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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai  seismik paling aktif 

di muka bumi ini. Keadaan ini disebabkan karena Indonesia berada pada 

tiga lempeng tektonik dunia yaitu Hindia-Australia di Selatan, Pasifik di 

sebelah Barat, dan lempeng Asia Tenggara di sebelah Utara. Indonesia juga 

merupakan jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yang 

merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Di Indonesia gempa 

besar dan kecil banyak terjadi di bagian timur sepanjang jalur pertemuan 

lempeng Jawa-Banda, sesar mendatar di Irian Jaya, dan Maluku (Sukendar 

Asikin, 1974).  

Kabupaten Klaten secara astronomis terletak diantara 110
o
 26' 14''  

BT-110
o
 47' 51'' BT dan 7

o
 32' 19'' LS-7

o
 48  35'' LS. Kabupaten Klaten 

terdiri dari 26 kecamatan, terbagi atas 391 desa dan 10 kelurahan, dengan 

luas 65.556 ha. Kabupaten Klaten merupakan provinsi Jawa Tengah yang 

berada paling selatan. 

Kabupaten Klaten merupakan persilangan antara dua kota budaya 

yaitu kota Solo dan kota Yogyakarta, dengan batas administrasi sebagai 

berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY), sebelah barat 
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berbatasan dengan Sleman (DIY), sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjo (Klaten dalam Angka 2005).  

Kabupaten Klaten terbagi ke dalam 3 dataran yaitu: 

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi 

sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, 

Karangnongko, Jatinom, dan Tulung. 

2. Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan 

di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran 

Lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. 

3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di Sebelah Selatan Kecamatan 

Bayat dan Cawas (Klaten dalam Angka 1999). 

Gempa Yogyakarta tahun 2006 mengakibatkan kerusakan pada 

beberapa sarana pendidikan, fasilitas sosial, perkampungan, dan 

infrastruktur lain. Di Jawa Tengah kerusakan dan korban jiwa terparah 

terjadi di Kabupaten Klaten. Korban yang meninggal 1.045 orang dan 

korban luka-luka 18.127 orang.   Kerusakan (rumah penduduk) yang rata 

dengan tanah 29.988 unit, rusak berat 62.979 unit, dan rusak ringan 98.552 

unit (Akhmad Muktaf Haifani, 2008).  

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2011) 

Kejadian bencana adalah banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan 

dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi (kabupaten/kota), jenis bencana, 

korban dan atau kerusakan harta benda jika terjadi bencana pada tanggal 
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yang sama dan melanda lebih dari satu kabupaten/kota dan atau provinsi, 

maka dihitung sebagai satu kejadian. 

Klaten pada tanggal 27 Mei 2006, setelah terjadi gempa dahsyat yang 

mengguncang Provinsi Yogyakarta serta sebagian Jawa Tengah. Gempa 

yang meluluhlantahkan sebagian besar rumah dan fasilitas umum 

(Republika Senin, 29 Mei 2006). 

Buruknya manajemen penanganan bencana alam rupanya sampai juga 

dikalangan negara lain. Bantuan Pemerintah Italia di angkut dua pesawat. 

Seluruh bahan bantuan dikemas dalam kotak kayu. Diangkut menggunakan 

Sembilan truk, bantuan tersebut berupa bahan pangan dan minuman, tenda, 

obat-obatan, selimut, serta bahan pendukung bangunan. Lokasi yang dituju 

adalah  Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Wedi. Kecamatan 

Gantiwarno terdapat korban meninggal 308 jiwa, luka-luka 9136 orang, 

rumah roboh 10616 unit, dan rumah rusak 1873 unit. Sedangkan di 

Kecamatan Wedi terdata korban meninggal 319 jiwa, 2799 luka-luka, 4409 

rumah rusak. Sebanyak 22 Kecamatan di Klaten mengalami hal yang 

serupa, meski tidak separah kedua Kecamatan tersebut (Republika kamis, 1 

Juni 2006). 

Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana 

gempa bumi sering disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang 

bencana gempa bumi. Pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 
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gempa bumi merupakan upaya untuk mengurangi angka korban jiwa dan 

kerusakan fisik yang disebabkan oleh gempa bumi. 

SMA Berbudi merupakan  salah satu lokasi objek penelitian yang 

terletak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dan 

Provinsi Jawa Tengah. Peneliti mengharapkan agar sekolah dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga dapat mengurangi risiko yang 

ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “KESIAPSIAGAAN SISWA KELAS X DI SMA 

BERBUDI KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN 

DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi antara lain:. 

1. Pemahaman siswa kelas X di SMA Berbudi Gantiwarno tentang bencana 

gempa bumi. 

2. Kesiapsiagaan siswa kelas X di SMA Berbudi Gantiwarno dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada masalah 

yaitu : 

1. Penelitian mengenai pemahaman siswa kelas X di SMA Berbudi 

Gantiwarno tentang bencana gempa bumi. 

2. Penelitian mengenai kesiapsiagaan siswa kelas X hanya akan dilakukan 

di SMA Berbudi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 

D. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman siswa kelas X di SMA Berbudi Gantiwarno 

tentang bencana gempa bumi? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan siswa kelas X di SMA Berbudi 

Gantiwarno dalam menghadapi bencana gempa bumi?  
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E. Tujuan Penelitian Masalah 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui pemahaman siswa kelas X di SMA Berbudi Gantiwarno 

tentang bencana gempa bumi. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa kelas X di SMA Berbudi 

Gantiwarno dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

siswa di SMA Berbudi mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana gempa 

bumi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, dan timbulnya 

korban jiwa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti 

1) Peneliti dapat menambah  pengetahuan dan wawasan  tentang 

kebencanaan. 

2) Peneliti mengetahui bahwa kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana gempa bumi. 

b. Bagi  sekolah 

1) Dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana gempa bumi. 

2) Dapat membantu sekolah untuk memantau kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi bencana. 
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c. Bagi siswa 

1) Sebagai langkah untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. 

2) Sebagai langkah untuk siap siaga dalam menghadapi bencana 

gempa bumi. 

 

 

 


