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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Tempat Penelitian 

1. Lokasi Desa Muruh 

Desa Muruh terletak di Kecamatan Gantiwarno kabupaten klaten 

provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian berada pada 130 meter diatas 

permukaan air laut dan memiliki luas wilayah 158,856 ha. Desa Muruh 

ditinjau dari topografi wilayahnya merupakan wilayah yang berada pada 

dataran rendah, dengan memiliki curah hujan sebanyak 15 mm per tahun 

dan suhu udara rata-rata desa muruh adalah 20-30° c data ini diambil dari 

data monografi desa Muruh. 

 

Sumber: data primer penulis 

Gambar 4.1 Kantor Balai Desa Muruh 
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Jarak desa ke ibukota kecamatan Gantiwarno kurang lebih 06 km  dan 

jarak ke ibukota kabupaten Klaten kurang lebih 10 km jarak ke ibukota 

propinsi 200 km dan jara ke ibukota negara Jakarta 800km. desa Muruh 

memiliki batas administratif bagian utara berbatsan dengan desa Geneng 

yang berada di kecamatan Prambanan, sedangkan untuk sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Sengon yang berada pada wilayah kecamatan 

Prambanan, sebelah timur berbatasan dengan desa Mutihan yang masih 

dalam wilayah kecamatan Gantiwarno dan sebalah barat berbatasan 

dengan desa Cucukan yang berada pada wilayah kecamatan Prambanan 

lihat gambar 4.2.  

2. Penggunaan lahan 

Berdasarkan data monografi desa jumlah luas desa Muruh adalah 

158,674 ha terbagi diantaranya sebagai pemukiman 10 ha, pekarangan 

seluas 37,529 ha luas persawahan 104,525 ha luas tanah kuburan 0,935 ha 

dan luas tanah lainya adalah 1,685 ha disajikan pada bentuk tabel 4.1 

berikut. 
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Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Desa Muruh 

No Penggunaan lahan Luas (ha) 

1 Pemukiman 10,000 

2 Persawahan 104,525 

3 Pekarangan 37,529 

4 Perkantoran 4,000 

5 Pekuburan 0,935 

6 Lainya 1,685 

  Total 158,674 

Sumber : data monografi desa Muruh tahun 2011 

3. Pemerintahan 

Desa Muruh terbagi menjadi 12 dusun dengan total luas wilayah desa 

158,674 ha yaitu dusun Butuh, Gedongan, Bangan, Tambangan, 

Bangunrejo, Ngringin, Perum Griya indah, Muruh, Karangmojo, Sidorejo, 

Mulwo, Karang dan Platar. Desa Muruh memiliki jumlah aparat desa 

sebanyak 8 orang denagan struktur pemerintahan seperti gambar 4.3 

beriut. 
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BAGAN PEMERINTAHAN DESA MURUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.3 Bagan Pemerintahan Desa Muruh 

4. Penduduk 

Berdasarkan data monografi Desa Muruh tahun 2011 jumlah 

penduduk Desa Muruh sebanyak 2.975 jiwa yang terdiri dari penduduk 

laki-laki sebanyak 1.460 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.515 

jiwa. Kepadatan penduduk di desa Muruh sebesar 1860 per     seperti 

pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Jumlah Penduduk. 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki 1460 

Perempuan 1515 

Total 2975 

Sumber : Monografi Desa Muruh 2012 

 Penduduk Desa Muruh memiliki rasio jenis kelamin sebesar 9,6 dengan 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1460 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 1515 jiwa. 

Tabel 4.3 Penduduk berdasaran Kelompok Umur dan Jenis 

kelamin 

No Penduduk Laki-laki Perempuan Total 

1 0-4 108 129 237 

2 5-9 141 154 295 

3 10-14 95 125 220 

4 15-19 117 119 236 

5 20-24 125 120 245 

6 25-29 118 111 229 

7 30-34 120 125 245 

8 35-39 113 128 241 

9 40-44 99 93 192 

10 45-49 94 97 191 

11 50-54 87 89 176 

12 55-59 70 75 145 

13 60-64 48 43 91 

14 65-60 52 47 99 

15 70-74 52 45 97 

16 75+ 21 15 36 

 Jumlah   1460 1515 2975 

        Sumber: data monografi desa muruh 2012 
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Penduduk Desa Muruh memiliki rasio kelompok umur sebesar 3,3 dan 

penduduk miskin sebesar 0,8 dari 1037 kepala keluarga yang tercatat 

sebagai keluarga miskin dari jumlah kk miskin sebesar 87 kk dari 1037 

kk.    Penduduk desa Muruh memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 

244 orang, tingkat SMP sebanyak 256 orang, tingkat D1 sebanyak 16 

orang, tingkat D2 sebanyak 8 orang, tingkat D3 sebanyak 8 orang, S1 

sebanyak 12 orang, tingkat S2 sebanyak 5 orang, dan tingkat S3 sebanyak 

5 orang. 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Cacat 

No Cacat Laki-laki Perempuan 

1 Tuna rungu 1 1 

2 Tuna wicara - 3 

3 Tuna netra 1 2 

4 Lumpuh 1 3 

5 Sumbing -  2 

6 Cacat kulit 1  - 

7 Idiot 1 3 

8 Gila -  -  

9 Stres 3 3 

Sumber : data Monografi desa Muruh 2012 

Dari tabel di atas terdapat jumlah orang cacat sebanyak 25 orang dan 

desa Muruh memiliki rasio orang cacat sebesar 0,08 

 

 

 

. 
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B. Pengujian Instruman Penelitian 

Penelitian ini menggunaan instrumen berupa angket atau kuisioner 

yaitu angket pengetahuan dan angket kesiapsiagaan. Sebelum digunakan 

sebagai suatu alat uji, angket tersebut harus dan telah di uji  validitas dan 

reabilitasnya agar diperoleh angket yang valid dan reliabel. Dalam 

penelitian ini subyek uji coba instrumen penelitian sebanyak 20 

responden. Adapun hasil uji validitas dan reabilitas sebagai berikut:  

1. Uji Validitas Angket kesiapsiagaan 

Uji validitas yang digunakan validitas internal, yaitu konsistensi 

masing masing item dengan item keseluruhan dari variable pengetahuan 

yaitu dengan cara mengorelasikan masing masing item keseluruhan 

menggunakan korelasi product moment. 

Kriteria uji validitas penjabaranya sebagai berikut item dikataan valid 

apabila harga rhitung > rtabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun hasil uji 

validitas yang telah dilakukan dan disajikan pada lampiran dengan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0. dapat dilihat dari tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.5 Uji Validitas Angket Kesiapsiagaan 

No Item Rxy Rtabel Hasil 

1 
0.745203 0.367 

VALID 

2 
0.462515 0.367 

VALID 

3 
0.588828 0.367 

VALID 

4 
0.606873 0.367 

VALID 

5 
0.574446 0.367 

VALID 

6 
0.457766 0.367 

VALID 

7 
0.565877 0.367 

VALID 

8 
0.521875 0.367 

VALID 

9 
0.570783 0.367 

VALID 

10 
0.703132 0.367 

VALID 

11 
0.582874 0.367 

VALID 

12 
0.618058 0.367 

VALID 

13 
0.597905 0.367 

VALID 

14 
0.586405 0.367 

VALID 

15 
0.604939 0.367 

VALID 

16 
0.548795 0.367 

VALID 

17 
0.588233 0.367 

VALID 

18 
0.493747 0.367 

VALID 

19 
0.558903 0.367 

VALID 
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20 
0.674419 0.367 

VALID 

21 
0.558903 0.367 

VALID 

22 
0.554271 0.367 

VALID 

23 
0.600566 0.367 

VALID 

24 
0.521434 0.367 

VALID 

25 
0.504702 0.367 

VALID 

26 
0.577917 0.367 

VALID 

27 
0.714849 0.367 

VALID 

28 
0.471163 0.367 

VALID 

29 
0.574446 0.367 

VALID 

Sumber: data Primer Peneliti 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa semua item dinyatakan telah valid 

karena memiliki nilai rhitung>rtabel dan nilai signifikan < 0,05 dengan demikian 

semua item yang telah di uji dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data. 

2. Uji Reabilitas angket 

Uji reabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus alpha, dari uji 

reabilitas angket maka diperoleh nilai koefisien reabilitas angket variabel 

kesiapsiagaan sebesar 0,927 kemudian dari data koefisien reabilitas tersebut 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa angket kesiapsiagaan memiliki reabilitas 

sangat tinggi. 
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0,80 <r11 < 1,00 = reabilitas sangat tinggi 

0,60 <r11 < 0,80 = reabilitas tinggi 

0,40 <r11 < 0,60 = reabilitas cukup 

0,20 <r11 < 0,40 = reabilitas rendah 

0,00 <r11 < 0,20 = reabilitas sangat rendah 

Berdasarkan semua uji validitas dan reabilitas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa angket tersebut sudah layak dan siap 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

C. Diskripsi Data 

1. Diskripsi data kesiapsiagaan 

Data yang diperoleh dari angket kesiapsiagaan dengan menggunakan 

teknik angket yang terdiri dari 29 item pertanyaan yang diberikan dengan 

sebuah alternatif jawaban YA dan TIDAK dengan sekor maksimum yang 

mungkin dicapai adalah 29 dan sekor terendanya adalah 0. Hasil dari 

analisis dan perhitungan menunjukan bahwa nilai tertinggi dari penilaian 

angket dengan jumlah responden 92 orang adalah 25 dan nilai terendah 

yang didapatkan adalah  9 dengan skor nilai rata-rata angket keselurahan 

sebesar 17,7 dengan nilai median atau nilai tengah sebesar 18 dan nilai 

modus atau nialai yang sering muncul sebesar 17. 
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D. Analisis Data 

1. Analisis tingkat ancaman bencana gempabumi 

Analisis Indeks Ancaman Bencana Gempabumi dalam penelitian ini 

menggunakan  Peta Rawan Gempabumi Jawa Tengah Pusat Vulkanologi 

dan Mitigasi Bencana Geologi, data yang diperoleh dalam peta ini terbagi 

menjadi tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.  

Perka BNPB no 2 Kajian Risiko Bencana Indeks Ancaman Bencana 

disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi 

suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana 

yang terjadi tersebut. Indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan 

sejarah. kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah, berikut ini adalah 

peta yang digunakan peneliti dalam menganalisis Indeks Ancaman 

Bencana Gempabumi seperti pada gambar 4.4 berikut. 
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Berdasarkan dari Peta Rawan Gempabumi Jawa Tengah Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi desa Muruh yang berada di 

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dalam katagori menengah 

dengan warna kuning yang berada pada peta, jadi dapat disimpulkan 

bahwa indeks ancaman bencana gempabumi di Desa Muruh Kecamatan 

Gantiwarno Kabupaten Klaten dalam kelas indeks sedang. 

Penentuan Indeks Penduduk Terpapar dihitung dari komponen sosial 

budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini 

diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok 

rentan pada suatu daerah bila terkena bencana. Indeks ini baru bisa 

diperoleh setelah Peta Ancaman untuk setiap bencana selesai disusun, 

data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi 

dalam tiga kelas ancaman, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Nilai indeks 

dalam bentuk kelas (rendah, sedang atau tinggi), komponen ini  

menghasilkan jumlah jiwa penduduk yang terpapar ancaman bencana 

pada suatu daerah. Desa Muruh mempunyai kepadatan penduduk sebesar 

1860 per     dan kelompok rentan 13,78% terhadap bencana 

gempabumi. Indeks penduduk terpapar desa Muruh masuk dalam katagori 

tinggi karena kepadatan penduduk lebih dari 1000 dan kelompok rentan 

kurang dari 20% dengan penduduk terpapar 73,78% seperti pada tabel 4.7 

berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Indeks Penduduk Terpapar 

No Bencana Kompone

n 

Indikator 

Rendah Sedang Tinggi Bobot 

total 

1 Gempabu

mi 

Kepadata

n 

pendudk 

  >1000 

jiwa/

    

60% 

  

 

 

 

Total 

Kelompo 

rentan 

13,78%    

 

 

 

73,78% 

Sumber: data primer peneliti 

Tabel 4.8 Kelompok Rentan 

No Rasio Bobot % 

1 Rasio jenis kelamin 9.6 

2 Rasio kelompok umur 3.3 

3 Rasio orang cacat 0.08 

4 Rasio penduduk miskin 0.8 

 

Total 13.78 

Sumber: Data Monografi Desa Muruh 2012 

Tingkat ancaman dihitung dengan menggunakan hasil indeks ancaman 

dan indeks penduduk terpapar. Indeks ancaman  bencana gempabumi di 

Desa Muruh dalam indeks kelas menengah dan indeks penduduk terpapar 

Desa Muruh dalam indeks kelas tinggi. Perpaduan dua indeks tersebut 

menghasilkan Tingkat Ancaman Bencana Gempabumi di Desa Muruh 

Kecamatan Gantiwarno ke dalam Tingkat Ancaman Tinggi. 
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Tabel  4. 9 Matrik Tingkat Ancaman Bencana 

 

Sumber : PERKA BNPB 2012 

Dari data laporan desa Muruh setelah terjadi bencana gempabumi pada 

tanggal 26 mei 2007 menurut aparat desa yang juga diperkuat dengan 

data hasil laporan desa bahwa gempabumi  yang terjadi menimbulkan 

dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Di Desa 

Muruh terdapat korban meninggal sebanyak 33 jiwa, luka berat sebanyak 

386 jiwadan luka ringan sebanyak 409 jiwa. 

 

Tabel 4.10  Korban Jiwa 

No Korban Laki-laki Perempuan 

1 Meninggal 10 23 

2 Luka berat 143 234 

3 Luka ringan 267 142 

Sumber: Laporan korban bencana desa Muruh 2006 
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Gempabumi yang terjadi pada tanggal 26 mei yang  mengakibatan 

jatuhnya korban jiwa juga mempunyai dampak kerusakan bangunan yang 

tidak sedikit. Desa Muruh terctat terdapat 635 unit rumah roboh, 155 unit 

rumah rusak berat, dan 77 unit rumah rusak ringan. 

Tabel 4.11 Kersakan Rumah 

No Kerusakan Rumah Jumlah 

1 Roboh 635 

2 Rusak berat 155 

3 Rusak ringan 77 

Sumber: Laporan kerusakan rumah desa Muruh 2006. 

2. Analisis Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat 

Analisis indeks dalam penelitian ini diguanakan untuk mengetahui 

tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi 

di desa Muruh, dimana setelah dilakukan  penyebaran 92 angket dalam 29 

butir pertanyaan mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 

gempabumi oleh peneliti kepada masyaraat desa Muruh yang sebagaimana 

dijadikan responden oleh peneliti. 

a. Skor total hasil angket  

Setelah dilakukan penyebaran angket kepada masyarakat di desa 

Muruh didapatkan hasil indeks 61,09 yang berarti dalam katagori 

Hampir siap didapatkan dari perhitungan nilai indeks 

kesiapsiagaan menggunakan rumus : 

 Indeks : 
                    

                       
 X 

100 
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Total real nilai kesiapsiagaan masyarakat 1630 

Total skor maksimum parameter 2668 

Nilai indeks = 
    

    
     = 61,09 

b. Tingkat kesiapsiagaan berdasarkan indeks 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks kesiapsiagaan 

masyarakat yang telah dilakukan di desa Muruh terhadap bencana 

gempabumi didapatkan nilai akhir 61,09 dan kemudian dari data 

tersebut dapat di katagorikan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana Gempabumi di desa Muruh dalam katagori 

hampir siap. 

Tabel 4.12 Nilai Indeks Kesiapsiagaan 

No  Nilai indeks Kategori  

1 80-100 Sangat siap 

2 65-79 Siap 

3 55-64 Hampir siap 

4 40-54 Kurang siap 

5 0-39 Belum siap 

Sumber : Sopaheluwakan, Jan 2006 
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Tabel 4.13 Tabel Nilai Angket Kesiapsiagaan Responden 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Tahukah anda tentang penyebab bencana gempabumi? 

 

43 49 

2 Apakah gempabumi dapat menyebabkan bencana tsunami? 

 

83 9 

3 Apakah bencana gempabumi dapat menyebabkan kerusakan 

bangunan? 

92 0 

4 Menurut anda perlukah penyuluhan atau pelatihan mengenai 

kesiapsiagan bencana gempabumi? 

 

91 1 

5 Adakah anjuran/kebijakan  untuk mengikuti pelatihan  

kesiapsiagaan bencana  di desa anda? 

    

64 28 

6 Adakah jadwal pelnyuluhan/pelatihan  tentang kesiapsiagaan 

bencana  di desa anda?    

21 71 

7 Adakah peraturan yang mengatur tentang kesiapsiagaan bencana 

gempabumi di desa anda? 

41 51 

8 Adakah  peraturan tertulis tentang kesiapsiagaan bencana 

gempabumi  di desa anda 

10 82 

9 Apakah anda sudah merencanakan langkah-langkah untuk 

menyelamatkan diri apa bila terjadi bencana gempabumi? 

85 7 

10 Adakah peraturan di desa anda tentang langkah langkah 

penyelamatan diri saat terjadi gempabumi? 

29 63 

11 Adakah tempat pengungsian di desa anda apabila terjadi bencana? 

 

81 11 

12 Apakah anda mempunyai kotak P3K atau obat-obatan penting 

untuk pertolongan pertama keluarga anda? 

48 44 

13 Apakah anda/keluarga anda sudah merencanakan langkah-

langkah untuk penyelamatan pertama keluarga apa bila terjadi 

bencana gempabumi? 

 

84 8 

14 Adakah anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pertolongan 

pertama atau P3K 

 

33 59 

15 Adakah anggota keluarga yang mengikuti latihan dan 

keterampilan evakuasi? 

 

22 70 

16 Apakah anda/keluarga anda menyediakan kebutuhan dasar untuk 

keadaan darurat (misal makanan siap saji seperlunya, minuman) 

 

69 23 

17 Apakah anda mengetahui alamat atau no telfon penting apabila 

terjadi bencana? (misal alamat/no, telpon rumah sakit, pemadam 

kebakaran, polisi, PAM, PLN, Telkom) 

32 60 
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18 Apakah anda menyediakan peralatan  siaga bencana gempabumi? 

(misal lampu senter, alt gali .pemadam kebakaran) 

 

81 11 

19 Apakah anda mempunyai alat transportasi atau kendaraan yang 

bisa digunakan apabila terjadi bencana gempabumi? 

 

79 13 

20 Tersediakah pendidikan atau materi kesiapsiagaan bencana di 

desa anda? 

26 66 

21 Apakah ada tanda bahaya atau alarm tanda bahaya di desa anda? ( 

misalnya kentongan atau sirine)? 

80 12 

22 Apakah anda mempunyai alat komunikasi untuk mendapatkan 

informasi peringatan bencana? (misal  hp radio tv) 

 

90 2 

23 Adakah anggota keluarga anda yang mengikuti pelatihan 

kesiapsiagaan bencana gempabumi? 

 

41 51 

24 Pernah adakah peta, poster, spanduk, atau brosur mengenai 

bencana gempabumi di desa anda? 

 

65 27 

25 Adakah anggota keluarga anda yang mempunyai keterampilan 

tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi?  

 

14 78 

26 Apakah anda/keluarga anda mempunyai simpanan uang untuk 

kesiapsiagaan menghadapi bencana ?  

 

25 67 

27 Apaakah anda mempunyai keluarga/kerabat/teman yang bisa 

membantu jika terjadi bencana gempabumi? 

 

87 5 

28 Pernah adakah pelatihan dalam menghadapi bencana di dalam 

keluarga anda? 

39 53 

29  Adakah  jalur evakuasi di desa anda apabila terjadi bencana? 75 17 

Sumber : data primer peneliti 

Berdasarkan tabel 4.14  

diketahui bahwa responden yang mengetahui tentang penyebab 

bencana gempabumi 47% dan yang tidak mengetahui penyebab 

bencana gempabumi 53%  hal ini karena sebagian penduduk 

belum mengetahaui apa penyebab gempa seperti gerakan lempeng 
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dan yang mereka ketahui hanya bentuk gempa bumi seperti 

guncangan dan lainya. 

Responden yang  mengetahui gempabumi dapat menyebabkan 

bencana tsunami adalah sebesar 90% dan yang tidak mengetahui kalau 

gempabumi dapat menyebab tsunami adalah 10% hal ini dikarenakan 

banyak responden yang mengetahui bencana turunan dari gempabumi. 

Responden yang mengetahui gempabumi dapat  

mengakibatkan kerusakan bangunan sebesar 100% semua presponden 

mengetahui dan mengalami kerusakan bangunan pasca gempa 2006 

jadi semua responden menjawab iya. 

Responden  Memerlukah penyuluhan atau pelatihan mengenai 

kesiapsiagan bencana gempabumi sebesar 99% dan yang tidak sebesar 

1% hal ini dikarenakan hampir semua responden memerlukan dan 

sudah menyadari pentingnya penyuluhan dan pelatihan kesiapsiagaan. 

Responden yang mengetahui adanya anjuran atau  kebijakan  

untuk mengikuti pelatihan  kesiapsiagaan bencana  di desa muruh 

sebesar 70% dan yang tidak mengetahui sebesar 30% hal ini di 

karenakan hasil sosialisasi yang cukup baik jadi hampir semua 

responden mengetahui. 

Responden yang mengetahui  adanya jadwal penyuluhan atau 

pelatihan  tentang kesiapsiagaan bencana  di desa muruh sebesar 23% 

dan 77% tidak mengetahui hal ini di karenakan tidak berkelanjutanya 
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pelatihan di desa muruh hanya dilakukan beberapa kali saja pasca 

gempa 2006. 

Responden yang menjawab adanya peraturan yang mengatur 

tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi di desa muruh sebesar 45% 

dan yang tidak mengetahui adanya peraturan sebesar 55%. 

Responden yang mengetahui adanya  peraturan tertulis tentang 

kesiapsiagaan bencana gempabumi  di desa muruh sebesar 11% dan 

yang tidak mengetahui sebesar 89%. 

Responden yang sudah merencanakan langkah-langkah untuk 

menyelamatkan diri apa bila terjadi bencana gempabumi sebesar 92% 

dan yang belum sebesar 8%. 

Responden yang mengetahui adanya peraturan di Desa Muruh 

tentang langkah langkah penyelamatan diri saat terjadi gempabumi 

sebesar 32% dan yang tidak mengetahui 68%. 

Responden yang mengetahui adanya tempat pengungsian di 

Desa Muruh apabila terjadi bencana sebesar 88% dan yang tidak 

mengetahui sebesar 12%. 

Responden yang mempunyai kotak P3K atau obat-obatan 

penting untuk pertolongan pertama keluarga sebesar 52% dan yang 

tidak memiliki kotak P3K sebesar 48%.  

Responden yan sudah merencanakan langkah-langkah untuk 

penyelamatan pertama keluarga apa bila terjadi bencana gempabumi 
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sebesar 91% dan yang belum merencanakan langkah penyelamatan 

diri sebesar 9% 

Responden yang memiliki anggota keluarga yang mengikuti 

pelatihan pertolongan pertama atau P3K sebesar 36% dan responden 

yang anggota keluarganya tidak mengikuti pelatihan P3K sebesar 

64%. 

Responden yang memiliki anggota keluarga yang mengikuti 

latihan dan keterampilan evakuasi sebesar 24% dan responden yang 

anggota keluarganya tidak mengikuti pelatihan sebesar 76%. 

Responden yang menyediakan kebutuhan dasar untuk keadaan 

darurat (misal makanan siap saji seperlunya, minuman) sebesar 75% 

dan yg belum menyediakan kebutuhan dasar sebesar 25%. 

Responden yang mengetahui alamat atau no telfon penting 

apabila terjadi bencana (misal alamat/no, telpon rumah sakit, 

pemadam kebakaran, polisi, PAM, PLN, Telkom) sebesar 35% dan 

yang tidak mengetahui sebesar 65%. 

Responden yang menyediakan peralatan  siaga bencana 

gempabumi (misal lampu senter, alt gali .pemadam kebakaran) sebesar 

88% dan yang belum menyediakan sebesar 12%. 

Responden yang mempunyai alat transportasi atau kendaraan 

yang bisa digunakan apabila terjadi bencana gempabumi sebesar 86% 

dan belum memiliki 14%. 
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Responden yang menjawab (YA) untuk ketersediaan 

pendidikan atau materi kesiapsiagaan bencana di Desa Muruh sebesar 

28% dan yang (TIDAK) sebesar 72% 

Responden yang mengetahui adanya tanda bahaya atau alarm 

tanda bahaya di Desa Muruh ( misalnya kentongan atau sirine) sebesar 

87% dan yang belum sebesar 13%. 

Responden yang memiliki alat komunikasi untuk mendapatkan 

informasi peringatan bencana (misal  hp radio tv) sebesar 98% dan 

hanya 2% yang tidak memiliki. 

Responden yang memiliki anggota keluarga yang mengikuti 

pelatihan kesiapsiagaan bencana gempabumi sebesar 45% dan yang 

belum sebesar 55%. 

Responden yang  mengetahui adanya peta, poster, spanduk, 

atau brosur mengenai bencana gempabumi di Desa Muruh sebesar 

71% dan yang tidak sebesar 29%. 

Responden yang  anggota keluarganya mempunyai 

keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi sebesar 15% 

dan yang tidak sebesar 85%. 

Responden yang mempunyai simpanan uang untuk 

kesiapsiagaan menghadapi bencana sebesar 27% dan yang tidak 

menyiapkan uang sebesar 73%. 
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Responden yang mempunyai keluarga, kerabat atau teman 

yang bisa membantu jika terjadi bencana gempabumi sebesar 95% dan 

yang tidak mempunyai sebesar 5%. 

Responden yang Pernah melaukan pelatihan dalam 

menghadapi bencana di dalam keluarga sebesar 42% dan yang belum 

melakukan pelatihan sebesar 58%. 

Responden yang mengetahui adanya  jalur evakuasi di Desa 

Muruh apabila terjadi bencana sebesar 82% dan  yang tidak 

mengetahui sebesar18%. 

 

Sumber : data primer peneliti 

      Gambar 4.5 Diagram batang kesiapsiagaan 
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E. Pembahasan  

1. Bencana Gempabumi di desa Muruh Kecamatan Gantiwarno 

Indeks Ancaman bencana gempabumi di Desa Muruh dalam indeks 

sedang data diperoleh dari hasil peta Rawan Bencana Gempabumi dan 

Desa Muruh yang berada di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten 

tergolong dalam katagori sedang atau menengah.  

Indeks penduduk terpapar dalam kelas tinggi hal ini diperoleh dari 

keadaan  Desa Muruh yang  mempunyai kepadatan penduduk sebesar 

1860 per     dan kelompok rentan 13,78% terhadap bencana 

Gempabumi. Berdasarkan data tersebut indeks penduduk terpapar Desa 

Muruh masuk dalam katagori tinggi karena kepadatan penduduk lebih 

dari 1000 dan kelompok rentan kurang dari 20% dengan penduduk 

terpapar 73,78%. 

Tingkat Ancaman Bencana Gempabumi di Desa Muruh Kecamatan 

Gantiwarno Kabupaten Klaten Termasuk dalam tingkat Tinggi hal ini 

diperoleh dari hasil perpaduan indeks ancaman bencana dengan indeks 

penduduk terpapar sesuai dengan ketentuan yang tertera pada PERKA 

BNPB NO 2 TAHUN 2012. 

2. Kesiapsiagaan Masyarakat di desa Muruh. 

 Kesiapan  responden dalam menghadapi Bencana gempabumi rata-

rata dalam kondisi hampir siap hal ini dikarenakan masyarakat yang 
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memenuhi kriteria atau parameter kesiapsiagaan yang ditentukan oleh 

LIPI UNESCO yang terangkum dalam sebuah angket yang di isi oleh 

responden yang mewakili masyarakat telah sesuai dengan lima parameter 

diantaranya sebagai berikut : 

1. pengetahuan dan sikap yang terwakili pada soal no 1 samapai 

dengan no 4, 

2. kebijakan dan panduan  yang terwakili pada soal no 5 sampai 

dengan no 8, 

3. rencana tanggap darurat yang terwakili pada soal no 9 sampai 

dengan no 21 dan no 29, 

4. sistem peringatan bencana yang terwakili pada soal no 22 dan 23, 

dan 

5.  mobilisasi sumber daya yang terwakili pada soal no 24 sampai 

dengan soal no 28.  
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.  

Sumber data Primer Peneliti  

Gambar 4.6  Tingkat Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan masyarakat di Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno 

secara keseluruhan dapat dikatagorikan dalm tingkat hampir siap hal ini di 

simpulakan berdasarkan perhitungan indeks kesiapsiagaan dari LIPI-

UNESCO ISDR (2006). Kesiapsiagaan masyarakat desa Muruh 

mempunyai nilai rata-rata 61,09 dari total nilai 2668 dan masuk dalam 

katagori hampir siap. 
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