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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Ancaman bencana alam di Indonesia merupakan refleksi kondisi 

geografis Indonesia yang terletak di tiga pertemuan lempeng aktif dunia, 

yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik 

(Pribadi dkk., 2008:11). Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih 

lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas 

kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi (Hartono, 2011:1). 

Interaksi antar lempeng juga mengakibatkan pembentukan relief 

permukaan bumi yang bervariasi, dari pegunungan dengan lerengnya yang 

curam dan mengisaratkan ancaman bencana tanah longsor hingga wilayah 

landai sepanjang pantai dengan ancaman bencana banjir dan tsunami 

(Hartono, 2011:1).  

Kurniawan dkk., (2011:158) Kabupaten Klaten dalam kategori rawan 

bencana singel hazard gempabumi menempati peringkat 2 se-kabupaten di 

Indonesia. Tingkat kerawanan bencana gempabumi dibuktikan oleh 

peristiwa gempabumi 27 Mei Tahun 2006 yang mengakibatkan 678 unit 

fasilitas pendidikan dan 26 unit fasilitas kesehatan rusak serta 96.253 unit 

rumah warga rusak ringan, 63.615 unit rusak berat, dan 32.277 unit rumah 

roboh. Gempabumi juga menimbulkan korban luka sebayak 20.272 jiwa 

serta korban meninggal sebanyak 1.176 jiwa (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Klaten , 2006:1).  
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Kerusakan infrastruktur bangunan dan timbulnya korban jiwa juga 

terjadi pada warga sekolah dan sekolah, tercatat 73 orang meninggal, 33 

cacat, 158 luka parah, dan 204 luka ringan, dari jumlah tersebut terdapat 

219 siswa (62 siswa meninggal, 22 siswa mengalami cacat, dan 135 siswa 

mengalami luka berat) serta 255 dari 306 sekolahan yang tersebar di 

Kecamatan Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, Cawas, Banyat, Wedi, dan 

Prambanan mengalami kerusakan (Kompas edisi 12 Juli 2006). 

Secara geografis, SMA N 1 Prambanan terletak pada 7° 43' 55.93"LS 

110° 30' 7.62"BT dan secara administratif terletak di Jl. Manisrenggo- 

Prambanan, Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Klaten. Merefleksi letak SMA N 1 Prambanan yang berada di Kabupaten 

Klaten dan kejadian bencana gempabumi 27 Mei Tahun 2006 dengan 

korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur bangunan yang tidak sedikit, 

mengindikasikan SMA N 1 Prambanan memiliki ancaman bencana 

gempabumi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.  

Ancaman bencana gempabumi di SMA N 1 Prambanan perlu direspon 

oleh guru, karena dapat menjadi batu loncatan dalam pemahaman bencana, 

konsep-konsep bencana, wawasan bencana, dan pengetahuan 

kesiapsiagaan bencana gempabumi di sekolah dengan melakukan upaya-

upaya pengurangan resiko bencana gempabumi, antara lain dengan 

melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempabumi.  

Permasalahanya, apakah guru telah memiliki kesiapsiagaan dalam 
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menghadapi bencana gempabumi dan pemahaman tentang bencana 

gempabumi.   

Ancaman bencana gempabumi di SMA N 1 Prambanan dan peran guru 

dalam menanamkan sikap kesiapsiagaan bencana gempabumi, mendorong 

dilakukannya penelitian mengenai pemahaman guru tentang bencana 

gempabumi dan tingkat kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana 

gempabumi dengan judul “Kesiapsiagaan Guru SMA N 1 Prambanan 

Dalam Menghadapi Bencana Gempabumi”.  

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut. 

1. Pemahaman guru tentang bencana gempabumi. 

2. Tingkat kesiapsiagaan guru SMA N 1 Prambanan dalam menghadapi 

bencana gempabumi.  

C. Pembatasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah penelitian. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada guru SMA N 1 Prambanan. 

2. Penelitian ini ditekankan pada pemahaman guru SMA N 1 Prambanan 

tentang bencana gempabumi dan tingkat kesiapsiagaan guru SMA N 1 

Prambanan dalam menghadapi bencana gempabumi.   
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D. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah 

penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemahaman guru SMA N 1 Prambanan tentang bencana 

gempabumi? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan guru SMA N 1 Prambanan dalam 

menghadapi bencana gempabumi?  

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pemahaman guru SMA N 1 Prambanan tentang bencana 

gempabumi. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru SMA N 1 Prambanan dalam 

menghadapi bencana gempabumi.   

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian di SMA N 1 Prambanan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu. 

1. Manfaat Teoritis 

Masukan pada pengembangan penelitian yang berkaitan dengan 

kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana gempabumi. 
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2. Manfaat Praktis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai 

kesiapsigaan dalam menghadapi bencana gempabumi.  

 

 

 


