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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jawa Tengah bagian selatan, termasuk Kota Yogyakarta dan sekitarnya, 

merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi. Tanggal 27 Mei 2006 

terjadi gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk di dalamnya 

wilayah Kabupaten Bantul, Klaten, Gunung Kidul, dan Kulon Progo (Cecep 

et al., 2006). Korban jiwa mencapai angka lebih dari 6000 jiwa, dengan 

puluhan ribu orang terluka, dari memar hingga patah tulang (Diponegoro, 

2006) dan ratusan ribu bangunan rusak hingga hancur total (Rakhman, Noor 

A., Kuswardani, I., 2006:2). 

Klaten adalah kabupaten yang paling parah terkena dampak gempa 

bumi tahun 2006, karena memiliki karakteristik serupa dalam hal populasi 

dan kepadatan (Jurnal Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana 

Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006). 

Kecamatan Delanggu termasuk daerah yang terkena gempa bumi 

Yogyakarta yang berakibatkan banyak rumah rusak total dengan jumlah 

sebanyak 29, rusak berat 576 dan rusak ringan sebanyak 2.629 dan bahkan 

merenggut nyawa seseorang (Sumber BAPEDDA 2006). 

SMA Muhammadiyah 2 Delanggu adalah salah satu Sekolah yang 

berada di Kecamatan Klaten dan Sekolah lokasi yang terkena gempa bumi 

sekitar pukul 05:55 selama 57 detik (Achmad M. Masykur, 2006). Akibat 

bencana ini menimbulkan kerusakan bangunan dan retakan pada dinding 
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sekolah dan bahkan bisa memakan korban. Kesiapsiagaan yang tepat 

diharapkan upaya untuk meminimaliskan jumlah korban dan upaya untuk 

mengurangi resiko bencana gempa bumi baik di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah (masyarakat). 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin melakukan penelitian 

terhadap masalah tersebut dengan judul “KESIAPSIAGAAN SISWA 

TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI DI SEKOLAH SMA 

MUHAMMADIYAH 2 DELANGGU KECAMATAN KLATEN”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat di identifikasi berbagai 

masalah yang dihadapi siswa: 

1. Kecamatan Delanggu memiliki tingkat resiko bencana belum diketahui 

rendah atau tingginya. 

2. Siswa SMA Muhammadiyah 2 Delanggu masih merasa asing terhadap 

kesiapsiagaan bencana. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan di identifikasi masalah dapat 

disimpulkan, batasan masalah ini adalah tingkat pengetahuan siswa terhadap 

kesiapsiagaan bencana gemapa bumi yang di dalamnya menyangkut tentang 

pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana, kebijakan dan panduan, 

rencana untuk keadaan daarurat bencana, sistim peringatan bencana, dan 

kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat resiko bencana gempa bumi di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi di SMA 

Muhammadiyah 2 Delanggu? 
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E. Tujuan Masalah 

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka perumusan masalah 

yang ada di daerah penelitian adalah: 

1. Mengetahui tingkat resiko bencana gempa bumi di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi di SMA 

Muhammadiyah 2 Delanggu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan ilmu penelitian dan lainnya khususnya 

dalam kesiapsiagaan bencana 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

semua pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis 

Sebagai ilmu pengetahuan terhadap kesiapsiagaan mitigasi 

bencana dalam kehidupan sehari-hari 

b) Bagi Pemerintah Daerah/Kota 

Sebagai perencanaan pelatihan tentang kesiapsiagaan 

bencana guna untuk meminimaliskan resiko dan korban di 

Delanggu Kabupaten Klaten. 
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c) Bagi pihak SMA Muhammadiyah 2 Delanggu 

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam penerapan 

kebijakan sekolah guna penerapan pendidikan kesiapsiagaan 

terhadap bencana di area SMA Muhammadiyah 2 Delanggu. 


