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Abstrak 

 

 
Gempa bumi adalah suatu gejala fisik atau kejadian alam yang umumnya 

ditandai dengan bergetar/berguncangnya bumi. Penyebab gempa bumi yang 
selama ini disepakati antara lain dari proses tektonik, akibat pergerakan 
kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, pergerakan geo-morfologi 
secara lokal (contoh: terjadinya rutuhan tanah), dan aktivitas gunung api serta 
ledakan nuklir. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui kesiapsiagaan siswa 
kelas VII sebelum diadakan simulasi bencana gempa bumi dan (2) mengetahui 
kesiapsiagaan siswa kelas VII setelah diadakan simulasi bencana gempa bumi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, metode pengambilan data secara 
sampel, dengan jumlah sampe sebanyak 111 siswa dan teknik analisis data 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan angket, 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh indeks 
gabungan kesiapsiagaan sebelum simulasi bencana sebesar 77,07 masuk kategori 
siap sedangkan indeks gabungan kesiapsiagaan sesudah simulasi bencana sebesar 
86,39 masuk kategori sangat siap. Peningkatan terjadi pada sebelum simulasi dan 
sesudah simulasi. Sebelum simulasi masuk dalam kategori siap dan sesudah 
simulasi masuk kategori sangat siap. 
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A. PENDAHULUAN 

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang 

mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap 

tata kehidupan dan penghidupan masyarakat (Sudibyakto, 2011: 1).  Gempa 

bumi Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.54 WIB 

merupakan gempa bumi tektonik yang mempunyai kekuatan 5,8 skala Richter, 

dengan kedalaman 33 km, titik episentrumnya 40 km selatan Yogyakarta, atau 

tepatnya pada posisi 8º 2’ LS dan 110º 3’ BT. Secara teoritis gempa dengan 

kekuatan 5,8 skala Richter masih belum berpotensi untuk menimbulkan 

tsunami (Sudibyakto, 2011: 59). Gempa ini juga terasa hingga Kabupaten 

Klaten. Hal ini dikarenakan Kabupaten Klaten berbatasan langsung dengan 

Yogyakarta. Dampak yang terjadi adalah korban meninggal 902 jiwa, luka-

luka 3.158 jiwa, rumah rusak berat 11.684, rumah rusak ringan 14,070 

(http://Jurnalnet.com%20.%20Begkel%20Informatif.htm.) 

Kecamatan Gantiwarno merupakan salah satu kecamatan yang terkena 

dampak terbesar. Dampak yang terjadi adalah korban meninggal 331 jiwa, 

luka-luka 9.136 jiwa (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Klaten). Berdasarkan alat pencatat gempa (seismograf) yang dipasang di 

komplek Pemprov DIY di Kepatihan Yogyakarta, gempa yang terjadi pukul 

11.44 berkekuatan 3,8 skala Richter itu berpusat di wilayah Kecamatan 

Gantiwarno, Kabupaten Klaten karena bagian pergeseran lempeng bumi di 

wilayah itu sedang mengalami peluruhan (penyeimbangan) akibat pergeseran 

lapisan bumi (http://SUARA%20MERDEKA%20%20NASIONAL.htm). 

Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Gantiwarno karena hampir semua 

daerah di kecamatan ini terkena dampak dari gempa Yogyakarta 2006.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

mengenai pengetahuan kesiapsiagaan siswa kelas VII dalam menghadapi 

bencana gempa bumi. Penelitian ini diberi judul PERAN SIMULASI 

BENCANA TERHADAP KESIAPSIAGAAN SISWA KELAS VII 

DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI DI MTs NEGERI 



GANTIWARNO KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN 

KLATEN. 

Menurut latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana kesiapsiagaan siswa kelas VII sebelum diadakan simulasi 

bencana gempa bumi di MTs Negeri Gantiwarno? 

2. Bagaimana kesiapsiagaan siswa kelas VII setelah diadakan simulasi 

bencana gempa bumi di MTs Negeri Gantiwarno ? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (a) Mengetahui 

kesiapsiagaan siswa kelas VII sebelum diadakan simulasi bencana gempa 

bumi di MTs Negeri Gantiwarno (b) mengetahui kesiapsiagaan siswa kelas 

VII setelah diadakan simulasi bencana gempa bumi di MTs Negeri 

Gantiwarno. 

 

B. LANDASAN TEORI 

“Kesiapsiagaan adalah  perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang 

akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kesiapsiagaan akan 

membawa manusia di daerah rawan bencana pada tataran 

kesiapan/kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana.Kegiatan 

kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan 

sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk kegiatan penyusunan 

dan uji coba rencana kontijensi, mengorganisasi, memasang, dan menguji 

sistem peringatan dini, logistic kebutuhan dasar, pelatihan, dan prosedur tetap 

lainnya (Nurjanah,dkk 2011:53)”. 

Menurut Jan Sopaheluwakan (2006:16-17) untuk mengukur tingkat 

kesipasiagaan masyarakat maka lima parameter yang telah disepakati tersebut 

harus diterjemahkan menjadi variabel-variabel yang dapat dihitung nilainya. 

Jumlah variabel bervariasi antar parameter dan antar stakeholder, sesuai 

dengan kebutuhan dan spesifikasi masing-masing. 



Parameter 1: Pengetahuan dan sikap terdiri dari empat variabel yaitu: 

pemahaman tentang bencana alam, pemahaman tentang kerentanan 

lingkungan, pemahaman tentang kerentanan bangunan fisik dan fasilitas-

fasilitas penting untuk keadaan darurat bencana, dan sikap dan kepedulian 

terhadap resiko bencana. 

Parameter 2: Kebijakan, peraturan, dan panduan dijabarkan kedalam 

tiga variabel, yaitu: jenis-jenis kebijakan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi 

bencana alam, seperti: organisasi pengelola bencana, rencana aksi untuk 

tanggap darurat, sistem peringatan bencana, pendidikan masyarakat dan alokasi 

dana; peraturan-peraturan yang relevan, seperti: perda dan SK, panduan-

panduan yang relevan. 

Parameter 3: Rencana untuk keadaan darurat diterjemahkan menjadi 

delapan variabel, yaitu: organisasi pengelola bencana termasuk kesiapsiagaan 

bencana, rencana evakuasi, termasuk lokasi dan tempat evakuasi, peta, jalur, 

dan rambu-rambu evakuasi, posko bencana dan prosedur tetap (protap) 

pelaksanaan, rencana pertolongan pertama, penyelamatan, dan keamanan 

ketika terjadi bencana, rencana pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk 

makanan dan minuman, pakaian, tempat/tenda pengungsian, air bersih, MCK 

dan sanitasi lingkungan, kesehatan dan informasi tentang bencana dan 

korban,peralatan dan perlengkapan evakuasi,  fasilitas-fasilitas penting untuk 

keadaan darurat (Rumah sakit/posko kesehatan, Pemadam Kebakaran, PDAM, 

Telkom, pelabuhan, bandara); dan latihan dan simulasi evakuasi. 

Parameter 4: Sistim Peringatan Bencana Tsunami dijabarkan kedalam 

tiga variabel, yaitu: sistim peringatan bencana secara tradisional yang telah 

berkembang/berlaku secara turun temurun dan/atau kesepakatan lokal, sistim 

peringatan bencana berbasis teknologi yang bersumber dari pemerintah, 

termasuk instalasi peralatan, tanda peringatan, diseminasi informasi peringatan 

dan mekanismenya, dan latihan dan simulasi. 

Parameter 5: Kemampuan Mobilisasi Sumber Daya terdiri dari 

variabel-variabel yaitu: pengaturan kelembagaan dan sistim komando, sumber 

Daya Manusia, termasuk ketersediaan personel dan relawan, keterampilan dan 



keahlian, bimbingan teknis dan penyediaan bahan dan materi kesiapsiagaan 

bencana alam, mobilisasi dana, koordinasi dan komunikasi antar stakeholder 

yang terlibat dalam kesiapsiagaan bencana; dan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan kesiapsiagaan bencana.  

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam kajian ini dikategorikan 

menjadi lima, yaitu: 

 

No Nilai indeks Kategori 

1 80-100 Sangat siap 

2 65-79 Siap 

3 55-64 Hampir siap 

4 40-54 Kurang siap 

5 < 39 Belum siap 

Sumber: Jan Sopaheluwakan (2006: 47) 

Penentuan nilai indeks untuk setiap parameter dihitung berdasarkan 

rumus:  

                                Indeks = ����� ���	 	

� ��	���	

���	 ����
��� ��	���	
x 100 

Indeks gabungan dari beberapa parameter dihitung menggunakan 

indeks gabungan ditimbang, artinya masing-masing parameter mempunyai 

bobot berbeda. Secara sederhana angka indeks gabungan diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

Indeks Siswa (S3) 

         = 0,83*indeks KA+0,08*indeks EP+0,04*indeks WS+0,04*indeks RMC 

Jan Sopaheluwakan, 2006 : 47 

 

Langkah-langkah simulasi bencana gempa bumi di sekolah adalah 

sebagai berikut. 

a. Latihan dimulai dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada 

seluruh siswa oleh guru di kelas. Siswa diminta untuk melakukan tindakan 



jongkok, berlindung, dan berpegangan pada benda yang kuat. Tindakan 

tersebut dapat dilakukan di bawah meja. Siswa juga diharuskan menjauhi 

jendela serta tetap berlindung di bawah meja sampai guncangan berhenti. 

b. Setelah melakukan penjelasan guru, guru memberi aba-aba latihan dimulai 

dengan cara membunyikan peluit, sirine, ataupun bel. Setelah mendengar 

aba-aba tersebut, seluruh siswa langsung melakukan tindakan: jongkok, 

berlindung, dan berpegangan di bawah meja. Siswa diminta pula untuk 

menjauhi jendela dan tetap berlindung serta berada pada posisi tersebut 

setidaknya selama 60 detik. Siswa juga diminta untuk tidak bersuara dan 

senantiasa mendengarkan perintah dari guru yang memandu latihan. 

c. Lakukan evakuasi secara teratur dan tidak gaduh setelah goncangan 

berhenti. Seluruh murid harus memperhatikan intruksi dari guru untuk 

melakukan tindakan evakuasi. 

d. Seluruh murid dikumpulkan di tempat berkumpul yang telah ditetapkan, 

misalkan lapangan upacara atau lapangan olah raga. Tempat pertemuan 

tersebut haruslah merupakan tempat yang terbuka dan hdari benda-benda 

yang dapat berjatuhan jika terjadi goncangan, sepert tiang listrik tiang 

telepon, papan reklame, dan lain sebagainya. 

e.  Mintalah seluruh murid untuk berkumpul dan tetap memperhatikan intruksi 

guru serta tidak membuat kegaduhan (.Pribadi, Krisna S, dkk,  2008: II.17-

20).  

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif kuantitatif. 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Kelas yang 

dijadikan sampel adalah kelas VII A, B, C, D, E. Jumlah siswa yang dijadikan 

sampel penelitian sebanyak 111 siswa. 111 jumlah siswa yang dijadikan 

sampel didapat dari kelas VII A berjumlah 30 siswa, kelas VII B berjumlah 29 

siswa, kelas VII C berjumlah 22 siswa, kelas VII D berjumlah 17 siswa, kelas 

VII E berjumlah 13 siswa. 



Pengumpulan data dalam peneitian ini menggunakan angket, 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Angket yang diberikan kepada 

responden berjumlah 36 soal yang terdiri dari 4 parameter, yaitu: parameter 

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistim peringatan dini, dan 

mobilitas sumber daya. Hasil angket tersebut kemudian diolah dan dimasukkan 

ke dalam indeks parameter kesiapsiagaan bencana dan indeks gabungan 

kesiapsiagaan bencana. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kesiapsiagaan Siswa Kelas VII dalam Menghadapi Bencana Gempa 

Bumi Sebelum Simulasi Bencana 

Menurut hasil tabulasi data kesiapsiagaan bencana gempa bumi 

sebelum dilakukan simulasi diketahui bahwa jumlah siswa yang masuk 

dalam kategori sangat siap = 55 siswa (50%), kategori siap = 47 siswa 

(42%), kategori hampir siap = 7 siswa (6%), kategori kurang siap = 2 siswa 

(2%), kategori belum siap = 0 siswa (0%).   

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter pengetahuan dan sikap. 

 

Pertanyaan  Persentase 

Benar (%) 

Persentase 

Salah (%) 

1 99 1 

2 74 26 

3 85 15 

4 92 8 

5 92 8 

6 82 18 

7 77 23 

8 86 14 

9 88 14 



Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter rencana tanggap darurat 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 95 5 
2 89 11 
3 84 16 
4 93 7 
5 53 47 
6 51 49 
7 89 11 
8 50 50 
9 91 9 
10 93 7 
11 89 11 
12 52 48 
13 62 38 
14 95 5 
15 90 10 
16 97 3 
17 61 39 
18 79 21 
19 89 11 
20 70 30 
21 96 4 

 

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter peringatan dini 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 18 82 
2 0 100 
3 100 0 

 

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter mobilisasi sumber daya 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 56 44 
2 87 13 
3 95 5 



Indeks parameter gabungan kesiapsiagaan siswa kelas VII sebelum 

diadakan simulasi bencana 

Komponen 

Komunitas 

Siswa 

Indeks Parameter 

KA PS EP WS RMC 

Siswa (S3) 85,78 - 79,57 39,33 79,27 

 

Indeks gabungan kesiapsiagaan bencan gempa bumi sebelum 

simulasi sebesar 77,07 dan masuk dalam kategori siap. 

2. Kesiapsiagaan Siswa Kelas VII dalam Menghadapi Bencana Gempa 

Bumi Sesudah Simulasi Bencana 

Menurut hasil tabulasi data kesiapsiagaan bencana gempa bumi 

setelah dilakukan simulasi diketahui bahwa jumlah siswa yang masuk dalam 

kategori sangat siap = 98 siswa (88%), kategori siap = 13 siswa (12%), 

kategori hampir siap = 0 siswa (0%), kategori kurang siap = 0 siswa (0%), 

kategori belum siap = 0 siswa (0%).  Hasil ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kesiapsiagaan siswa sebelum dilakukan simulasi 

bencana.  

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter pengetahua dan sikap 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 100 0 
2 82 18 
3 96 4 
4 98 2 
5 92 8 
6 79 21 
7 88 12 
8 88 12 
9 89 11 

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter rencana tanggap darurat. 

 



 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 92 8 
2 96 4 
3 96 4 
4 93 7 
5 59 41 
6 73 27 
7 91 9 
8 74 26 
9 95 5 
10 88 12 
11 93 7 
12 76 24 
13 81 19 
14 96 4 
15 94 6 
16 97 3 
17 70 30 
18 77 23 
19 88 12 
20 89 11 
21 98 2 

 

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter peringatan dini 

 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 54 46 
2 88 12 
3 100 0 

 

Jawaban responden (benar dan salah) di masing-masing pertanyaan 

pada parameter mobilisasi sumber daya 

Pertanyaan Persentase 
Benar (%) 

Persentase 
Salah (%) 

1 77 23 
2 91 9 
3 100 0 



Indeks parameter gabungan kesiapsiagaan siswa kelas VII sesudah 

simulasi bencana. 

Komponen 

Komunitas 

Siswa  

Indeks Parameter 

KA PS EP WS RMC 

Siswa (S3) 90,39 - 86,57 80,78 89,18 
 

Indeks gabungan kesiapsiagaan bencana gempa bumi setelah 

simulasi sebesar 86,39 dan masuk dalam kategori sangat siap. Hasil indeks 

gabungan meningkat dari sebelum diadakan simulasi, sebelum simulasi 

terdapat pada kategori siap dan sesudah simulasi meningkat menjadi 

kategori sangat siap. 

 

E. KESIMPULAN 

1. Indeks gabungan kesiapsiagaan siswa kelas VII sebelum dilakukan simulasi 

bencana adalah 77,07 masuk dalam kategori siap dengan penyebaran sangat 

siap 50%, siap 42%, hampir siap 6%, kurang siap 2% dan belum siap 0%. 

2. Indeks gabungan kesiapsiagaan siswa kelas VII setelah dilakukan simulasi 

bencana adalah 86,39 masuk dalam kategori sangat siap dengan penyebaran 

sangat siap 88%, siap 12%, hampir siap 0%, kurang siap 0%, dan belum 

siap 0%. Hasil indeks gabungan meningkat dari sebelum diadakan simulasi. 

 

F. SARAN 

1. Sekolah harus melakukan pelatihan tanggap bencana kepada semua siswa 

agar siswa dapat menghadapi bencana gempa bumi dengan benar dan tepat. 

2. Pengalaman melakukan simulasi yang telah dilakukan oleh siswa kelas VII 

diharapkan dapat dibagikan kepada siswa kelas VIII dan kelas IX. Hal ini 

agar siswa kelas VIII dan kelas IX dapat menghadapi bencana gempa bumi 

dengan benar. 

 

 



G. DAFTAR PUSTAKA  

Nurjanah,dkk. 2011. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta 
 
Pribadi, Krisna S, dkk. 2008. Pendidikan Siaga Bencana. Bandung: Institut 

Teknologi Bandung 
 
Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta 

 
Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: 

Alfabeta 
 
Sopaheluwakan, Jan, dkk. 2006. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam 

Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami. Jakarta: LIPI 
 
Sudibyakto.2011. Manajemen Bencana Di Indonesia Ke Mana?. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press 
 
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta 

 
 
Internet : 
Jurnalnet.com. 29 Mei 2006 (online). (http://Jurnalnet.com%20.%20Bengkel% 

20Informatif.htm, diakses tanggal 27 November 2013) 
 
Suara Merdeka. 09 Juni 2006 (online). (http://SUARA%20MERDEKA%20-

%20NASIONAL.htm, diakses tanggal 27 November 2013) 
 


