
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta merupakan kota dengan wilayah yang berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjo. Daerah Surakarta yang berbatasan dengan Kabupaten 

Sukoharjo menyebabkan daerah Surakarta memiliki tingkat kerentanan terkena 

dampak bencana gempa bumi, hali ini disebabkan karena Kabupaten Sukoharjo 

yang berbatasan dengan Surakarta memiliki tingkat kerawanan bencana gempa 

bumi yang relatift tinggi sehingga menyebabkan dampak bencana terhadap 

Surakarta. Hal ini disebabkan  Kabupaten Sukoharjo dan Surakarta jarak wilayah 

dengan Yogyakarta cukup dekat.Pulau Jawa merupakan daerah yang terdapat 

zona subduksi atau zona pertemuan antara 2 lempeng yaitu lempeng Australia 

dengan lempeng Asia yang akan menyebabkan menunjamnya lempeng Australia. 

Penunjaman menimbulkan titik gempa di area selatan Pulau Jawa. Berdasarkan 

pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) pada gambar 1.1 Kota Surakarta masuk ke dalam 

kategori kawasan rawan bencana rendah, namun bukan berati hal ini menjadikan 

wilayah surakarta dianggap remeh akibatnya terhadap gempa bumi, karena 

penyebaran lempeng-lempeng tektonik yang bermuara di Laut Selatan, itu 

termasuk salah satu daerah zona merah. Saat ini masih dalam penelitian 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, langkah-langkah 

antisipasi harus dilakukan," kata Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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(BPBD) Kota Surakarta, Eko Nugroho, pada detik news Selasa (26/11/2013). 

Gempa bumi merupakan bencana paling mematikan di antara bencana lainnya 

karena mengakibatkan banyak jiwa melayang dan kerugian materi serta merusak 

kegiatan ekonomi, organisasi sosial, dan peninggalan sejarah. Gempa bumi hanya 

sekitar 15% dari total bencana yang terjadi, namun mengakibatkan kerugian 

sekitar 50% dari total keseluruhan di dunia sehingga perlu dilakukan langkah 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi yang bertujuan 

meningkatkan keselamatan hidup saat terjadi bencana gempa bumi(SESI Outcome 

Bahasa Indonesia final Hal.9). Langkah kesiapsiagaan tersebut berupa pengukuran 

tingkat pengetahuan tentang siaga bencana gempa bumi bagi siswa di SMP 

Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan kelompok siswa merupakan kelompok yang 

rentan terkena bencana khususnya gempa bumi, karena mereka sebagian besar 

menghabiskan waktu di sekolah. 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta adalah salah satu sekolah yang terletak 

di Kecamatan Jebres, Surakarta yang mana berpotensi terkena dampak dari gempa 

bumi,belum lama ini Kota Surakarta juga merasakan dampak dari gempa bumi 

kebumen walaupun tidak terlampau parah.  

Dampak yang ditimbulkan dari zona pertemuan 2 lempeng menimbulkan 

getaran gempa bumi yang sewaktu- waktu terjadi ini membuat beberapa warga 

sekolah keluar ruangan, walaupun tidak terdapat siswa yang menjadi korban dari 

kejadian gempa bumi tersebut, akan tetapi goncangan dalam waktu yang cukup 

lama dikhawatirkan akan merusak dinding tembok dan barang - barang yang 

terjatuh dapat membahayakan keselamatan siswa.  
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Minimnya pengetahuan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di SMP  

Muhammadiyah 7 Surakarta menyebabkan sulitnya meminimalisir besarnya 

dampak yang ditimbulkan karena kurangnya pengetahuan tentang siaga gempa 

bumi. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui seberapa besar tingkat 

pengetahuan siswa tentang siaga bencana gempa bumi, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul: “TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA 

BUMI SISWA KELAS VII  SMP MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA 

KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta merupakan sekolah berpotensi terkena 

dampak bencana gempa bumi. 

2. Siswa kelas VII merupakan yang paling rentan terhadap bencana gempa 

bumi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Peneliti melakukan pembatasan masalah agar hasil yang dicapai lebih 

terarah dan dapat dikaji secara mendalam: 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. 

2. Obyek penelitian ini adalah tingkat kesiapsiagaan siswa dalam bencana 

gempa bumi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat  kesiapsiagaan siswa kelas VII terhadap bencana gempa 

bumi di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta ? 

2. Materi Pembelajaran Bencana Gempa Bumi seperti apa yang diperlukan 

oleh siswa kelas VII berdasarkan wawancara terhadap salah satu guru IPS 

Terpadu dan Hasil Kesiapsiagaan Siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa kelas VII  terhadap bencana gempa 

bumi di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

2. Mengetahui materi pembelajaran gempa bumi yang diperlukan oleh siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa kelas VII dalam menghadapi 

bencana gempa bumi di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

b. Menunjukkan bahwa pendidikan siaga bencana di SMP sangat penting 

supaya mereka lebih mengetahui mengenai bencana gempa bumi yang 

akan terjadi sehingga tindakan yang mereka lakukan akan menjadi lebih 

tepat dan rasional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan 

kebijakan lebih lanjut bagi sekolah tentang kesiapsiagaan menghadapi 

bencana gempa bumi. 

b. Memberi pengetahuan dan kesadaran kepada siswa kelas VII tentang 

pengurangan risiko bencana sejak dini. 

 

 

 


