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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah yang rawan dengan berbagai macam 

bencana antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi 

dan lain-lain. 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, dan dampak psikologis. 

(BAKORNAS PB: 2007: 10). Gempa bumi terjadi karena gesekan antar 

lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Pergesekan ini 

mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan dipermukaan. 

Indonesia sangat rawan gempa karena secara geografis berada dekat dengan 

lempeng-lempeng yang aktif dan saling berhubungan satu sama lain, serta 

karena adanya gunung-gunung berapi yang aktif.  Gempa bumi adalah 

getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan dipermukaan bumi yang 

berasal dari dalam srtuktur bumi. Pergesekan tersebut terjadi sebagai akibat 

adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seisanik secara tiba-tiba yang 

diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak 

bumi (Joko Cristanto, 2011:11). 
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Bencana gempa bumi yang terjadi di Yogjakarta pada tanggal 27 

Mei 2006 yang mengakibatkan banyaknya infrastruktur yang rusak dan 

banyaknya korban jiwa. Bencana gempa bumi tersebut mengguncang 

daerah Yogyakarta dan sekitarnya tidak terkecuali daerah Sukoharjo yang 

berkekuatan 5,9 Skala Richter. Gempa bumi merupakan salah satu 

fenomena yang sering terjadi di bumi dimana mahluk hidup ciptaan-Nya 

melangsungkan perikehidupan sesuai dengan habitat masing-masing, 

termasuk di Indonesia sangat sering mengalaminya.  

Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak diantara 

110
o
42’6,79” - 110

o
57’33,7” BT dan 7

o 
32’17” – 7

o 
49’32” LS. (Sunyoto, 

2007:7). Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang 

terkena akibat dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta, dari adanya 

bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Yogyakarta pada Tahun 

2006 dari adanya gempa tersebut menimbulkan beberapa dampak di 

Kabupaten Sukoharjo diantaranya 3 korban meninggal dunia, 67 korban 

luka-luka, 16302 korban mengungsi, 644 rumah rusak berat, 885 rumah 

rusak ringan, dan 72 fasilitas pendidikan.(Sumber:http ://dibi .bnpbm .go. 

id/ DesInventar/dashboard.jsp). 

Kecamatan Tawangsari merupakan salah satu kecamatan yang 

terkena akibat dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta berakibat juga 

pada rusaknya beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Tawangsari. 

MTs Muhammadiyah Tawangsari merupakan salah satu sekolah yang 

terkena dampak dari bencana gempa bumi di  Kecamatan Tawangsari. 
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Gempa bumi tersebut merusak sarana dan prasarana yang ada di MTs 

Muhammidiyah Tawangsari diantaranya genting atap sekolah berjatuhan, 

lantai yang berada di sekolah pada terangkat dengan sendirinya, dan 

bangunan sekolah pada retak. (Sumber: Bapak Nardi,S.Pd. Wakil Kepala 

Sekolah MTs Muhammadiyah Tawangsari). Gempa bumi yang berdampak 

pada kerusakan sekolah di MTs Muhammadiyah Tawangsari bisa dilihat 

pada gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo. 

Pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa sangat dibutuhkan untuk 

meminimalisir adanya korban jiwa. Siswa merupakan komponen penting 

dalam jenjang pendidikan karena siswa bisa memberikan pengaruh yang 

baik kepada  masyarakat sekitar lingkungannya tentang apa yang siswa 

ketahui di sekolah. Apabila sekolah memberikan materi tentang 

kesipasiagaan serta memberikan arahan simulasi kepada siswa untuk 

menghadapi bencana gempa bumi, sehingga pengetahuan dan 

kesiapsiagaan bencana gempa bumi di sekolah sangatlah penting guna 

mengurangi resiko bencana gempa bumi yang bertujuan untuk 

meminimalisir korban jiwa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan 

penelitian terhadap tersebut dengan mengambil judul PENGETAHUAN 

SISWA MTS MUHAMMADIYAH TAWANGSARI DALAM 

KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN 

SUKOHARJO. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi 

berbagai masalah yang dihadapi sekolah:  

1. Pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam bencana gempa bumi di 

MTs Muhammadiyah Tawangsari sangat penting untuk sekolah yang 

berada pada daerah rawan bencana. 

2. Pengetahuan siswa dalam bencana gempa bumi penting untuk 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan maslah agar hasil 

yang dicapai lebih terarah, dan dapat dikaji secara mendalam adalah sebagai 

berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada siswa MTs 

Muhammadiyah Tawangsari 

2. Penelitian ini ditekankan pada tingkat pengetahuan siswa MTs 

Muhammadiyah Tawangsari dalam kesiapsiagaan bencana gempa 

bumi di Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi bencana gempa 

bumi. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengetahuan siswa MTs Muhammadiyah Tawangsari 

terhadap bencana gempa bumi? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan siswa MTs Muhammadiyah Tawangsari 

dalam menghadapi bencana gempa bumi? 

E. Tujuan Masalah  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengetahuan siswa MTs Muhammadiyah Tawangsari 

terhadap bencana gempa bumi. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan siswa MTs Muhammadiyah Tawangsari 

dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

 

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 informasi kepada semua 

pihak khususnya dalam pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini memberikan wawasan ilmu 

tentang: 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai 

kesiapsiagaan untuk meminimalisir resiko di sekolah dan 

bermanfaat juga sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan 

Strata 1 pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi Akademis 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam hal upaya peningkatan pengetahuan siswa dalam 

kesiapsiagaan dilingkup pendidikan. 

c. Bagi pihak sekolah MTs Muhammadiyah Tawangsari 

Sebagai masukan dalam memperoleh informasi tentang 

pengetahuan siswa dalam kesiapsiagaan bencana di sekolah. 

d. Bagi Siswa 

1) Sebagai informasi mengenai daerah yang rawan bencana 

gempa bumi. 

2) Sebagai masukan untuk mengurangi bahaya bencana gempa 

bumi. 

3) Sebagai pengetahuan siswa untuk siap siaga dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 


