


 



 

PENDAHULUAN 

Kesiapsiagaan sekarang ini 
sangat penting, melihat Negara 
Indonesia saat ini banyak bencana-
bencana mengakibatkan kerusakan 
yang terjadi dimana saja. Koferensi 
Dunia tentang Upaya Pengurangan 
Risiko Bencana  pada Tahun 2005 
menghasilkan “Kerangka Aksi 
Hyogo” 2005-2015 dimana perlu 
melakukan tindakan salah satunya 
adalah memperkuat kesiapsiagaan 
terhadap bencana dengan respon 
yang efektif pada semua tingkatan 
(Jan Sopaheluwakan, 2006).  

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). 

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 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”. 

 
Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini 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. 

LANDASAN TEORI 

Menurut International 
Strategy for Disaster Reduction 
(ISDR) bencana adalah suatu 
gangguan terhadap masyarakat yang 
menyebabkan kerugian bagi 
kehidupan manusia dari segi materi, 
ekonomi atau lingkungan dan 
melampaui kemampuan masyarakat 
yang bersangkutan untuk mengatasi 
dengan menggunakan sumber daya 
mereka sendiri (Cristanto, Joko. 
2011:75). 

Gempa bumi adalah 
berguncangnya permuakaan bumi 
yang disebabkan oleh tumbukan 
antar lempeng bumi, patahan aktif 



 

aktivitas gunungapi atau runtuhan 
batuan (BAKORNAS BP, 2007:53). 

Risiko bencana adalah potensi 
kerugian yang diakibatkan oleh 
bencana alam dan non alam yang 
dapat merenggut nyawa seseorang,  
jiwa, psikologis , bahkan 
mengganggu aktifitas masyarakat 
(BNPB, 2012). 

 
METODE PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan 
obyek penelitian abstrak, peristiwa 
ataupun gejala yang merupakan 
sumber data dan memiliki karakter 
tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 
2006:47). 

 
Populasi penelitian ini adalah 

mencakup seluruh murid SMA 
MUHAMMADIYAH 2 
DELANGGU sejumlah 76 siswa. 
Mengingat jumlah subyek penelitian 
sangat sedikit, maka penelitian ini 
tidak menggunakan sampel tapi 
langsung menggunakan populasi. 
Oleh karena itu, maka penelitian ini 
disebut sebagai penelitian populasi 
(Umi Zulfa, 2010:100). 

 
Variabel adalah suatu nilai 

dari orang, obyek yang mempunyai 
variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiono, 2010:61). 

 
Valiabel penelitian ini 

meliputi: pengetahuan; sikap 
terhadap resiko; kebijakan; 
peraturan; rencana untuk merespon 
keadaan darurat; rencana evakuasi; 
pertolongan pertama, penyelamatan, 
keselamatan dan keamanan; 
pemenuhan kebutuhan dasar; 

peralatan dan perlengkapan, 
fasilitas-fasilitas penting (Rumah 
Sakit, Pemadam Kebakaran, Polisi, 
PAM, PLN, Telkom); latihan dan 
simulasi/gladi; tradisional yang 
berlaku secar turun temurun 
kesepakatan lokal; TWS/sisitim 
peringatan tsunami (Teknologi tanda 
sinyal, standar); diseminasi 
peringatan dan mekanisme; latihan 
dan simulasi; penataan 
kelembagaan; sistim komando; 
komunikasi dan koordinasi antar 
Stakeholders yang relevan; sumber 
daya manusia; bimbingan teknis dan 
penyediaan materi; pendanaan; 
pemantauan dan evaluasi (Monev). 

 
Metode penelitian ini 

menggunakan data dokumen dan 
kuesioner (angket). 

 
Teknik uji persyaratan analisis 

penelitian ini adalah uji validitas dan 
reabilitas, yang mana ujia validitas 
dan reabilitas digunakan untuk 
mengukur angket yang telah 
diberikan kepada siswa untuk 
mengetahui tingkat kesiapsiagaan. 

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Menghitung skor total hasil 
angket yang diberikan oleh 
siswa 

2. Menghitung nilai indeks 
untuk setiap parameter. 

3. Hasil perhitungan 
digunakan untuk 
menentukan Tingkat 
Kesiapasiagaan 
berdasarkan Bapak  Jan 
Sopaheluwakan dkk 
(2006). 

 
 



 

PEMBAHASAN 
A. Profil Kecamatan 

Secara geografis, Wilayah 
Kecamatan Delanggu 
berbatasan dengan beberapa 
Kabupaten. Bagian sebelah 
utara berbatasan dengan 
Kecamatan Wonosari, sebelah 
timur berbatasan dengan 
Kecamatan Wonosari, sebelah 
Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Juwiring, Ceper dan 
sebelah Barat berbatasan 
dengan Kecamatan Polanharjo. 

 
Kecamatan Delanggu 

terdiri dari 16 (enam belas) 
Desa yaitu: Desa Bowan, Desa 
Dukuh, Desa Jetis, Desa 
Butuhan, Desa Banaran, Desa 
Karang, Desa Sribit, Desa 
Krecek, Desa Mendak, Desa 
Delanggu, Desa Sabrang, Desa 
Tlobong, Desa Kepanjen, Desa 
Segaran dan Desa Sidomulyo 
(BPS, 2013). 

 
B. Deskripsi data 

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data 
kuantitatif dilengkapi oleh data 
dokumentasi dan kuesioner, 
data tersebut digunakan untuk 
mengukur tingkat kesiapsiagaan 
siswa terhadap bencana gempa 
bumi, dan tingkat resiko. 
Responden dalam penelitian ini 
sebanyak 76 siswa, dan jumlah 
yang digunakan dalam 
kuesioner sebanyak 33 butir 
soal. 

 
C. Deskripsi Tehnik Pengujian 

Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 

teknik uji syarat validitas dan 

reabilitas. Uji validitas 
dilakukan di SMA N 1 
WONOSARI Kecamatan 
Delanggu jumlah 36 siswa 
dengan taraf rtabel 0,329. Setelah 
kuesioner dibagikan kepada 
siswa data dari kuesioner 
tersebut dimasukkan ke dalam 
Microsoft Exel kemudian diolah 
menggunakan Program SPSS 
21. Soal didalam uji validitas 
tersebut instrumen pilihan 
“YA” atau “TIDAK” dengan 
jumlah soal 56 butir yang dapat 
dikatakan valid 33. Hasil uji 
reabilitas kesiapsiagaan siswa 
dalam menghadapi bencana 
gempa bumi nilai Alpha 
Cronbach adalah 0,730 
sehingga nilai Alpha Cronbach 
kuesioner > 0,6 bisa dinyatakan 
reabel dan dapat digunakan 
untuk kuesioner penelitian. 

 
E. Analisis data dan 

pembahasan 
1. Analisis tingkat ancaman 

Analisis tingkat ancaman 
bencana gempa bumi 
menggunakan indeks ancaman 
bencana dan indeks penduduk 
terpapar yang kemudian 
diolah. Penentuan indeks 
ancaman dalam perhitungan 
indeks ancaman menggunakan 
peta ancaman  yang sudah 
ditetapkan oleh Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi. Hasil 
overlay Peta Indeks Rawan 
Bencana Gempa Bumi dari 
Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Gempa 
Bumi “Tingkat Kerawanan 
sedang” sehingga dapat 
dikategorikan bahwa ancaman 



 

gempa bumi di Kecamatan 
Delanggu termasuk klasifikasi 
sedang. 

Indeks penduduk terpapar 
dicari menggunakan data 
komponen sosial buadaya di 
Kecamatan Delanggu. 
Kecamatan Delanggu 
memiliki kepadatan penduduk 
sebanyak 2.393 
rasio jenis kelamin sebesar 
99,37%; rasio orang cacat 
1,32%; rasio kemiskinan 
29,17%; rasio kelompok umur 
0,14%; dijumlahkan besarnya 
kerentanan sosial sebesar 
0,8967 yang artinya tinggi.

Gambar 1 Matriks Tingkat Ancaman 
Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan gambar matrik 
diatas, dapat disimpulkan 
bahwa Kecamatan Delanggu 
memiliki tingkat ancaman 
gempa bumi tinggi. Hal ini 
harus diwaspadai oleh 
masyarakat yang berada di 
Kecamatan Delanggu, karena 
gempa bumi terjadi secara 
tiba-tiba.  

2. Analisis Tingkat Resiko
Analisis tingkat resiko 

dihitung dari penggabungan 
tingkat kapasitas dan tingkat 
kerugian. 

a) Tingkat Kapasitas
Tingkat kapasitas dipoleh 

penggabungan tingka

gempa bumi di Kecamatan 
Delanggu termasuk klasifikasi 

Indeks penduduk terpapar 
dicari menggunakan data 
komponen sosial buadaya di 

an Delanggu. 
Kecamatan Delanggu 
memiliki kepadatan penduduk 
sebanyak 2.393 jiwa/km²;  
rasio jenis kelamin sebesar 
99,37%; rasio orang cacat 
1,32%; rasio kemiskinan 
29,17%; rasio kelompok umur 
0,14%; dijumlahkan besarnya 
kerentanan sosial sebesar 

yang artinya tinggi. 

 
Matriks Tingkat Ancaman 

Bencana Gempa Bumi 

Berdasarkan gambar matrik 
diatas, dapat disimpulkan 
bahwa Kecamatan Delanggu 
memiliki tingkat ancaman 
gempa bumi tinggi. Hal ini 
harus diwaspadai oleh 
masyarakat yang berada di 

matan Delanggu, karena 
gempa bumi terjadi secara 

Resiko 
Analisis tingkat resiko 

dihitung dari penggabungan 
tingkat kapasitas dan tingkat 

Tingkat Kapasitas 
Tingkat kapasitas dipoleh 

penggabungan tingkat 

ancaman dan 
kapasitas. 

Berdasarkan 
ketahanan daerah dari 
penyebaran angket kepada 
perorangan BPBD 
Kabupaten Klaten telah 
diperoleh rata-rata 88.

b) Tingkat Kerugian 
Tingkat kerugian 

diperoleh perhitungan 
tingkat ancaman dan indeks 
kerugian.  

Indeks kerugia
Kecamatan Delanggu 
termasuk kelas tinggi. 
Pengukuran berdasarkan dari 
luas lahan produktif 3.025 
Ha yang diketahui harga per 
Ha-nya lebih dari 300 juta 
rupiah dan kontribusi PDRB 
sebesar  511.314,42 juta 
rupiah. 

 

Gambar 2 Matriks 
Tingkat Kerugian

Berdasarkan metrik di 
atas dapat dijelaskan bahwa 
titik temu dari penggabungan 
antara indeks kerugian dan 
tingkat ancaman di 
Kecamatan Delanggu 
termasuk tingkat kerugian 
tinggi. 

Pengolahan tingkat resiko 
bencana diperoleh 
berdasarkan dari tingkat 
kapasitas dan tingkat resiko.

 

ancaman dan indeks 

tingkat 
ketahanan daerah dari 
penyebaran angket kepada 
perorangan BPBD 
Kabupaten Klaten telah 

rata 88. 

Tingkat kerugian 
diperoleh perhitungan 
tingkat ancaman dan indeks 

Indeks kerugian di 
Kecamatan Delanggu 
termasuk kelas tinggi. 
Pengukuran berdasarkan dari 
luas lahan produktif 3.025 
Ha yang diketahui harga per 

nya lebih dari 300 juta 
rupiah dan kontribusi PDRB 
sebesar  511.314,42 juta 

 
Matriks 

Tingkat Kerugian 
Berdasarkan metrik di 

atas dapat dijelaskan bahwa 
titik temu dari penggabungan 
antara indeks kerugian dan 
tingkat ancaman di 
Kecamatan Delanggu 
termasuk tingkat kerugian 

Pengolahan tingkat resiko 
bencana diperoleh 
berdasarkan dari tingkat 

dan tingkat resiko. 



 

Gambar 3 Resiko Bencana
Hasil perhitungan tingkat 

kerugian dan tingkat 
kapasitas pada matriks di 
atas dapat disimpulkan 
bahwa Kecamatan Delanggu 
memiliki tingkat resiko 
bencana gempa bumi sedang.

F. Analisis Tingkat 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana Gempa 
Bumi di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu

Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif 
dengan indeks, di dalam indeks 
tersebut meliputi empat 
parameter yaitu pengetahuan 
dan sikap, rencana tanggap 
darurat, sistim 
bencana dan mobilisasi sumber 
daya. 
a. Parameter Pengetahuan dan 

Sikap 
Indeks pengetahuan dan 

sikap menunjukkan bahwa 
parameter pengetahuan dan 
sikap sebesar 65,4 (Siap). 
Hal ini dapat dikatakan 
bahwa siswa yang berada di 
SMA Muhammadiyah 2 
Delanggu sudah siap adanya 
informasi dan pengetahuan 
tentang bencan gempa bumi 
yang kapanpun terjadi. 
Indeks kesiapsiagaan siap 
sebanyak 76 responden 
dengan jawaban sangat siap 

 
Resiko Bencana 

Hasil perhitungan tingkat 
kerugian dan tingkat 
kapasitas pada matriks di 
atas dapat disimpulkan 
bahwa Kecamatan Delanggu 
memiliki tingkat resiko 
bencana gempa bumi sedang. 

 
Analisis Tingkat 

Siswa 
Terhadap Bencana Gempa 
Bumi di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 

Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif 
dengan indeks, di dalam indeks 
tersebut meliputi empat 
parameter yaitu pengetahuan 
dan sikap, rencana tanggap 
darurat, sistim peringatan 
bencana dan mobilisasi sumber 

Parameter Pengetahuan dan 

Indeks pengetahuan dan 
menunjukkan bahwa 

parameter pengetahuan dan 
sikap sebesar 65,4 (Siap). 
Hal ini dapat dikatakan 
bahwa siswa yang berada di 
SMA Muhammadiyah 2 
Delanggu sudah siap adanya 
informasi dan pengetahuan 
tentang bencan gempa bumi 
yang kapanpun terjadi. 

siagaan siap 
sebanyak 76 responden 
dengan jawaban sangat siap 

3 (4%), jawaban siap 43 
(56%), jawaban hampir siap 
0 (0%), kurang siap 28 
(37%) dan belum siap 2 (3%) 
. 

b. Parameter Rencana Tanggap 
Darurat 

Indeks parameter rencana 
tanggap darurat
menunjukkan ba
parameter rencana tanggap 
darurat sebesar 44,1 (Kurang 
Siap). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa siswa yang 
berada di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
kurang siap dalam tindakan 
cepat saat bencana terjadi. 
Indeks kesiapsiagaan kurang 
siap sebanyak 76 responden 
dengan jawaban sangat siap 
2 (3%), jawaban siap 9 
(12%), jawaban hampir siap 
10 (13%), kurang siap 24 
(31%) dan belum siap 31 
(41%) . 

c. Parameter Sistim 
Peringatan Bencana

Sitim peringatan bencana 
menunjukkan bahwa 
parameter sistim peringatan 
bencana sebesar 34,1 (Belum 
Siap). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa siswa yang 
berada di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
belum siap dalam 
pembentukan sistem atau 
organisasi yang berkaitan 
dengan bencana, disebabkan 
karena belum ada pelatihan 
seperti simulasi dan lain

d. Parameter Mobilisasi 
Sumber Daya 

Mobilisasi sumber daya 
alam menunjukkan bahwa 

3 (4%), jawaban siap 43 
(56%), jawaban hampir siap 
0 (0%), kurang siap 28 
(37%) dan belum siap 2 (3%) 

Parameter Rencana Tanggap 

rameter rencana 
tanggap darurat, 
menunjukkan bahwa 
parameter rencana tanggap 
darurat sebesar 44,1 (Kurang 
Siap). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa siswa yang 
berada di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
kurang siap dalam tindakan 
cepat saat bencana terjadi. 
Indeks kesiapsiagaan kurang 
siap sebanyak 76 responden 
engan jawaban sangat siap 

2 (3%), jawaban siap 9 
(12%), jawaban hampir siap 
10 (13%), kurang siap 24 
(31%) dan belum siap 31 

Parameter Sistim 
Peringatan Bencana 

Sitim peringatan bencana 
menunjukkan bahwa 
parameter sistim peringatan 

34,1 (Belum 
Siap). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa siswa yang 
berada di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
belum siap dalam 
pembentukan sistem atau 
organisasi yang berkaitan 
dengan bencana, disebabkan 
karena belum ada pelatihan 
seperti simulasi dan lain-lain. 

eter Mobilisasi 

Mobilisasi sumber daya 
menunjukkan bahwa 



 

parameter  mobilisasi sumber 
daya sebesar 30,2 (Belum 
Siap). Hal ini dapat 
dikatakan bahwa siswa yang 
berada di SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
belum siap dibentuk suatu 
organisasi kesiapsiagaan 
dalam menghadapi bencana. 
Indeks kesiapsiagaan 
sebanyak 76 responden 
dengan jawaban sangat siap 
5 (7%), jawaban siap 8 
(10%), jawaban hampir siap 
0 (0%), kurang siap 13 
(17%) dan belum siap 50 
(66%) . 

Perhitungan indeks diatas 
dapat disimpulkan bahwa 
kesiapsiagaan siswa terhadap 
bencana gempa bumi 6,93 
(Belum Siap). Hal ini 
disebabkan karena 
kurangnya pengetahuan dan 
pelatihan yang mengenai 
kesiapsiagaan terhadap 
benca gempa bumi.  

 
KESIMPULAN 
1. Tingkat Risiko Bencana 

Gempa Bumi di Kecamatan 
Delanggu 

Tingkat risiko bencana 
gempa bumi di Kecamatan 
delanggu masuk dalam tingkat 
sedang. Tingkat sedang tersebut 
didapatkan dari perhitungan 
tingkat kerugian tinggi dan 
tingkat kapasitas tinggi, 
sehingga dapat ditarik 
kesimpulannya tingkat sedang 
pada matriks perhitungan risiko 
bencana gempa bumi. 

 
 

2. Tingkat Kesiapsiagaan 
Bencana Gempa Bumi di 
Sekolah SMA 
Muhammadiyah 2 Delanggu 
Kesiapsiagaan siswa di Sekolah 

SMA Muhammadiyah 2 Delanggu 
belum siap. . Kesiapsiagaan siswa di 
Sekolah SMA Muhammadiyah 2 
Delanggu mempunyai nilai rata-rata 
6,57 dari nilai maksimum 100, 
dengan nilai indeks tertinggi 26 
masuk klasifikasi belum siap pada 
parameter pertama pengetahuan dan 
sikap di kelas XI dan nilai indeks 
terendah 3,19 masuk klasifikasi 
belum siap pada parameter ketiga 
sisitim peringatan bencana di kelas 
XI. 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
tentang kesiapsiagaan siswa 
Terhadap Bencana Gempa Bumi Di 
Sekolah SMA Muhammdiyah 2 
Delanggu, maka penulis 
memberikan saran kepada setiap 
siswa perlu diperkenalkan dengan 
adanya pelatihan simulasi 
kesiapsiagaan agar siswa dapat 
memberikan dan menyampaikan 
ilmunya kepada orangtua, tetangga 
dan masyarakat di sekitarnya, upaya 
untuk mengurangi korban bencana 
gempa bumi yang secara tiba-tiba 
terjadi. 
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