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BAB I 

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 

terbagi menjadi 3 macam yaitu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana 

sosial. Salah satu contoh bencana alam adalah gempa bumi. Bencana gempa 

bumi merupakan bencana yang terjadi karena adanya tabrakan antar lempeng 

yang mengakibatkan adanya guncangan dipermukaan bumi. Terjadinya 

bencana gempa bumi dapat merugikan manusia baik secara fisik maupun 

secara material. Kerugian fisik misalnya adalah banyaknya korban jiwa yang 

meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Sedangkan kerugian 

material misalnya banyak rumah/bangunan yang roboh sehingga banyak 

warga yang tidak lagi memiliki rumah. Selain itu banyak fasilitas umum yang 

rusak karena terjadinya gempa 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. Kabupaten Klaten terletak diantara 110°26'14"BT - 110°47'51"BT 
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dan 7°32'19"LS - 7°48'33"LS Klaten memiliki ketinggian antara 100 – 400 m 

diatas permukaan laut (Klaten dalam Angka, 2005). Bencana gempa bumi 

pernah terjadi di Klaten pada tanggal 27 Mei 2006 yang mengakibatkan 

banyaknya bangunan rusak dan banyaknya korban jiwa. 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 

tanggal 27 Mei 2006 adalah Kecamatan Wedi. Terdapat banyak korban yang 

mengungsi dalam kejadian tersebut. Banyak pula korban jiwa yang 

meninggal. Tidak hanya rumah yang mengalami kerusakan saat gempa 

tersebut terjadi. Namun banyak pula fasilitas umum seperti sekolah yang juga 

mengalami kerusakan saat gempa tahun 2006 tersebut. 

Sekolah yang juga mengalami kerusakan adalah SMK 

Muhammadiyah 1 Wedi. Hampir seluruh gedung SMK Muhammadiyah 1 

Wedi rusak. Sebagian atap melengkung dan sebegian lagi ada yang roboh. 

Selain itu dinding sekolah retak-retak, banyak komputer di sekolah yang 

rusak karena jatuh saat terjadinya gempa. Seorang siswa juga meninggal saat 

terjadi bencana gempa bumi tersebut (Wawancara Kepala SMK 

Muhammadiyah 1 Wedi). 

Kesiapsiagaan oleh siswa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir 

adanya banyak korban. Siswa dianggap komponen paling penting sebagai 

penerima pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk selalu waspada akan 

terjadinya bencana gempa bumi. Kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana 
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gempa bumi akan sangat berguna bagi keselamatan manusia apabila sekolah 

memberikan materi kepada siswa tentang bagaimana cara menanggulangi 

bencana gempa bumi. Terdapat banyak resiko yang dapat terjadi di sekolah 

apabila siswa tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Misalnya runtuhan bangunan yang dapat mengenai siswa saat terjadi bencana 

gempa bumi. Sehingga kesiapsiagaan siswa perlu untuk penyelamatan diri 

saat terjadinya bencana. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti akan mengadakan 

penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Wedi Kabupaten Klaten dengan judul 

“KESIAPSIAGAAN SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1 WEDI 

KLATEN DALAM MENGHADAPI  BENCANA GEMPA BUMI”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan 

berbagai masalah, yaitu: 

1. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat penting untuk sekolah 

yang berada pada daerah yang rawan terhadap bencana. 

2. Pengetahuan siswa terhadap bencana gempa bumi penting untuk 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas 

maka dapat diketahui bahwa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten yang 
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pernah mengalami bencana gempa bumi tidak diimbangi dengan adanya 

pengetahuan mengenai bencana gempa bumi dan kesiapsiagaan menghadapi 

bencana gempa bumi oleh siswa. Sehingga banyak siswa yang menjadi 

korban saat terjadinya bencana gempa bumi. Pengetahuan mengenai bencana 

gempa bumi dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi sangat berpengaruh terhadap keselamatan siswa saat terjadi bencana 

gempa bumi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

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? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan 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. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

pentingnya kesiapsiagaan yang harus dimiliki semua pihak yang berada 

di daerah rawan gempa bumi agar korban dapat diminimalisir. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap siswa 

khususnya di SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten dalam hal pentingnya 

kesiapsiagaan yang harus dimiliki saat terjadi gempa bumi. 
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