bencana apa yang 
anda lakukan pertama kali, apakah  
yang anda lakukan sudah benar ? Tidak Tahu Tidak tahu  

6 
Apakah Dampak saat terjadi 
bencana ? Kerugian harta 

Kerugian meteriel 
barang 

7 
Apakah Sekolah memerlukan 
jalur Evakuasi ? Belum Belum 

8 

Peran anda Sebagai 
Pelatih/pembina PMR dan 
Pramuka untuk menanggulangi 
bencana tersebut ? 

Spontanitas 
 

Spontanitas 
 

9 
Apakah bangunan sekolah sudah 
tahan terhadap gempa? Tidak Tidak 

10 
Bagaimana pemahaman siswa 
terhadap bencana ? Tidak mengetahui 

Tidak mengetahui 
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Diketahui dari 10 item pengetahuan terhadap bencana, terjawab dengan menyakinkan 

hanya 3 item bersifat dampak bencana dan history bencana saat terjadi bencana dan kurang 

mengetahui tindakan pertama yang harus dilakukan saat terjadi bencana . 

Proses pembelajaran mengenai pengatahuan terhadap bencana dan manajemen bencana. 

Dampak positif terhadap siswa dalam menjadikan sekolah siaga bencana  sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Bencana  

Pengetahuan bencana adalah proses penting untuk menjadikan sekolah siaga bencana. 

Pengetahuan terhadap bencana memiliki sebaran nilai yaitu siswa yang memiliki hasil =80% 

sebanyak 25 siswa dan memperoleh hasil dari 60%-80% sebanyak 7 siswa serta yang 

mempunyai hasil =60% adalah 5 siswa. Hasil tersebut memberikan gambaran pengetahuan 

terhadap bencana sangat baik. Fisik sekolah secara obyektif terdapat beberapa hal yang 

menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan jawaban yang berhubungan dengan responden 

terhadap pengetahuan bencana, Hasil  observasi dan wawancara secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Hasil observasi fisik sekolah dapat di tarik garis kesimpulan dari 10 item pernyataan 

terjawab 4 yaitu no 1,6,7,8 yang diidentifikasikan baik dan 6 teridentifikasi tidak baik 

yaitu no 3,4,5,7,8,9,10 dengan demikian bahwa sekolah kurang dapat bertahan dalam 

menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.  

b. Hasil wawancara terhadap pengetahuan bencana kepada pembina dan pelatih (Pmr 

/Pramuka). Bencana dan dampak kerugian terhadap bencana dari 10 item dari hasil 

wawancara yang terjawab pertanyaan no 1,2 dan 6 hanya bersifat cerita (historis) dan 

setelah terjadi bencana (Dampak terjadi bencana). Sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada pembina dan pelatih hanya sebatas spontanitas tanpa adanya 

pengetahuan yang menjadi dasar tentang pengetahuan mengenai bencana. Begitu pula 

saat terjadi bencana tidak mengetahui tindakan pertama yang harus dilakukan dengan 

demikian pengetahuan terhadap bencana untuk menciptakan sekolah siaga bencana secara 

keseluruahan belum terpenuhi. 

2. Manajemen bencana  

Pengetahuan  terhadap manajemen bencana adalah proses untuk memberikan 

dampak  untuk  menjadikanya  sekolah  siaga bencana dalam penyampaian di dalam 

FGD (Focus Discusion Group). Pengetahuan mengenai Manajemen bencana lebih 
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mempermudah siswa memahami tentang sekolah siaga bencana. Hasil ketercapaian 

terhadap pemahaman manajemen bencana yaitu siswa yang mempunyai hasil  lebih 

=80% adalah sebanyak 7 siswa dan yang memperoleh hasil 60-80 adalah  22 siswa serta 

hasil dari perolehan nilai =60 adalah 2 orang dengan demikian  ketercapaian akan 

manajemen terhadap bencana  adalah cukup baik. 

a. Kelebihan dari pembelajaran yang di sampaikan dalam FGD (Focus Diskusio Group) 

terhadap manajemen bencana memberikan pembelajaran tambahan lebih terhadap siswa 

yaitu dalam pembuatan jalur partisipatif yang dikemas dalam pembelajaran tersebut. 

Rangkuman hasil dari pembelajaran dapat dilihat dalam lampiran 6,7,8 dan 9. 

b. Penghitungan Kecepatan Jalur Evakuasi dengan metode Flord Warshal digunakan 

untuk mengurangi banyaknya korban dengan memperhitungkan jarak dari titik  bencana 

ke tempat yang lebih aman dengan melihat node yang terpasang. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar  3 dan 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Menjelaskan dari lantai 2 cara tercepat ke tempat berkumpul (assembly point) yaitu LK-

RT-Ai-A dengan jarak 26.3 M dan kecepatan 31/sec(detik) dan paling lama adalah K9-K-

LK-RT-AI-A dengan jarak 40.1 M dan kecepatan 43/sec(detik). Memudahkan siswa 

untuk segera menuju ke tempat berkumpul dengan cepat dengan melihat node yang telah 

terpasang.  



11 
 

 
Gambar 3 

Diketahui pada lantai pertama  lintasan terpanjang menuju assembly point yaitu  KN-WC-

LAB-RM-A/ KN-WC-LAB-K7-RT-AI-A dengan jarak 40.1/27.7 M dan membutuhkan 

waktu 41/31sec(detik), sedangkan lintasan terpendek AI-A dengan jarak 7 M dan 

membutuhkan wakru tempuh 11sec(detik), dengan demikian siswa dapat menuju tempat 

berkumpul dengan memperhatikan jarak tempuh tercepat. 

c. Penentuan alternatif titik berkumpul (assembly point) Terdapat 2 alternatif titik 

berkumpul (assembly point) pada sekolahan MIS (Modern Islamic School) ditampilkan 

dalam tabel 5. 

Tabel 3 
Rangkuman Jarak Lintasan Masing-Masing Ruang Menuju Titik Berkumpul (Assembly Point) 

 

 
No 

 
Nama Ruangan / 
Simbol 

 
Arah Evakuasi 

 
Jarak (m) 

 
Kecapatan 
/(Detik)sec * 

1 Kelas 9 (K9) K9-K-LK-RT-AI-A 40.1 43 

2 Kelas (K) K-LK-RT-Ai-A 33.2 35 

3 Lab Komputer 
(LK) 

LK-RT-Ai-A 26.3 31 

4 Ruang karawit 
(RK) 

RK-RM-RP-AI-A 28.2 25 

5 Ruang Musik (RM) RM-RP-AI-A 21.3 21 
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No 

 
Nama Ruangan / 
Simbol 

 
Arah Evakuasi 

 
Jarak (m) 

 
Kecapatan 
/(Detik)sec * 

6 Ruang 
Perpustakaan (RP) 

RP-AI-A 14.4 17 

7 Kelas 9b (K9i)  K9i-K8-K8-RT-AI-
A/K9i-RT-RM-A 

33.9/40.7 25/38 

8 Kelas 8b (K8i)  K8i-K8-RT-AI-A/K8i-
RT-RM-A 

27/27 27/34 

9 Kelas 8 (K8) K8-RT-RM-A/ K8I-RT-
AI-A 

20.1/20.1 34/21 

10 Kelas 7 (K7) K7-RT-RM-A/ K7-RT-
RM-AI-A 

33.8/20.1 30/27 

11 Lab Mipa (LAB) LAB-K7-A/ LAB-K7-
RT-AI-A 

31.4/24.6 26/23 

12 WC (WC) WC-LAB-K7-RM-A/ 
WC-LAB-K7-RT-AI-A 

32.3/25.9 36/25 

13 Kantin (KN) KN-WC-LAB-RM-A/ 
KN-WC-LAB-K7-RT-
AI-A 

40.1/27.7 41/31 

14 Ruang TU (RT) RT-RM-A/RT-AI-A 33.8/18.6 26/15 

15 Uks  (UKS) UKS-AI-A 19.4 17 

16 Ruang kepala 
sekolah (RKP) 

RKP-AI-A 20.1 19 

17 Ruang 
yayasan(RY) 

RY-AI-A 20.1 19 

18 Ruang Multimedia 
(RM) 

RM-A/RM-AI-A 20.7/20.8 22/19 

19 Ruang Guru (RG) RG-AI-A 20.8 17 
20 Aula (Ai) AI-A 7 11 

* Penyelamatkan diri terhitung dari masing-masing pintu. 
 

d. Penandaan arah evakuasi menggunakan bahan yang terbuat dari plastik mika. Bahan yang 

dapat bertahan dari panas maupun hujan dan terlihat jelas baik pada siang. Pada malam 

hari bahan mika dapat memancarkan cahaya sehingga terlihat terang saat gelap, bahan ini 

mengandung zat kapur yang dapat menyerap cahaya dan memancarkannya kembali saat 

gelap. Penempatan Jalur evakuasi juga disesuaikan di tempat yang mudah dilihat orang 

dengan ketinggian penandaan sesua i tinggi rata-rata orang normal agar mudah dibaca. 

Terdapat 6 tanda (node) evakuasi yang dilihat dari untuk memudahkan evakuasi saat 

terjadi bencana. Warna yang dipakai dasar hijau dan warna tanda panah putih dengan tanda 
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arah panah dan tulisan jalur evakuasi, dengan dikelilingi warna putih di sepanjang anak 

panah untuk memperjelas tanda serta tulisan.  

4.Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan data pada BAB IV yang telah di bahas 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil tabulasi terdapat perbedaan antara pengetahuan terhadap bencana dengan 

manajemen bencana, secara umum pengetahuan tentang kebencanaan cukup baik yaitu 

dengan hasil nilai =80 mencapai 25 siswa sedangkan dalam manajemen bencana 

memiliki nilai =80 terdapat 7 siswa. 

2. Pembuatan node yang memakai analisis Flord Warshal dapat memberikan pengetahuan 

jalur (node) jalur evakuasi yang tercepat menuju tempat aman (Assembly Point) saat 

terjadi bencana, dapat menekan jumlah korban saat terjadi bencana. Perhitungan tercepat 

untuk menuju assembly point dari lantai 2 LK-RT-Ai-A dengan jarak 26.3 M dengan 

kecepatan 31sec(detik) sedangkan dari lantai 1 tercepat dengan jarak tempuh hampir 

sama adalah K7-RT-RM-A/K7-RT-RM-AI-A dengan jarak 33.8/20.1M dengan 

kecepatan 30/27 sec(detik). 
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