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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Wedi, Kabupaten 

Klaten. Pada tahun 2006 lalu sekolah tersebut juga mengalami kerusakan yang 

cukup parah karena bencana gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa terhadap bencana gempa bumi dan mengetahui 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional stratified random sampling. 

Dimana dalam penentuan responden menggunakan undian untuk mengacak. Cara 

perolehan data penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) yang harus diisi 

oleh responden yang telah ditetapkan oleh undian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa untuk pengetahuan siswa kelas X Akuntansi 1 terhadap bencana gempa 

bumi baik. Pengetahuan seluruh siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 

terhadap bencana gempa bumi baik. Sedangkan untuk hasil kesiapsiagaan siswa 

kelas X Akuntansi 1 dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam 

kategori kurang siap, yaitu memperoleh nilai 45. Kesiapsiagaan siswa kelas X 

Akuntansi 2 dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori 

hampir siap, yaitu memperoleh nilai 58. Kesiapsiagaan siswa kelas X Penjualan 

dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, 

yaitu memperoleh nilai 55,8. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Akuntansi dalam 

menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu 

memperoleh nilai 62. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Penjualan dalam menghadapi 

bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 59,3. Kesiapsiagaan siswa kelas XII Akuntansi dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori siap, yaitu memperoleh nilai 65,1. 

Kesiapsiagaan siswa kelas XII Penjualan dalam menghadapi bancana gempa 

bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh nilai 57,7. 

Kata Kunci: Bencana Gempa Bumi, Pengetahuan, Kesiapsiagaan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

baik oleh faktor alam, atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, maupun dampak psikologis (BNPB, 2006). Bencana 

gempa bumi merupakan bencana yang terjadi karena adanya tabrakan antar 

lempeng yang mengakibatkan adanya guncangan dipermukaan bumi. 

Kabupaten Klaten merupakan daerah rawan bencana gempa bumi. 

Berdasarkan data BNPB tahun 2011 dalam kategori Indeks Rawan Bencana 

Single Hazard Kabupaten/Kota, Klaten menempati rangking 2 tingkat 

nasional. Bencana gempa bumi pernah terjadi di Klaten pada tanggal 27 Mei 

2006. Bencana gempa bumi tersebut mengguncang daerah Klaten dan 

sekitarnya dengan kekuatan 6,3 Skala Richter dengan pusat gempa terletak di 

daerah selatan Yogyakarta. Salah satu kecamatan yang terkena dampak dari 

bencana gempa bumi adalah Kecamatan Wedi. SMK Muhammadiyah 1 Wedi 

juga mengalami dampak dari gempa tersebut. Hampir seluruh gedung SMK 

Muhammadiyah 1 Wedi rusak. Sebagian atap melengkung dan sebegian lagi 

ada yang roboh. Kesiapsiagaan oleh siswa sangat dibutuhkan untuk 

meminimalisir adanya banyak korban. Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas peneliti akan mengadakan penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Wedi 

Kabupaten Klaten. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 

terhadap bencana gempa bumi? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 

dalam menghadapi bencana gempa bumi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi 

Klaten terhadap bencana gempa bumi. 

2. Mendiskripsikan kesiapsiagaan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi 

Klaten dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneiti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 1 

Wedi Kabupaten Klaten  sebanyak  247 siswa. 

B. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). 

Tabel 1. 

Penentuan Jumlah Sampel  

N 
S 

1% 5% 10% 

240 176 142 127 

Sumber: Sugiyono, 2013 

C. Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel 

untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik 

sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  teknik sampling 

secara acak yang dilakukan dengan komputer. Teknik sampling secara 



4 

 
Astika Putri Kuswandhari, Pendidikan Geografi 2010, FKIP-UMS 

acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan 

undian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik proporsional 

stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel pada semua 

kelas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Wedi kemudian pada setiap 

kelas akan dilakukan pengacakan dengan cara undian. Perhitungan jumlah 

responden tiap kelas menggunakan rumus: 

ni = 
Ni  x n 

N
 

Keterangan:  

ni=Jumlah sampel menurut strata 

n=Jumlah sampel seluruhnya 

Ni=Jumlah populasi menurut strata 

N=Jumlah populasi seluruhnya 

Sumber: Riduwan, 2009. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut maka dapat diketahui 

jumlah responden tiap kelas sebagai berikut: 

a. Kelas X akuntansi 1 sebanyak 12 siswa. 

b. Kelas X akuntansi 2 sebanyak 12 siswa. 

c. Kelas X penjualan sebanyak 12 siswa. 

d. Kelas XI akuntansi sebanyak 22 siswa. 

e. Kelas XI penjualan sebanyak 23 siswa. 

f. Kelas XII akuntansi sebanyak 23 siswa. 

g. Kelas XII penjualan sebanyak 22 siswa. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013). 
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Penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan siswa terhadap 

gempa menurut Krishna S. Pribadi, dkk, dalam buku Pendidikan Siaga 

Bencana (2008) dan menggunakan variabel kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempa bumi menurut Jan Sopaheluan dalam buku Lipi 

Unesco/ISDR (2006). 

Berdasarkan ketentuan oleh Pribadi mengenai pengukuran tingkat 

pengetahuan bencana gempa bumi maka indikator yang dibutuhkan adalah: 

1. Pengertian gempa bumi 

2. Fenomena dan Karakteristik Gempa 

3. Penyebab Gempa Bumi 

4. Kekuatan Gempa Bumi 

5. Bahaya Susulan Gempa Bumi 

Menurut Jan Sopaheluan tahun 2006 berdasakan kajian disepakati 5 

faktor kritis untuk mengantisipasi bencana alam, terutama gempa dan 

tsunami, yaitu: 

1. Pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana 

2. Kebijakan dan Panduan 

3. Rencana untuk Keadaan Darurat Bencana 

4. Sistim Peringatan Bencana 

5. Kemampuan untuk Memobilisasi Sumber Daya 

 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Metode Angket 

Metode Angket Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2013). 

Angket pengukuran pengetahuan siswa terhadap bencana gempa 

bumi dibuat dengan bentuk Skala Liert. Bentuk ini digunakan apabila kita 
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menginginkan data tentang pendapat responden mengenai masalah yang 

diteliti. Bentuk ini dapat dilakukan untuk penilaian kuantitatif terhadap 

keseluruhan/setiap responden. Cara ini dengan menetapkan bobot jawaban 

terhadap tiap-tiap item/sub item yang ditetapkan, pertanyaannya berbentuk 

positif dan negatif. Yang positif dengan pertanyaan biasa dan yang negatif 

menggunakan kata Tidak dan Bukan (Mardalis, 2006). 

Penelitian ini menggunakan pertanyaan berbentuk positif. Berikut 

adalah penjelasan pemberian skor pada instrumen pengetahuan siswa 

terhadap bencana gempa bumi: 

SS= Sangat Setuju= 5 

S= Setuju= 4 

TT=Ragu-ragu/Tidak Tahu= 3 

TS= Tidak Setuju= 2 

STS=Sangat Tidak Setuju= 1  

Angket pengukuran kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi dibuat dalam bentuk Benar atau Salah (Ya/Tidak). 

Responden diminta untuk memilih jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai 

dengan keadaan responden masing-masing. Berikut adalah penjelasan 

pemberian skor pada instrumen kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu proyek yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno, 

1986, dalam Sugiyono, 2013). 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini juga didukung dengan 

dokumentasi. Penelitian ini melakukan kegiatan pengamatan untuk 
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mengetahui kondisi fisik SMK Muhammadiyah 1Wedi yang pernah 

terkena bencana gempa bumi tahun 2006 lalu. 

 

F. Teknik Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesalihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010). 

Berdasarkan uji validitas terhadap 15 soal pengetahuan siswa 

terhadap bencana gempa bumi, didapatkan hasil bahwa terdapat 14 soal 

yang valid. Kemudian dari 14 soal tersebut diambil 5 soal untuk 

melakukan penelitian (riset) pengetahuan siswa terhadap bencana gempa 

bumi. 

Berdasarkan uji validitas terhadap 90 soal kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi bencana gempa bumi, didapatkan hasil bahwa 

terdapat 88 soal yang valid. Kemudian dari 88 soal tersebut diambil 30 

soal untuk melakukan penelitian (riset) kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula (Arikunto, 2010). 

Hasil uji reabilitas angket pengetahuan siswa terhadap bencana 

gempa bumi diperoleh indeks reabilitas sebesar 0,722 dan nilai rtabel 

0,361. Karena nilai indeks reabilitas lebih besar dari nilai rtabel maka 
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menunjukkan bahwa soal angket pengetahuan siswa terhadap bencana 

gempa bumi memiliki indeks reliabilitas tinggi. 

Hasil uji reabilitas kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi diperoleh indeks reabilitas sebesar 0,948 dan 

nilai rtabel 0,361. Karena nilai indeks reabilitas lebih besar dari nilai 

rtabel maka menunjukkan bahwa soal angket pengetahuan siswa 

terhadap bencana gempa bumi memiliki indeks reliabilitas sangat 

tinggi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kuantitatif  yang 

melibatkan penghitungan atau angka. Selain itu penelitian kuantitatif juga 

bisa disebut sebagai penelitian yang melibatkan pengukuran pada tingkat 

tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten terhadap bencana 

gempa bumi dan kesiapsiagaan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 

dalam menghadapi gempa bumi. Pengukuran pengetahuan siswa tidak 

menggunakan indeks atau kategori. Namun dilihat dari banyaknya persentase 

siswa yang dapat menjawab sesuai dengan angket yang diberikan. 

Pengukuran kesiapsiagaan siswa menggunakan nilai indeks kesiapsiagaan 

setelah dilakukan perhitungan rata-rata maka di kalsifikasikan tingkat 

kesiapsiagaan siswa berdasarkan nilai indeks kesipasiagaan yang bersumber 

dari buku Lipi Unesco/ISDR tahun 2006 sebagai berikut: 

Tabel 2. Nilai Indeks Kesiapsiagaan 

No Nilai indeks Katagori 

1 80-100 Sangat siap 

2 65-79 Siap 

3 55-64 Hampir siap 

4 40-54 Kurang siap 

5 Kurang dari 40 Belum siap 

Sumber: Jan Sopaheluan dalam buku Lipi Unesco/ISDR (2006) 
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Selain menganalisis hasil pengukuran pengetahuan siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Wedi Klaten terhadap bencana gempa bumi dan 

kesiapsiagaan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten dalam menghadapi 

bencana gempa bumi, penelitian ini juga akan menganalisis dan 

membandingkan antara perangkat pembalajaran (Silabus) KTSP dan 

Kurikulum 2013 apakah terdapat materi menganai kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 

HASIL PENELITIAN 

A. Pengetahuan Siswa terhadap Bencana Gempa Bumi. 

Tabel 3. Hasil Pengetahuan Siswa Terhadap Bencana Gempa Bumi 

Kelas 1 2 3 4 5 Pengetahuan 

X Akuntansi 1 91,7% 58,3% 58,3% 66,7% 58,3% Baik 

X Akuntansi 2 33,3% 75% 75% 75% 41,7% Baik 

X Penjualan 75% 66,6% 75% 83,3% 50% Baik 

XI Akuntansi 63,6% 72,7% 54,5% 54,5% 45,5% Baik 

XI Penjualan 78,3% 47,8% 20% 73,9% 60,9% Baik 

XII Akuntansi 52,2% 60,9% 82,6% 82,6% 43,4% Baik 

XII Penjualan 72,7% 68,2% 54,5% 63,65 59,1% Baik 

 

Keterangan: 

1= Pengertian gema bumi 

2= Fenomena dan karakteristik gempa bumi 

3= Penyebab gempa bumi 

4= Kekuatan gempa bumi 

5= Bahaya susulan gempa bumi 
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B. Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi. 

Tabel 4. Hasil Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa 

Bumi 

Kelas Indeks Kategori 

X Akuntansi 1 45 Kurang Siap 

X Akuntansi 2 58 Hampir Siap 

X Penjualan 55,8 Hampir Siap 

XI Akuntansi 62 Hampir Siap 

XI Penjualan 59,3 Hampir Baik 

XII Akuntansi 65,1 Siap 

XII Penjualan 57,7 Hampir Siap 

 

C. Analisis Perbandingan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Kurikulum 2013 Mengenai Pengaruhnnya Terhadap Kesiapsiagaan Siswa 

Menghadapi Bencana 

1. KTSP 

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata pelajaran IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) Terpadu yang ada di SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan) tidak ditemukan materi mengenai kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi bencana. Sehingga hal tersebut menyebabkan 

pemahaman siswa mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana masih 

kurang. Siswa masih belum siap dalam hal kesiapsiagaan menghadapi 

bencana terutama bencana gempa bumi. 

2. Kurikulum 2013 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(PERMENDIKBUD) Repulik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 

Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 



11 

 
Astika Putri Kuswandhari, Pendidikan Geografi 2010, FKIP-UMS 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan menjelaskan bahwa dalam 

pembelajaran SMK tidak ada lagi pelajaran IPS (Ilmu Pengethuan 

Sosial) terpadu. Sehingga dapat dipastikan bahwa kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana khususnya gempa bumi tidak akan diberikan atau 

diajarkan kepada siswa. Hal tersebut akan menyebabkan kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana masih kurang. 

KESIMPULAN 

1. Pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten terhadap 

Bencana Gempa Bumi 

a. Pengetahuan siswa kelas X Akuntansi 1 terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 91,7% tahu pengertian bencana gempa bumi, 58,3% tahu 

tentang fenomena dan karakteristik gempa bumi, 58,3% tahu penyebab 

gempa bumi, 66,7% tahu kekuatan gempa bumi, dan 58,3% tahu 

bahaya susulan gempa bumi. 

b. Pengetahuan siswa kelas X Akuntansi 2 terhadap bencana gempa 

bumi baik karena 75% tahu tentang fenomena dan karakteristik gempa 

bumi, 75% tahu penyebab gempa bumi, 7% tahu kekuatan gempa 

bumi, dan 41,7% tahu bahaya susulan gempa bumi. 

c. Pengetahuan siswa kelas X Penjualan terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 66,7% tahu tentang fenomena dan karakteristik gempa 

bumi, 75% tahu penyebab gempa bumi, dan 83,3% tahu kekuatan 

gempa bumi. 

d. Pengetahuan siswa kelas XI Akuntansi terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 63,6% tahu pengertian bencana gema bumi, 72,7% tahu 

tentang fenomena dan karakteristik gempa bumi, 54,5% tahu 

penyebab gempa bumi, dan 54,5% tahu kekuatan gempa bumi. 

e. Pengetahuan siswa kelas XI Penjualan terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 78,3% tahu pengertian bencana gema bumi, 47,83% tahu 
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tentang fenomena dan karakteristik gempa bumi, 87% tahu penyebab 

gempa bumi, 73,9% tahu kekuatan gempa bumi, dan 60,9% tahu 

bahaya susulan gempa bumi. 

f. Pengetahuan siswa kelas XII Akuntansi terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 26,1% tahu pengertian bencana gema bumi, 60,9% tahu 

tentang fenomena dan karakteristik gempa bumi, 82,6% tahu 

penyebab gempa bumi, 82,6% tahu kekuatan gempa bumi, dan 43,5% 

tahu bahaya susulan gempa bumi. 

g. Pengetahuan siswa kelas XII Penjualan terhadap bencana gempa bumi 

baik karena 72,4% tahu pengertian bencana gema bumi, 68,2% tahu 

tentang fenomena dan karakteristik gempa bumi, 54,5% tahu 

penyebab gempa bumi, 63,6% tahu kekuatan gempa bumi, dan 59,1% 

tahu bahaya susulan gempa bumi. 

2. Kesiapsiagaan siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten dalam 

menghadapi bencana gempa bumi 

a. Kesiapsiagaan siswa kelas X Akuntansi 1 dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori kurang siap, yaitu memperoleh 

nilai 45. 

b. Kesiapsiagaan siswa kelas X Akuntansi 2 dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 58. 

c. Kesiapsiagaan siswa kelas X Penjualan dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 55,8. 

d. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Akuntansi dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 62. 

e. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Penjualan dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 59,3. 
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f. Kesiapsiagaan siswa kelas XII Akuntansi dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori siap, yaitu memperoleh nilai 

65,1. 

g. Kesiapsiagaan siswa kelas XII Penjualan dalam menghadapi bancana 

gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 

nilai 57,7. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa 

bumi maupun bencana lainnya. 

b. Dihimbau untuk mengikuti simulasi bencana. 

 

2. Bagi Guru 

Memberikan pengetahuan dan memberitahu bagaimana cara penyelamatan 

saat terjadi bencana gempa bumi atau bencana lainnya. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan pengetahuan mengenai bencana gempa bumi maupun 

bencana lainnya dengan cara menunjukkan letak daerah yang 

ditempati. 

b. Mengadakan sosialisasi atau simulasi di sekolah untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan anggota sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

a. Dapat lebih meningkatkan penelitiannyasehingga akan mendapatkan 

hasil yang lebih optimal. 
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b. Memberikan pengetahuan dan praktik dalam penelitiannya agar  siswa 

lebih mengerti cara kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa 

bumi maupun bencana yang lain. 
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