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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). Bencana dapat dibagi menjadi 3 

macam yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial (Lilik 

Kurniawan, dkk dalam jurnal BNPB, 2012 : 2-3). 

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menelan banyak kerugian 

baik rusaknya harta benda kerusakan lingkungan bahkan hilangnya nyawa 

seseorang. Bencana alam yang sering menelan korban adalah bencana 

gempabumi, banjir, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Bencana alam yang 

belum dapat diprediksi kapan terjadinya adalah bencana gempabumi. Gempabumi 

merupakan sentakan asli dari bumi yang bersumber di dalam bumi dan yang 

merambat melalui permukaan dan menembus bumi yang terjadi disebabkan 

pelepasan kekuatan yang berada di dalam bumi (J.A.Katili dan P.Marks, 

1986:250). 

Klaten merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Jogjakarta dan 

berada pada jalur subduksi sehingga menjadi daerah rawan bencana gempabumi 

baik gempa vulkanik maupun tektonik. Berdasarkan indeks rawan bencana Klaten 

masuk peringkat 4 besar di tingkat Jawa Tengah dan peringkat 19 di tingkat 
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Nasional (Suara Merdeka, 2012). Dampak gempabumi pada 27 Mei di Klaten 

mengakibatkan  jumlah korban meninggal 1.045 jiwa, luka-luka 18.127 jiwa, 

mengungsi 713.788, rumah rusak berat 32.277, rumah rusak ringan 63.615, 

fasilitas kesehatan 111 dan fasilitas pendidikan mencapai 267 sekolah (sumber: 

http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/results.jsp). 

SMK Muhammadiyah 1 Prambanan adalah sekolah yang berada di 

kecamatan Prambanan yang merupakan salah satu dari enam Kecamatan di 

kabupaten Klaten yang termasuk daerah rawan bencana gempabumi dan masuk 

dalam pemetaan wilayah rawan bencana gempabumi Kabupaten Klaten  

(sumber:http://m.news.viva.co.id/news/read/96721). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan  Waka Humas dan Waka Kurikulum, Dampak gempabumi 27 Mei 2006  

juga dirasakan di SMK Muhammadyah 1 Prambanan. Gempabumi yang terjadi 

mengakibatkan kerusakan pada bangunan sekolah seperti retakan pada dinding 

bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. 

Kesiapsisagaan bencana gempabumi di SMK Muhammadiyah 1 

Prambanan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko, mengantisipasi, 

mengurangi dampak kerugian dan jatuhnya korban di lingkungan sekolah. Tingkat 

kesiapsiagaan guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan sekolah. Guru berperan dalam penyampaian informasi untuk 

memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kepada peserta didik 

untuk mengurangi kerentanan dalam menghadapi bencana gempabumi.  

 

 

http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/results.jsp
http://m.news.viva.co.id/news/read/96721-enam_kecamatan_di_Klaten_berpotensi_gempa
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Menurut uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “TINGKAT KESIAPSIAGAAN GURU TERHADAP 

BENCANA GEMPABUMI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN 

TAHUN 2014”. 

B. Identifikasi Masalah 

Menurut latar belakang penelitian, identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Kurangnya sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi di SMK 

Muhammadiyah 1 Prambanan. 

2. Kurangnya Informasi yang didapat oleh guru dalam menghadapi bencana 

gempabumi. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Hanya dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan. 

2. Ditekankan pada tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan guru terhadap 

bencana gempabumi. 

D. Perumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan guru tentang bencana gempabumi? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana 

gempabumi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan guru tentang bencana gempabumi. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana 

gempabumi. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah. 

1. Manfaat Teoritis  

Gempabumi adalah bencana alam yang belum dapat diprediksi kapan 

terjadinya dan dapat menimbulkan kerugian baik mental maupun material. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pengetahuan kesiapsiagaan bencana gempabumi untuk mengurangi dampak 

negatif yang ditimbulkan ketika terjadi bencana gempabumi di SMK 

Muhammadiyah 1 Prambanan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Memberikan tambahan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana 

gempabumi untuk sekolah dalam menghadapi bencana gempabumi. 

b. Bagi guru  

1) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana 

gempabumi. 

2) Memberi motivasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

kebencanaan dan mengintegrasikan materi kesiapsiagaan bencana 

gempabumi dengan materi pelajaran yang sesuai. 

c. Bagi peserta didik 

Memberi pengetahuan dan bersikap ketika terjadi bencana gempabumi. 

d. Bagi peneliti  

Meningkatkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan guru terhadap bencana 

gempabumi di sekolah dan untuk memenuhi syarat mencapai jenjang S1. 


