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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Letak Negara Indonesia yang berada diantara lempeng besar dunia dan 

jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) memang memberikan 

keuntungan sumberdaya alam yang melimpah. Namun, di sisi lain kondisi 

tersebut juga memiliki potensi bahaya bencana alam besar yang sewaktu-

waktu mengintai seperti halnya gunung berapi dan gempa bumi. Gempa bumi 

itu sendiri merupakan getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan 

dipermukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi (Joko Christanto, 

2001). Dari getaran atau guncangan tersebutlah yang mampu menyebabkan 

adanya korban jiwa maupun materi. Kejadian yang melanda Indonesia dari 

tahun ke tahun dan dari beberapa daerah di Indonesia seperti halnya pada 

tahun 2004 dengan kekuatan 9,3 SR melanda Aceh dan sekitarnya, Tahun 

2006 gempa dengan kekuatan 5,9 SR melanda Yogyakarta dan sebagian Jawa 

Tengah, Tahun 2007 gempa dengan kekuatan 7,9 SR menguncang Bengkulu 

dan sekitarnya, Tahun 2009 gempa dengan kekuatan 7,9 SR melanda Sumatra 

barat (BMKG dan USGS). Kejadian gempa bumi menyebabkan banyaknya 

korban jiwa maupun materi, banyaknya korban ini bukan disebabkan karena 

guncangan atau getaran dari gempa bumi melainkan dari reruntuhan 

bangunan.  
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Kondisi daerah Indonesia yang seperti itulah Kesiapsiagaan 

masyarakat dalam mengahadapi bencana sangat diperlukan. Kesiapsiagaan 

merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, 

kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Dengan 

adanya kesiapsiagaan dari masyarakat diharapkan dapat meminimalkan 

korban materi maupun korban jiwa. Kurangnya pengetahuan masyarakat 

terhadap bencana alam maupun tindakan yang harus dilakukan sebelum atau 

sesudah adanya bencana yang membuat banyaknya korban jiwa. Disisi lain, 

tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi tindakan masyarakat saat 

terjadi sebuah bencana.   

Sabtu 27 mei 2006 tepat pukul 05.55 WIB gempa dengan kekuatan 5,9 

SR melanda Yogyakarta dan sekitarnya Lokasi gempa menurut Badan Geologi 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terjadi di 

koordinat 8,007° LS dan 110,286° BT pada kedalaman 17,1 km. Getaran ini 

tidak hanya dirasakan masyarakat Yogyakarta tetapi ikut dirakasan pula oleh 

sebagian masyarakat Jawa Tengah, salah satunya masyarakat Desa Bero 

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Desa Bero yang berada di Kecamatan 

Trucuk ini pada kejadian gempa bumi 27 mei 2006 mengalami kerusakan 

hunian di semua tempat mencapai 80 . Jumlah kerusakan mencapai 427, 

rusak sedang 14, rusak berat 655, dan tempat ibadah rusak berat mencapai 7. 

Selain itu, korban jiwa dalam bencana ini mencapai 6 orang meninggal dunia 

dan 58 orang luka-luka (sumber. Satkorlak Kab. Klaten dan Posko Pramuka 

http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Energi_dan_Sumber_Daya_Mineral_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
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Peduli Bencana Gempa Klaten). Berdasarkan orientasi dilapangan kepanikan 

sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan 

masyarakat  dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun organisasi 

tertentu mengenai mitigasi bencana menyebabkan jatuhnya korban yang 

cukup banyak untuk itu diperlukan adanya kesipasiagaan dari masyarakat.  

Berawal dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bero Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten dalam menghadapi gempa bumi. Untuk itu penulis 

memberikan judul pada penelitian ini yaitu “Kesiapsiagaan masyarakat 

menghadapi bencana gempa bumi di Desa Bero Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bencana gempa bumi yang melanda Desa Bero Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. 

2. Perlunya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa 

bumi. 
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C. Rumusan Masalah 

berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Desa Bero Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten terhadap bencana gempa bumi ditinjau dari tingkat 

pendidikan? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Desa Bero Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana gempa bumi ? 

 

D. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari kesalahan 

pemahamanan agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan, karena 

masalah yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas dan tidak 

memungkinkan permasalahan dalam judul penelitian tersebut dapat 

terselesaikan semua.  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada 

kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi masyarakat di Desa Bero 

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten  ditinjau dari tingkat pendidikan. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan kesiapsiagaan masyarakat Desa Bero  Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten terhadap bencana gempa bumi ditinjau dari tingkat 

pendidikan. 

2. Mendiskripsikan kesiapsiagaan masyarakat Desa Bero  Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten terhadap bencana gempa bumi. 

F. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berrkepentingan. Secara terperinci manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Manfaat teoritis 

3. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program 

strata satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Geografi. 

4. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan 

referensi bagi penelitian yang akan datang. 

b) Manfaat praktis 

1. Memberikan informasi tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana gempa bumi. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat tentang tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi. 


