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ABSTRAK 

Kerusakan infrastruktur bangunan rumah warga serta korban jiwa akibat 

gempabumi 27 Mei Tahun 2006 tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Klaten, 

dengan rusak ringan 98.552, rusak berat 62.979, dan rata dengan tanah 29.998 

ditambah jumlah korban luka sebayak 18.127 jiwa, serta korban meninggal 

sebanyak 1.045 (Haifani, 2008). Kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen 

penting dari pengendalian risiko bencana sebelum terjadi bencana.  

Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Prambanan dengan judul Kesiapsiagaan 

Siswa SMP N 1 Prambanan Dalam Menghadapi Bencana Gempabumi. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

gempabumi dan untuk mengetahui kerusakan bangunan sekolah setelah terjadi 

bencana gempabumi Yogyakarta pada 27 Mei Tahun 2006. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sempling dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif serta mengambil 

keseluruhan populasi siswa SMP N 1 Prambanan yang berjumlah 703 siswa yang 

kemudian diambil sampel sebanyak 233 siswa. Pengumpulan data menggunakan 

studi litelatur, dokumentasi, wawancara, observasi dan quisioner dengan 

melakukan pengujian instrumen penelitian (quisioner) melalui uji vaiditas dan 

realibiitas. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan perhitungan indek 

dan persentase. Hasil penelitian menyimpukan bahwa (1) kesiapsiagaan siswa 

SMP N 1 Prambanan dalam menghadapi bencana gempabumi dikategorikan siap 

dengan nilai indeks 76,49 (2) Kerusakan bangunan sekolah pasca terkena 

gempabumi 27 Mei Tahun 2006 rusak total, hal ini ditunjukkan dengan robohnya 

dinding dan atap sekolah. 

Kata Kunci: Kesiapsiagaan Siswa, Bencana Gempabumi, Kerusakan, Indeks, 

korban. 

A. Pendahuluan 

Kepulauan Indonesia secara 

geografis terletak di 6°LU - 

11°LS dan 95°BT - 141°BT serta 

merupakan zona pertemuan tiga 

lempeng tektonik aktif dunia, 
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yaitu: Lempeng Eurasia, Lempeng 

Indo-Australia, dan Lempeng 

Samudra Pasifik. Lempeng Indo-

Australia bergerak ke arah utara 

mendekati Lempeng Eurasia 

dengan kecepatan 7,0 cm/th, 

sedangkan Lempeng Pasifik dan 

Lempeng Filipina di bagian timur 

bergerak ke barat dan menumpu 

di bawah pinggiran Lempeng Asia 

Tenggara sebagai bagian dari 

Lempeng Eurasia dengan 

kecapatan gerakan 10 cm/th. 

Pergerakan Lempeng Indo-

Australia, Lempeng Samudra 

Pasifik, Lempeng Eurasia, dan 

Lempeng Filipina dalam bentuk 

papasan maupun penumpuan, 

memunculkan beberapa zona 

subduksi dan patahan permukaan 

yang mengakibatkan rawan terjadi 

pelepasan energi secara tiba-tiba 

dalam bentuk rambatan 

gelombang atau gempabumi di 

hampir seluruh kepulauan 

Indonesia (Kertapati, 2004 dalam 

Haifani, 2008).  

Kurniawan dkk., (2011) 

Kabupaten Klaten dalam kategori 

rawan bencana singgel hazard 

gempabumi menempati peringkat 

2 se-kabupaten di Indonesia. 

Tingkat kerawanan bencana 

gempabumi dibuktikan oleh 

peristiwa gempabumi 27 Mei 

Tahun 2006 yang mengakibatkan 

98.552 rumah warga rusak ringan, 

62.979 rusak berat, dan 29.998 

rata dengan tanah ditambah 

jumlah korban luka sebayak 

18.127 jiwa, serta korban 

meninggal sebanyak 1.045 

(Haifani, 2008). 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 (62siswa 

meninggal, 22 siswa mengalami 

cacat dan 135 siswa mengalami 

luka berat) serta 255 dari 306 

sekolahan yang tersebar di 

Kecamatan Gantiwarno, Trucuk, 

Jogonalan, Cawas, Bayat, Wedi, 

dan Prambanan mengalami rusak 

parah (Koran Kompas edisi 12 

Juli 2006). 

SMP N 1 Prambanan secara 

administratif terletak di Jl. Raya 

Solo-Yogyakarta KM.47 Dusun 
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Kongklangan, Desa Sanggrahan, 

Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten. SMP N 1 

Prambanan merupakan salah satu 

sekolah yang terkena dampak 

gempabumi pada tanggal 27 Mei 

Tahun 2006. Menurut Bapak 

Sunardi selaku wakil kepala 

sekolah menuturkan bahwa 

dampak dari bencana gempabumi 

2006  adalah kerusakan pada 

infrastruktur bangunan, dimana 

hampir 90% bangunan sekolah 

hancur. Kerusakan infrastruktur 

bangunan SMP N 1 Prambanan 

yang diakibatkan gempabumi 

2006 mengindikasikan bahwa 

adanya ancaman bencana 

gempabumi yang sewaktu-waktu 

dapat terjadi. Ancaman bencana 

gempabumi di  SMP N 1 

Prambanan perlu diketahui oleh 

semua warga sekolah terutama 

siswa, karena siswa masih 

tergolong anak-anak sehingga 

belum mengetahui tentang 

bencana yang sewaktu-waktu bisa 

mengancam keselamatannya. 

Permasalahanya apakah siswa 

telah memiliki kesiapsiagaan 

tentang becana gempabumi. 

Berdasarkan ancaman bencana 

gempabumi yang ada di SMP N 1 

Prambanan dan pentingnya 

kesiapsiagaan bencana 

gempabumi yang harus dipahami 

oleh siswa, mendorong peneliti 

melakukan penelitian dengan 

judul “KESIAPSIAGAAN 

SISWA SMP NEGERI 1 

PRAMBANAN DALAM 

MENGHADAPI BENCANA 

GEMPABUMI DI 

KECAMATAN PRAMBANAN 

KABUPATEN KLATEN”. 

 

Berdasarkan pemaparan di 

atas, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut.  

a) bagaimana tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana 

gempabumi di SMP N 1 

Prambanan?, dan 

b) bagaimana kerusakan 

bangunan SMP N 1 

Prambanan akibat bencana 

gempabumi 27 Mei Tahun 

2006?. 

Sesuai permasalahan yang 

dikemukakan, maka tujuan 
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penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a) mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam  

menghadapi bencana 

gempabumi di SMP N 1 

Prambanan, dan 

b) mengetahui kerusakan 

bangunan SMP N 1 

Prambanan akibat bencana 

gempabumi 27 Mei Tahun 

2006. 

 

B.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah 

cara-cara atau langkah-langkah 

yang akan dilakukan peneliti, 

metode penelitian ini cenderung 

sebagai pertanggung jawaban 

mengenai metode-metode yang 

dipergunakan selama penelitian 

berlangsung dari awal sampai 

akhir. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode sampling dengan 

mengambil sampel sebanyak 233 

orang dari 703 populasi. 

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang didukung oleh 

pendekatan kualitatif.  

Pendekatan kuantitatif 

menggunakan quisioner yang 

dibagikan pada responden yang 

memuat variabel tentang tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempabumi 

dengan parameter sikap dan 

pengetahuan, rencana tanggap 

darurat, sistim peringatan 

bencana, mobilisasi sumber daya, 

sedangkan pendekatan kualitatif 

digunakan dengan pengumpulan 

data melalui studi dokumentasi, 

wawancara dan observasi sebagai 

pendukung data kuantitatif.  

Data hasil penyadapan 

melalui quisioner kemudian 

diubah menjadi data kuantitatif 

dalam bentuk skor dan dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif 

dengan perhitungan indek dan 

persentase untuk menyampaikan 

tingkat kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempabumi.  

Analisa data yang digunakan 

peneliti untuk mengkaji tingkat 

kesiapsiagaan siswa SMP N 1 

Prambanan dalam menghadapi 

bencana gempabumi 

menggunakan analisa data 

deskriptif kuantitatif dengan 
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perhitungan indeks pada setiap 

parameter. 

Angka indeks dalam 

penelitian ini meliputi indeks per 

parameter yaitu pengetahuan dan 

sikap, rencana tanggap darurat, 

sistim peringatan bencana serta 

mobilisasi sumber daya pada 

sumber data quisioner. Tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempabumi 

dikategorikan menjadi lima.  

Tabel 3.1 Kategori Tingkat Kesiapsiagaan 

Siswa  DalamMenghadapai Bencana 

Gempabumi 

No Nilai indeks Katagori 

1 80-100 Sangat siap 

2 65-79 Siap 

3 55-64 Hampir siap 

4 40-54 Kurang siap 

5 0-39 Belum siap 

     Sumber: Sopaheluwakan., dkk (2006) 

Indeks per parameter 

pengetahuan dan sikap, rencana 

tanggap darurat, sistim peringatan 

bencana, dan mobilisasi sumber 

daya  menggunakan indek angka 

gabungan tidak ditimbang “semua 

pertanyaan dalam setiap 

parameter memiliki bobot yang 

sama”. Penentuan nilai indek 

dalam setiap parameter dihitung 

berdasarkan rumus. 

Indeks = 
                         

                       
 

Sumber: Sopaheluwakan., dkk  (2006) 

Skor maksimum parameter 

diperoleh dari jumlah pertanyaan 

dalam parameter yang masing - 

masing pertanyaan bernilai satu 

dan total skor riil parameter 

didapat dengan menjumlahkan 

skor rill pertanyaan dalam 

parameter bersangkutan. Indeks 

berada di kisaran nilai 0 -100, 

sehingga semakin tinggi nilai 

indek, semakin tinggi tingkat 

kesiapsiagaan yang dimiliki oleh 

siswa. 

 

C. Hasil Penelitian Dan 

Pembahasan 

1. Profil SMA N 1 Prambanan 

SMP N 1 Prambanan 

secara administratif terletak di 

Jl. Raya Solo-Yogyakarta 

Km.47 Dusun Kongklangan, 

Desa Sanggrahan, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten 

Klaten. SMP N 1 Prambanan 

mulai dioperasikan pada tahun 
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1974 dan terakir kali 

direnovasi pada tahun 2007. . 

Bangunan sekolah terdiri dari 

3 gedung bertingkat, 3 gedung 

tidak bertingkat, gedung 

serbaguna, dan mushola. 

Setiap satu bangunan gedung 

dengan gedung yang lainnya 

telah diakukan pemisahan 

struktur bangunannya.  

 

 

 

2. Kesiapsiagaan Siswa SMP N 

1 Prambanan Dalam 

Menghadapi Bencana 

Gempabumi 

Kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi bencana 

gempabumi merupakan satu 

kesatuan dalam setiap 

parameter pengetahuan dan 

sikap, rencana tanggap 

darurat, sistim peringatan 

bencana dan mobilisasi 

sumber daya. Berikut 

perhitungan indeks 

kesiapsiagaaan siswa SMP N 

1 Prambanan dalam 

menghadapi bencana 

gempabumi. 

Indeks  = 

 

                       

                           
      

 

= 
                

       
 X 100 

 

= 
    

    
 X 100 

 

 = 76,49  (Siap) 

 

Berdasarkan indeks di 

atas, diketahui kesiapsiagaan 

siswa SMP N 1 Prambanan 

dalam menghadapi bencana 

gempabumi adalah 76,49 

(siap). Hal tersebut 

didasarkan pada akumulasi 

skor kesiapsiagaan 233 

responden per parameter 

pengetahuan dan sikap, 

rencana tanggap darurat, 

sistim peringatan bencana dan 

Gambar 4.1  Denah SMP N 1 Prambanan 

Sumber: Data Skunder Dokumen Sekolah, 2013) 
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mobilisasi sumber daya 

dengan kategori sangat siap 

sebanyak 100 orang (43%), 

siap 88 orang (38%), hampir 

siap 29 orang (13%), kurang 

siap 15 orang (6%) dan belum 

siap 1 orang (0%). Berikut 

sajian grafik tingkat 

kesiapsiagaan responden 

dalam menghadapi bencana 

gempabumi. 

 

3.  Kerusakan Bangunan SMP 

N 1 Prambanan Pasca 

Gempabumi Tanggal 27 Mei 

Tahun 2006 

27 Mei Tahun 2006 

Kabupaten Klaten 

diguncang gempabumi 

dengan kekuatan 5,9 Skala 

Ricter pada pukul 5.56 

pagi yang mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa dan 

kerusakan infrastruktur 

bangunan. Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Katen 

mencatat kerusakan sarana 

pendidikan sebanyak 678 

unit yang tersebar di 

seluruh kecamatan di 

Kabupaten Klaten. SMP N 

1 Prambanan merupakan 

salah satu sekolah yang 

terkena dampak 

gempabumi pada tanggal 

26 Mei Tahun 2006. 

Sunardi selaku wakil 

kepala sekolah 

menuturkan, dampak dari 

bencana gempabumi 2006  

adalah kerusakan pada 

infrastruktur bangunan, 

dimana hampir 90% 

bangunanan sekolah 

hancur. Semua bangunan 

sekolah tidak bisa 

digunakan untuk kegiatan 

belajar lagi, karena atap 

dan dinding bangunan 

banyak yang roboh. Selain 

itu fasilitas sarana dan 

prasarana untuk 

Gambar 4.1 Grafik Kesiapsiagaan Siswa Dalam 

Menghadapi Bencana Gempabumi                     

(Sumber: Peneliti 2013) 
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menunjang kegiatan 

belajar mengajar banyak 

yang rusak. Kerusakan 

yang melanda bangunan 

sekolah  mengakibatkan 

Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di SMP N 1 

Prambanan tidak berjalan 

seperti bisa. Terhambatnya 

kegiatan belajar mengajar 

kemudian menginisiasi 

pihak sekolah dengan 

mengambil kebijakan 

berupa pembangunan 

tenda darurat di halaman 

sekolah yang digunakan 

untuk tempat belajar 

sementara. Kegiatan 

belajar menajar di tenda 

dilakukan selama 3 bulan. 

Kebijakan yang 

diambil pihak sekolah 

dalam merespon situasi 

pascabencana gempabumi 

merupakan langkah yang 

sangat baik, karena dalam 

situasi pascabencana 

sekolah masih bisa 

melaksanakan proses 

pembelajaran dengan 

menggunakan ruang kelas 

yang masih layak 

digunakan sebagai tempat 

berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Hal 

tersebut juga menunjukan 

komitmen warga sekolah 

SMP N 1 Prambanan 

dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibanya untuk 

menyampaikan ilmu 

kepada peserta didik walau 

dalam situasi pasca 

bencana gempabumi. 

 

D. Kesimpulan Dan Saran 

1. Kesimpulan  

a. Kesiapsiagaan siswa SMP N 

1 Prambanan dalam 

menghadapi bencana 

gempabumi  dikategorikan 

siap dengan nilai indeks 

76,49. Niai indeks 

kesiapsiagaan siswa SMP N 1 

Prambanan juga didasarkan 

pada nilai indeks per 

parameter yang meliputi 

indeks pengetahuan dan sikap 

dengan nilai indeks 92,8 

(sangat siap). Indeks 

parameter rencana tanggap 

darurat dengan nilai indeks 
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75,8 (siap). Indeks parameter 

sistim peringatan bencana 

dengan nilai indeks 79,4 

(siap) dan indeks mobilisasi 

sumber daya dengan nilai 

indeks 64,4 (hampir siap).  

b. Kerusakan bangunan SMP N 

1 Prambanan pasca bencana 

gempabumi 27 Mei Tahun 

2006 mengalami kerusakan 

total, yang ditunjukkan 

dengan robohnya dinding dan 

atap sekolah. 

2. Saran 

a. Bagi Sekolah 

1). Sekolah diharapkan 

berperan aktif dalam 

upaya meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa 

terhadap bencana sehingga 

tingkat kesiapsigaan siswa 

akan semakin mengalami 

peningkatan. 

2). Sekolah diharapkan 

memasukkan materi 

tentang bencana kedalam 

kurikulum sekolah 

sehingga dapat 

meningkatkan 

pengetahuan siswa 

mengenai bencana. 

b. Bagi Siswa diharapkan 

senantiasa memperhatikan 

setiap materi yang terkait 

dengan kebencanaan, 

sehingga tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana akan 

semakin mengalami 

peningkatan. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan untuk lebih 

meningkatkan penelitian pada 

beberapa daerah yang 

mempunyai potensi bencana 

sehingga dapat menambah 

pengetahuan tentang bencana 

dan mengurangi jumlah 

korban saat terjadi bencana 

pada daerah yang diteliti. 
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