
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam atau ulah 

manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang 

menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, 

serta melampaui kemampuan dan sumber daya manusia untuk 

menanggulanginya. BAKORNAS PBP (A.B. Susanto, 2006: 2-3). Menurut 

BMKG gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan 

energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan 

batuan pada kerak bumi. 

Gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, merupakan salah 

satu gambaran betapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di 

Indonesia. Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 Skala Richter ini telah 

meluluh lantakkan wilayah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten 

Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Purworejo dan sekitarnya. Data dari Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam 

di Yogyakarta, pada hari pertama tercatat 2.986 orang dinyatakan tewas. 

(http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-gempa-

tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-1/).  

http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-gempa-tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-1/
http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-gempa-tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-1/
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Berdasarkan data Posko Gempa Bumi, Dinas Pendidikan DIY per 1 

Juni 2006, jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai 1.470 sekolah, baik 

SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK termasuk Perguruan Tinggi. 

Sedangkan jumlah korban mencapai 222 orang terdiri dari 108 meninggal 

meliputi 24 guru, 2 karyawan, dan 82 siswa. Luka berat tercatat 82 siswa, dan 

34 luka ringan. (http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-

gempa-tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-3-habis/).  

Kabupaten Klaten berada di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan 

Kabupaten yang berbatasan dengan Yogyakarta dan berada pada jalur subduksi 

sehingga daerah ini menjadi rawan terhadap bencana  (Suara Merdeka. 2012). 

Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara   32’19” LS sampai 

  48’33” LS dan antara     26’14” BT sampai     47’51” BT, serta 

memiliki luas wilayah sebesar 65.556 Ha, terbagi dalam 26 kecamatan, 401 

desa/kelurahan.Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa 

Kabupaten, diantaranya yaitu sebelalah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman. (Klaten Dalam Angka 

Tahun 2009). 

Klaten merupakan wilayah yang juga terkena dampak dari gempa 

tektonik yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Salah satu Kecamatan 

yang terkena dampak akibat gempa bumi Yogyakarta yaitu Kecamatan 

http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-gempa-tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-3-habis/
http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/05/27/mengenang-gempa-tektonik-2006-di-yogyakarta-dan-sekitarnya-3-habis/
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Kebonarum, menurut data dari BPBD Kabupaten Klaten terdapat 2.306 rumah 

rusak ringan, 1.337 rumah rusak berat dan 215 rumah rusak total.  

SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum merupakan sekolah yang terletak 

di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, dimana pada bagian utara 

berbatasan dengan Kecamatan Karangnongko, sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten 

Selatan dan Kecamatan Jogonalan sebelah selatan, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Klaten Selatan. 

Tahun 2013/2014 jumlah siswa kelas VII ada 8 siswa, kelas VIII ada 16 

siswa dan kelas IX ada 8 siswa. SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum terkena 

dampak langsung dari akibat gempa bumi. Dampak dari gempa bumi tahun 

2006 yang terjadi di SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum yaitu rusaknya 

bangunan sekolah, antara lain dinding-dinding kelas yang retak atau sekat antar 

kelas yang mengalami retak, ruang kantor guru dan karyawan yang retak, dan 

tidak ada korban jiwa di sekolah, karena pada saat terjadi gempa bumi, siswa 

SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum belum memulai proses belajar mengajar, 

karena peristiwa gempa bumi terjadi pada pukul 05.55 WIB. 

Pengetahuan mengenai pengurangan risiko yang belum masuk ke dalam 

kurikulum khususnya mata pelajaran IPS terpadu dikalangan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) menyebabkan sulitnya meminimalisir dalam 

terjadinya bencana gempa bumi. Peran guru sangat penting dalam memberikan 

pengetahuan kepada siswa tentang mitigasi bencana gempa bumi yang terjadi 

di sekolah.  
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Menurut penuturan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 20 

Kebonarum, pihaknya sampai tahun 2014, sekolah masih menggunakan 

kurikulum yang lama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Seharusnya pengintegrasian materi khususnya mitigasi gempa bumi di mata 

pelajaran IPS sudah diterapkan agar siswa mengetahui langkah tepat sebelum 

terjadi bencana gempa bumi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul 

“TINGKAT PENGETAHUAN SISWA DALAM MITIGASI BENCANA 

GEMPA BUMI DI SMP MUHAMMADIYAH 20 KEBONARUM 

KABUPATEN KLATEN”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas dapat diindentifikasi berbagai masalah, yaitu:  

1. Masih kurangnya pengetahuan siswa dalam mitigasi menghadapi bencana 

gempa bumi. 

2. Belum terintegrasinya mitigasi bencana gempa bumi pada kurikulum KTSP 

khususnya pada mata pelajaran IPS yang terdapat pada Kompetensi Dasar 

(KD) 1.1 mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan di SMP Muhammadiyah 

20 Kebonarum. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat 

diungkap bahwa: 

1. Tingkat pengetahuan dibatasi pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam menghadapi bencana gempa bumi di sekolah. 

2. Mitigasi dibatasi pada persiapan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan siswa dalam mitigasi bencana gempa bumi 

di SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum? 

2. Bagaimana mitigasi sekolah dalam menghadapi bencana gempa bumi dilihat 

dari kurikulum KTSP khususnya pada mata pelajaran IPS yang terdapat 

pada Kompetensi Dasar (KD) 1.1 mendiskripsikan keragaman bentuk muka 

bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan yang 

digunakan di SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa dalam mitigasi bencana gempa bumi 

di SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum. 
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2. Mengetahui mitigasi sekolah dalam menghadapi bencana gempa bumi 

dilihat dari kurikulum KTSP khususnya pada mata pelajaran IPS yang 

terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 1.1 mendiskripsikan keragaman 

bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap 

kehidupan yang digunakan di SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bertambahnya khazanah ilmu pengetahuan tentang mitigasi siswa dalam 

menghadapi bencana di lingkungan sekolah yang terjadi di Kabupaten 

Klaten. 

b. Masukan kepada sekolah yang digunakan sebagai lokasi penelitian, agar 

meningkatkan mitigasi dari ancaman bencana yang terdapat pada 

lingkungan sekolah dilihat dari lokasi dan sarana prasarananya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan mengenai mitigasi untuk mengurangi resiko bencana di 

sekolah, selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat untuk 

meraih gelar kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam memitigasi bencana di lingkup 

pendidikan. 

c. Bagi Pihak Sekolah SMP Muhammadiyah 20 Kebonarum 

Sebagai bahan rujukan bagi pihak sekolah untuk langkah-langkah 

selanjutnya dalam memberikan sosialisasi tentang pengetahuan mitigasi 

bencana, khususnya bencana gempa bumi guna mengurangi tingkat 

resiko bencana terutama dikalangan siswa pada saat mereka berada di 

sekolahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 

  


