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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara geografis Indonesia terletak di daerah khatulstiwa dan berada pada 

koordinat 95
0
BT-141

0
BT dan 6

0
LU-11

0
LS dengan morfologi yang beragam 

dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini dipengaruhi 

oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng 

tektonik aktif disekitar perairan Indonesia antranya lempeng Eruasia, Hindia 

Australia, Samudra Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan 

jalur gempa bumi, Vulkanisme, serta patahan-patahan geologi yang 

menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor. 

Fenomena erupsi Merapi 2010 yang terjadi di beberapa kabupaten yang 

berpotensi terkena dampak erupsi vulkanisme yang memiliki potensi bahaya 

utama (main hazard potency) dan potensi bahaya ikutan (colateral hazard 

potency) sehingga perlu upaya strategis mitigasi bencana guna mengurangi 

resiko bencana. Erupsi Merapi Tahun 2010 ini mengancam lebih bahaya 

karena erupsi Explosif. 

Kabupaten Magelang, Sleman DIY, Klaten dan Boyolali yang berpotensi 

terkena hujan debu, awan panas dan lahar dingin yang beradius dekat dengan 

Merapi. Erupsi Merapi yang terjadi di beberapa kabupaten membuat 

ketakutan pada masyarakat lari kepanikan untuk menyelamatkan diri menjauh 

walau masih ada sebagian warga yang percaya dengan mitos-mitos untuk 



2 
 

menetap di desa-desa tersebut walau sudah diperingatkan Merapi dalam 

keadaan awas. 

SMP Muhammadiyah 23 Kemalang Keputran berada di daerah Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten. Sekolah ini tidak berada dalam Kawasan 

Rawan Bencana (KRB) sehingga resiko terkena dampak erupsi Merapi 

ringan. Pada Tahun 2010 erupsi Gunung Merapi beresiko dampak berat 

terhadap sekolah ini. Pemerintah sebagai pihak yang paling 

bertanggungjawab dalam hal ini harus lebih aktif. Upaya pemerintah dalam 

menaggulangi resiko bencana erupsi Gunung Merapi dapat dilakukan mitigasi 

bencana. 

Dalam hal ini pemerintah mengingginkan setiap sekolah tanggap terhadap 

bencana atau bisa disebut sekolah siaga bencana terutama sekolah yang 

berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dengan upaya paham tentang 

mitigasi bencana. 

Guru dan murid di SMP Muhammadiyah 23 Kemalang Keputran 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten terkena dampak abu vuklanik yang 

cukup tebal sehingga pasca bencana sekolah ini ingin mengurangi resiko 

dampak yang dialami kemarin dengan cara guru dan murid paham terhadap 

mitigasi bencana. Persepsi guru dan murid terhadap mitigasi bencana juga 

dibutuhkan karena juga salah satu bentuk upaya Pra bencana dalam mitigasi 

bencana. Tanggap bencana terhadap mitigasi bencana kegiataan saat dan 

pasca bencana  untuk mengurangi resiko dampak bencana erupsi Merapi. 
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Bedasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian di SMP Muhammadiyah 23 Kemalang Keputran Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten dengan judul : “ANALISA TANGGAPAN 

GURU DAN MURID KELAS VII DAN VIII TERHADAP MITIGASI 

BENCANA DAMPAK ERUPSI GUNUNG MERAPI TAHUN 2010 : 

STUDI KASUS DI SMP MUHAMMADIYAH 23 KEMALANG 

KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dihadapkan pada beberapa masalah yang dipecahkan oleh 

peneliti guna menentukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, adalah : 

1. Seberapa besar dampak erupsi Gunung Merapi terhadap SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten 

2. Bagaimana pemahaman guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi 

3. Bagaimana persepsi guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi? 

4.  Bagaimana tanggapan guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Merapi 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian adalah : 

1. Mengetahui besarnya dampak bencana erupsi Gunung Merapi di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui pemahaman guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. 

3. Mengetahui persepsi guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Merapi. 

4. Mengetahui tanggapan guru dan murid kelas VII dan VIII di SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten terhadap mitigasi bencana erupsi Merapi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai tentang Geografi 

b. Bertambahnya Ilmu pengetahuan mengenai mitigasi bencana 

c. Sebagai masukan teori khusus menyangkut geologi, geografi, 

geomorfologi, geografi sumber daya, serta konservasi terhadap 

lingkungan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Manfaat praktis bagi guru dan murid di SMP Muhammadiyah 23 

Kemalang, Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten 

sebagai reverensi mitigasi bencana dan lebih paham, perseptif dan 

tanggap dalam bencana. 

b. Bagi Pemerintah 

Sebagai penentu sikap pemerintah untuk langkah langkah 

selanjutnya dalam mengayomi masyarakat yang didaerah 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dan khusunya SMP 

Muhammadiyah 23 Kemalang Keputran Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten yang berada di Kawasan Rawan Bencana erupsi 

Merapi dalam meminimalkan dampak erupsi Merapi. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman wawasan 

mengenai mitigasi bencana 

3. Manfaat bagi Bidang Pendidikan 

Sebagai masukan bagi dunia pendidikan khususnya yang berkaitan 

dengan ilmu geografi untuk tingkat SMP dalam materi Vulkanisme 

dan erupsi Vulkanisme dan tidak hanya mempelajari materi ini saja 

tetapi juga dengan penaggulangan bencana atau mitigasi bencana. 
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E. Daftar Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dan salah penafsiran dalam 

menginterprestasikan istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut ; 

a. Analisis 

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk      

mengetahui keadaan yang sebenarnya. ( KBBI, 2005)  

b. Tanggap 

Tanggap adalah ketersedian layanan darurat dan bantuan publik saat 

atau ketika bencana terjadi untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi 

dampak kesehatan, memastikan keselamatan dan memenuhi kebutuhan 

dasar dari orang yang terkena dampak. (UNISDR, 2009) 

c. Guru 

Menurut Undang Undang No 14 Tahun 2005 guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah.   

d. Murid 

Murid juga disebut peserta didik yang beararti anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 
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e. Mitigasi adalah mengacu pada proses untuk mengurangi atau 

membatasi dampak yang merugikan dari bahaya dan yang terkait 

dengan bencana. (UNISDR, 2009) 

f. Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa oleh alam, manusia, 

dan atau keduanya yang menyebabkan timbulnya korban manusia, 

kerugian harta 

g. Erupsi  

Erupsi adalah pada umumnya hasil yang dikeluarkan sebagian terbesar 

terdiri dari lava yang cair (Katili, 1963)   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


