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ABSTRAK 

HUBUNGAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN  
PENGETAHUAN KESIAPSIAGAAN GEMPABUMI SISWA KELAS VIII 

SMP NEGERI 1 TULUNG KABUPATEN KLATEN 
 

Sri Hermawati, A610100040, Program Studi Pendidikan Geografi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014. 

 

SMP Negeri 1 Tulung berada di daerah Kabupaten Klaten yang berpotensi 
terjadi dan terkena dampak bencana gempabumi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh pemahaman dan tingkat kesiapsiagaan siswa terhadap 
bencana gempabumi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif 
dengan pengambilan data secara acak yang dilakukan pada siswa. Sedangkan 
analisis menggunakan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, nilai pelajaran IPS, dan dokumentasi. Persyaratan uji analisis dilakukan 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian SMP Negeri 1 Tulung 
termasuk dalam kategori siap dengan perolehan nilai indeks 69,04%. Dari hasil 
pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan nilai probabilitas 0,728 > 0,05 
maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, 
terjadi hubungan searah antara variabel nilai dan variabel kesiapsiagaan, bila 
variabel nilai naik maka variabel kesiapsiagaan juga naik. Kesimpulanya, nilai ips 
mendapatkan nilai yang baik sedangkan pada kesiapsiagaan bencana gempabumi 
mendapat nilai yang baik juga yakni siap dalam menghadapi bencana gempabumi. 

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Pembelajaran ips, Bencana gempabumi. 
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A. PENDAHULUAN 

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan 

dipermukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut 

terjadi sebagai akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seismik 

secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang 

terjadi pada kerak bumi (Christanto, 2011). Melihat kenyataan yang ada bencana 

gempa bumi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, 

serta material, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai bencana 

gempabumi, oleh karena itu sangat di perlukan pengetahuan mengenai 

kesiapsiagaan.  

Kesiapsiagaan adalah tindakan dalam rangka mengantisipasi suatu bencana 

untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara 

tepat dan efektif pada saat dan setelah terjadi bencana (Khrisna S. Pribadi, dkk, 

2008). Menyadari pentingnya kesadaran akan tanggap bencana membuat banyak 

pihak di negeri ini bukan hanya dituntut memberikan pemahaman tetapi juga 

selalu siap dengan kondisi bencana, langkah tepat untuk kesiapan dalam 

menghadapi bencana yakni dengan menyelipkan materi kebencanaan dalam 

pendidikan. 

Secara geografis, kepulauan Indonesia berada diantara 60 LU dan 110 LS 

serta diantara 950 BT dan 1410 BT. Indonesia merupakan salah satu Negara yang 

rawan terhadap becana alam, baik secara tiba-tiba maupun karena proses yang 

terjadi secara perlahan. Hal ini di karenakan Indonesia terletak pada 3 lempeng 

yaitu lempeng Eurasia, lempeng indo-Australia, dan lempeng pasifik. Selanjutnya 

jika terjadi tumbukan antar lempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami, seperti 

yang terjadi di aceh pada 26 Desember 2004 lalu.  

 Indonesia   juga  merupakan jalur ring of fire (Cincin Api Pasifik) 

yang sangat terkenal, yang merupakan jalur rangkaian gunung api  aktif di dunia. 

Indonesia memiliki gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 buah, dimana 

hampir 70 diantaranya masih aktif. Zona kegempaan dan gunung api aktif Circum 

Pasifik amat terkenal, karena setiap gempa hebat atau tsunami dahsyat di kawasan 

itu, dipastikan menelan korban jiwa teramat banyak.  

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada 

dibagian selatan dengan ibukotanya Kota Klaten, kabupaten ini mempunyai luas 
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wilayah 655,56 ha. Secara administratif   berbatasan dengan Kabupaten Boyolali 

di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Sleman (DIY) 

di sebelah barat, Kabupaten Gunung Kidul (DIY) di sebelah Selatan. Kecamatan 

tulung sendiri merupakan daerah yang rawan akan dampak bencana gempa bumi 

dengan intensitas MMI antara III-V masuk kedalam klasifikasi daerah rawan 

bencana gempa bumi tingkat rendah dengan potensi kerusakan bangunan namun 

kecil kemungkinan terjadi kerusakan geologis.  

Kecamatan Tulung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Klaten 

yang terkena dampak akibat dari bencana gempabumi Tahun 2006, diantaranya 

daerah Bono dengan jumlah kerusakan rumah berat 1, Cokro jumlah kerusakan 

rumah berat sebanyak 1, Kemiri jumlah kerusakan rumah berat sebanyak 4 dan 1 

rumah rusak ringan, Majengan 2 rumah rusak berat dan 1 rusak ringan, Malangan 

jumlah rumah rusak berat 2,  Dalangan kerusakan rumah berat sebanyak 6, 

Daleman kerusakan total 1 dan kerusakan berat 1, Kiringan 1 rumah menggalami 

rusak ringan (BPBD Klaten). 

Maka sekolah ini seharusnya memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana 

gempabumi untuk mengurangi risiko, mengantisipasi, mengurangi dampak 

kerugian dan jatuhnya korban di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempabumi di SMP N 1 Tulung.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan penggambilan data secara acak. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2013 sampai Mei 2014 di SMP Negeri 

1 Tulung. Populasi siswa sejumlah 189 siswa, setelah dilakukan perhitungan 

dengan taraf kesalahan 10% didapatkan jumlah sampel sebesar 111 siswa. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik uji validitas dan 

reliabilitas, instrumen digunakan untuk mengetahui keabsahan dan kelayakan 

instrumen untuk digunakan dalam pengambilan data penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, dan 

dokumentasi. Kuesioner yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa menggunakan  parameter kesiapsiagaan yaitu parameter 
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pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistim 

peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya (Jan Sopaheulawan, 2006). 

Tabel 1.1 

 Indeks Tingkat Kesiapsiagaan Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jan Sopaheulawan, 2006 

Pengukuran tingkat kesiapsiagaan diawali dengan membuat nilai indeks tiap 

parameter dengan rumus berikut: 

Indeks = 
���� ���� �	�	
���� 

��� 
	���
�
 �	�	
����
 x 100 

Setelah mendapatkan nilai indeks tiap parameter kemudian dilakukan 

perhitungan indeks gabungan ditimbang, artinya masing – masing parameter 

mempunyai bobot yang berbeda. Bobot masing – masing parameter untuk indeks 

siswa sebagai berikut: 

Indeks Siswa (S3) 

 

 

Keterangan: 

KA = Pengetahuan dan Sikap. 

EP = Rencana Tanggap Darurat. 

WS = Sistem Peringatan Bencana. 

RMC = Mobilisasi Sumber Daya. 

Deskripsi data  berdasarkan data kuantitatif  yang diperoleh dari instrumen 

penelitian yang telah dihitung secara matematis . 

No Nilai indeks Kategori 

1 80 – 100  Sangat siap 

2 65 – 79  Siap 

3 55 – 64  Hampir siap 

4 40 – 54 Kurang siap 

5 < 40 Belum siap 

= 0,28*indeks KA + 0,36*indeks EP + 0,12*indeks WS +  0,12 

*indeks RMC 
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C.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data menunjukkan tingkat kesiapsiagaan SMP Negeri 1 

Tulung termasuk dalam kategori sangat siap. Berdasarkan hasil penghitungan 

indeks kesiapsiagaan komunitas siswa dari LIPI-UNESCO/ISDR (2006) 

memmperoleh nilai indeks 69,04 dari nilai maksimal 100. Dengan perolehan per 

parameter sebagai berikut: 

Tabel. 4.11 

Indeks Parameter Kesiapsiagaan Siswa 

No Komponen 

Komunitas 

Sekolah 

Indeks Parameter 

KA  PS EP WS RMC 

1 Siswa (S3) 88 82 70 78 82 

 

Indeks gabungan dari beberapa parameter dihitung menggunakan 

indeks gabungan ditimbang, artinya masing – masing parameter mempunyai 

bobot yang berbeda Penelitian ini menggunakan penghitungan indeks 

gabungan dari LIPI-UNESCO/ISDR sebagai berikut: 

Indeks Siswa  (S3)  = 0,28*indeks KA + 0,36*indeks EP + 

0,12*indeks WS +  0,12*indeks RMC  

= 0,28*88 + 0,36*70 + 0,12*78 +  

0,12*82 

= 69,04 

Hasil perhitungan indeks gabungan parameter kesiapsiagaan siswa, 

nilai yang didapatkan 69,04 berdasarkan rentang kesiapsiagaan menurut 

LIPI-UNESCO/ISDR 2006, termasuk kategori siap. 
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Hubungan antara pemahaman dengan daftar nilai ips geografi siswa 

kelas VIII analisis korelasi menghasilkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.5  

Correlations speerman’s rho antara nilai ips geografi dengan angket 
kesiapsiagaan 

 

   nilai angket 

Spearman's rho nilai Correlation Coefficient 1.000 .033 

Sig. (2-tailed) . .728 

N 111 111 

angket Correlation Coefficient .033 1.000 

Sig. (2-tailed) .728 . 

N 111 111 

 

Sumber: Peneliti, 2014 

Berdasarkan pengujian hipotesis dari data tabel yang tertera diatas 

menghasilkan nilai probabilitas 0, 728 > 0,05 maka kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, terjadi hubungan searah antara 

variabel nilai dan variabel kesiapsiagaan, bila variabel nilai naik maka variabel 

kesiapsiagaan juga naik. Kesimpulanya, nilai ips mendapatkan nilai yang baik 

sedangkan pada kesiapsiagaan bencana gempabumi mendapat nilai yang baik juga 

yakni siap dalam menghadapi bencana gempabumi. 
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D.   KESIMPULAN 

1.  Berdasarkan pada indeks parameter kesiapsiagaan siswa didapatkan hasil 

69,04% siswa dapat dikatakan sudah siap dalam menghadapi bencana 

gempabumi. 

 

2.  Pemahaman siswa terhadap bencana gempabumi salah satunya dapat 

dilihat melalui hasil nilai IPS siswa dengan pengetahuan kesiapsiagaan 

gempabumi, terlihat dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan 

menghasilkan nilai dari data yang sudah dibahas sebelumnya bahwa 

nilai probabilitas 0,728 > 0,05 maka kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, terjadi hubungan 

searah antara variabel nilai dan variabel kesiapsiagaan, bila variabel 

nilai naik maka variabel kesiapsiagaan juga naik. Kesimpulanya, nilai 

ips mendapatkan nilai yang baik sedangkan pada kesiapsiagaan bencana 

gempabumi mendapat nilai yang baik juga yakni siap dalam 

menghadapi bencana gempabumi. 
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