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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, ( 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ). 

Depkes RI (2007), bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana 

alam dan bencana non alam. Bencana non alam yaitu bencana yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia. Faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan tingginya risiko bencana baik yang disebabkan oleh faktor 

alam maupun non alam sebagai berikut :  

1. Kondisi alam serta perbuatan manusia dapat menimbulkan bahaya 

bagi makluk hidup, yang dapat dikelompokkan menjadi bahaya 

geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya 

teknologi dan penurunan kualitas lingkungan.  

2. Kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-

elemen di dalam suatu wilayah yang berisiko bencana.  

3. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam 

masyarakat.  
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Beragamnya faktor penyebab bencana serta luasnya ruang lingkup 

dan dimensi bencana sesuai UU No 24 Tahun 2007, maka dibutuhkan 

keterlibatan beragam keahlian dalam upaya mengatasi dan pengurangan 

resiko bencana, mulai dari keilmuan sosial menyangkut kelembagaan, 

organisasi, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sampai di bidang 

teknik dan ahli dinamika model dan analisis system ( Depkes RI, 2007). 

Istilah gempabumi sesungguhnya bermacam-macam tergantung 

dari penyebabnya, misalnya gempa vulkanik, gempa runtuhan, gempa 

imbasan dan gempa buatan. Gempa vulkanik disebabkan oleh desakan 

magma ke permukaan, gempa runtuhan banyak terjadi di pegunungan 

yang runtuh, gempa imbasan biasanya terjadi di sekitar dam (penahan air) 

dikarenakan fluktuasi air dam (penahan air) dan gempa buatan adalah 

gempa yang dibuat oleh manusia seperti ledakan nuklir atau ledakan untuk 

mencari bahan mineral. Gempa tektonik yang  disebabkan oleh tabrakan / 

tumbukan antar lempeng. Skala gempa tektonik jauh lebih besar 

dibandingkan dengan jenis gempa lainnya sehingga dampaknya lebih 

besar terhadap bangunan (Ella dan Usman, 2008).  

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki 

kerawanan bencana yang tinggi terutama bencana gempabumi yang yang 

secara geografis dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua 

Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 
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bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat 

menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. dengan 

wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik, 

(Puspito, 1994) dikutip dari BPBD. Mitigasi non-struktural adalah 

serangkaian tindakan yang bersifat non fisik yang dilakukan untuk 

mengurangi dampak yang di timbulkan akibat terjadinya gempabumi, 

kerusakan non-struktural yang di akibatkan gempabumi dapat 

mengakibatkan luka, kematian maupun kerugian material, (Krishna. S. 

Pribadi, Dkk. 2008, ITB). 

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, 

yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan, (Dr. Ir. Agus Racmat) 

a. Penilaian bahaya (hazard assesment); diperlukan untuk mengidentifikasi 

populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini 

memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, 

probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. 

Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting 

untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;  

b. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya 

tsunami yang diakibatkan oleh gempabumi, aliran lahar akibat letusan 

gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana 

yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai 

saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang 
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berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang 

akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan 

dipercaya. 

c. Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada 

unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang 

membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena 

bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui 

kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika 

situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah 

daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat 

menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi 

dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah 

perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan 

fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta 

usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap 

bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur). 

Wilayah Jogonalan Kabupaten Klaten merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di Klaten yang dilalui jalur gempabumi tektonik 

yang berasal dari laut selatan Jawa. dalam kejadian bencana gempabumi 

di Jogja tahun 2006 menimbulkan dampak kerugian materiil maupun 

korban jiwa. Berikut ini adalah tabel bukti kerusakan materiil di 

Jogonalan akibat bencana gempabumi di Jogja. 
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Tabel. 1.1 Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi ( BPBD 

Kleten) 

 

No 

Kecamatan 

Jogonalan  

( Dusun) 

       Jumlah Keadaan Rumah 

Rusak 

Total 

Rusak Berat Rusak Ringan 

1 Ds Tangkisan Pos 60 306 136 

2 Ds Titang 150 208 100 

3 Ds Prawikan 199 406 374 

4 Ds Sumyang 56 228 171 

5 Ds Kraguman 23 286 398 

6 Ds Gondangan 131 510 367 

7 Ds Bakung 41 407 248 

8 Ds Karang Dukuh 10 118 386 

9 Ds Wonoboyo 33 136 425 

10 Ds Prawatan 50 328 567 

11 Ds Somopuro 160 363 449 

12 Ds Rejoso 168 459 163 

13 Ds Pakahan 126 434 388 

14 Ds Dompyongan 37 445 507 

15 DsTambakan 39 372 369 

16 Ds Joton 88 354 326 

17 Ds Granting 5 111 416 

18 Ds Ngering 

Jumlah 

223 

1599 

423 

5894 

280 

6070 

Sumber : BPBD Klaten 
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Mitigasi non struktural dilakukan secara sederhana peneliti 

berharap siswa dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat 

terjadinya bencana gempabumi baik di sekolah maupun di luar sekolah, 

dengan tujuan agar siswa dapat mengurangi risiko yang akan menimpa 

siswa  dan mengantisipasi agar tidak  menimbulkan korban jiwa dan 

kerugian materi pada saat terjadi goncangan gempa ( Pendidikan Siaga 

Bencana ). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  

PENGETAHUAN MITIGASI NON STRUKTURAL BENCANA 

GEMPABUMI SISWA SMP MUHAMMADIYAH 8 WEDI DI 

KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan orentasi lapangan di SMP MUHAMMADIYAH 8 

WEDI dapat ditemukan beberapa masalah dalam perumusan masalah yang 

kemudian oleh peneliti dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengetahuan siswa terhadap mitigasi non struktural 

bencana gempabumi?, dan 

b. Bagaimana pengetahuan sikap siswa  mengenai mitigasi non-

struktural? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengetahuan siswa mengenai mitigasi non struktural 

bencana gempa bumi, dan 
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b. Mengetahui pengetahuan sikap siswa mengenai mitigasi non  

struktural. 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. SMP  Muhammadiyah 8 Wedi Klaten 

Dengan hasil penelitian ini peneliti ingin SMP  Muhammadiyah 8 

Wedi dapat lebih meningkatkan proses pembelajaran  yang mengacu 

tentang mitigasi bencana gempa bumi dengan cara mengetahui 

pengetahuan siswa terhadap mitigasi non-struktural bencana gempa 

bumi di sekolah tersebut. 

b. Guru 

Sebagai bahan pembanding dalam pembuatan RPP untuk 

perkembangan proses pembelajaran di sekolah SMP Muhammadiyah 

8 Wedi. 

c. Siswa 

Sebagai dasar pengetahuan siswa mengenai bahaya gempa bumi, 

dampak yang  di timbulkan dan cara yang harus di lakukan siswa 

saat terjadi bencana gempa bumi. 

E. Daftar Istilah 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
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kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis 

(Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana, Dr. Ir. Krishna S. Pribadi, dkk, dalam  buku pendidikan siaga 

bencana ITB. 2008 ) 

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, 

patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,Dr. Ir. Krishna 

S. Pribadi, dkk, dalam  buku pendidikan siaga bencana ITB. 2008 ) 

Mitigasi adalah tindakan yang di lakukan untuk menngurangi 

dampak yang di sebabkan oleh terjadinya bencana.( Dr. Ir. Krishna S. 

Pribadi, dkk, dalam  buku pendidikan siaga bencana ITB. 2008 )  

Mitigasi Non Struktural adalah tindakan terikait kebijakan, 

pembangunan, kepedulian, pengembangan pengetahuan, komitmen publik 

serta pelaksanaan metoda dan operasional, termasuk mekanisme 

partisipatif dan penyebarluasan informasi yang di lakukan untuk 

mengurangi resiko terkait dampak bencana. (Dr. Ir. Krishna S. Pribadi, 

dkk, dalam  buku pendidikan siaga bencana ITB. 2008 ) 

 


