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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU RI No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana mendefinisikan bencana alam adalah: “bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam salah 

satunya adalah bencana gempa bumi”. Gempa bumi adalah getaran atau 

guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari 

dalam struktur bumi (Joko Christanto,  2011: 11). Penyebab terjadinya 

gempa bumi diantaranya karena pergerakan lempeng kulit bumi dan 

aktivitas gunung api (Nirmalawati, 2011: 65).  Dampak dari bencana gempa 

bumi adalah jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. 

Di Indonesia, hampir seluruh wilayahnya sering terjadi bencana 

gempa bumi. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 

(DVMBG) mencatat telah terjadi banyak kejadian bencana gempa bumi di 

Indonesia antara lain: 1) 26 Desember 2004, gempa dahsyat dengan 

kekuatan 9 SR mengguncang Sumatera dan memicu tsunami di beberapa 

negara, terutama Indonesia. Korban jiwa sebanyak 131. 029 orang tewas 

dan ribuan lainnya hilang. 2) 28 maret 2005, gempa dengan kekuatan 8,7 

SR mengguncang Nias dan Simeulue, 900 orang tewas, ribuan rumah dan 

jembatan rata dengan tanah. 3) 17 Juli 2006, gempa 7,7 SR mengguncang 



2 
 

Pengandaran dan pantai di Selatan Pulau Jawa, dan memicu terjadinya 

tsunami yang mengakibatkan 600 orang tewas. 

Kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka 

mengantisipasi suatu bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang 

dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah 

terjadi bencana (Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung, 2008: 

13). Pentingnya kesiapsiagaan adalah untuk membangun ketahanan individu 

dalam menghadapi bencana. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana gempa bumi menyebabkan jatuhnya korban yang cukup banyak. 

Individu tidak tahu bagaimana upaya penyelamatan diri dari runtuhnya 

bangunan maupun tindak tanggap darurat yang tepat ketika terjadi bencana 

gempa bumi. 

Gempa bumi terjadi setiap saat, termasuk ketika pada saat jam 

belajar tengah berlangsung di sekolah. Sekolah merupakan salah satu 

tempat siswa menghabiskan waktu sehingga kemungkinan saat terjadi 

bencana gempa bumi mereka berada di sekolah. Terlebih pada sekolah yang 

berada di daerah yang rawan terkena dampak bencana gempa bumi. Siswa 

pada khususnya memiliki potensi yang cukup besar menjadi korban dalam 

bencana gempa bumi.Kepanikan, ketidak tahuan siswa tentang tindak 

darurat dalam penyelamatan diri membuat banyaknya jatuhnya korban 

ketika terjadi gempa. Untuk itu penting bagi siswa memiliki kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana gempa bumi. 
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Guru mempunyai peran yang sangat strategis untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. Sebagai 

pendidik guru dapat mentransfer ilmu kepada siswa sekaligus penggerak 

dan pelaku utama kesiapsiagaan di sekolah (Jan Sopaheluwakan, 2006: 

157).Guru merupakan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan, terutama 

di sekolah. Berkenaan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa 

bumi diharapkan para guru menjadi panutan bagi murid-muridnya, dimana 

guru juga menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh 

oleh murid (Hartono, 2010: 95). Anak sekolah merupakan generasi penerus 

bangsa yang harus kita lindungi. Hal ini tidak  dibatasi hanya pada 

pencegahan runtuhnya gedung sekolah, tapi juga bagaimana membangun 

masyarakat yang tanggap resiko bencana yang dimulai dari bangku sekolah 

dengan menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran 

(Syukra Alhamda, 2012: 63). 

Pada tanggal 27 Mei 2006 gempa tektonik dengan kekuatan 5,9 

skala Richter mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa terjadi 

selama kurang lebih 1 menit pada pukul 05.53 pagi dan telah memakan 

korban jiwa lebih dari 5000 jiwa. Kabupaten Klaten merupakan wilayah di 

Jawa Tengah yang mengalami kerusakan yang parah akibat gempa tektonik 

tersebut. Korban jiwa di Kabupaten Klaten tercatat 51 korban meninggal 

dunia, luka berat 177 orang, luka ringan 1.493 orang dan luka sedang 70 

orang (Sumber: Satkorlak Kabupaten Klaten dan Posko Pramuka Peduli 

Bencana Gempa Bumi, 2006). 
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SMP Negeri 1 Bayat adalah sekolah menengah pertama yang berada 

di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Sekolah ini mengalami kerusakan 

parah ketika terjadi bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Hampir 

seluruh bangunan rusak dan hancur sehingga mengharuskan pihak sekolah 

membangun gedung sekolah yang baru. Untuk itu penting bagi guru dan 

siswa di SMP Negeri 1 Bayat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi 

gempa bumi. 

Berawal dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan  kesiapsiagaan guru dan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi. Untuk itu penulis memberikan judul pada penelitian 

ini yaitu ”Kesiapsiagaan Guru dan Siswa Dalam Menghadapi Bencana 

Gempa Bumi Di SMP Negeri 1 Bayat Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pentingnya kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana gempa bumi 

di SMP Negeri 1 Bayat. 

2. Pentingnya kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi di SMP Negeri 1 Bayat. 
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C. Pembatas Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, mengingat 

keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya maka penelitian ini dibatasi 

pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana gempa bumi di 

SMP Negeri 1 Bayat. 

2. Kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi di 

SMP Negeri 1 Bayat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana gempa 

bumi di SMP Negeri 1 Bayat? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi di SMP Negeri 1 Bayat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Ingin mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi gempa 

bumi di SMP Negeri 1 Bayat. 



6 
 

2. Ingin mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi di SMP Negeri 1 Bayat. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan pengetahuan dalam 

kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi di SMP Negeri 1 Bayat. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan 

mampu memberikan pengetahuan tentang sejauh mana 

kesiapsiagaan guru dan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan siswa, memberikan pengetahuan tentang 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

oleh sekolah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan 

menghadapi bencana gempa bumi. 

c. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bahan 

pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk 

peneliti lebih lanjut. 

 

 


