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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah merebut 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 

empat bagian pembukaan yang menyatakan bahwa: “pemerintah negara Indonesia 

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...” 

pernyataan tersebut berarti pemerintah Indonesia memiliki suatu komitmen untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. 

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi 

saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. Pendidikan menurut bentuknya 

dibedakan menjadi dua yaitu pendidikan formal dan non formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, 

bertingkat, dan berkesinambungan, dan  pendidikan non formal adalah pendidikan 

yang dilakukan secara teratur tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat. Sekolah 

sebagai lembaga formal yang menyelelenggarakan pendidikan bagi siswa karena 

pendidikan merupakan titik tolak perwujudan generasi muda untuk siap bersaing 

di era globalisasi dan tuntunan zaman. 
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 Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan 

bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan di dalam 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang berbunyi : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam Rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Pendidikan adalah salah satu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

prilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Dengan bersekolah siswa 

dapat belajar beberapa hal. Proses belajar terjadi pada individu dalam mengenal 

lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 

Indonesia merupakan negara yang terletak di jalur pertemuan tiga lempeng 

dunia, yaitu lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Asia Pasifik. 

Mengakibatkan posisi Indonesia menjadi begitu rawan terhadap terjadinya suatu 

bencana salah satunya adalah bencana gempabumi. Gempabumi bukanlah hal 

yang asing bagi kita karena peristiwa demi peristiwa gempabumi telah banyak 

terjadi di Indonesia. 
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Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga dapat 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, kerusakan sarana dan prasara serta dapat berdampak  pada psikologis 

seseorang (UURI 24/2007 pasal 1 butir 1). 

Gempabumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari 

terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami 

deformasi (Noor Djauhari, 2006) Gempabumi adalah suatu peristiwa pelepasan 

energi gelombang seismic yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini 

diakibatkan karena adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak 

bumi (Hartuti, 2009). Gempa yang terjadi selalu diiringi dengan berbagai 

kerusakan fasilitas umum, harta benda, bahkan nyawa sekaligus. Salah satu 

lembaga yang diharapkan dapat memberi sumbangsih besar terhadap mitigasi 

bencana gempabumi adalah lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. 

Melalui sekolah, diharapkan pemahaman tentang gempa dan bagaimana 

menghadapinya, baik itu sebelum, saat, atau pun sesudah terjadi dapat tersebar 

luas di masyarakat. 

Gempa yang terjadi di Yogjakarta tepatnya tanggal 27 Mei 2006, SMP 

Muhammadiyah Grogol Weru merupakan salah satu lokasi yang terkena dampak 

dari gempabumi tersebut. Kejadian gempabumi sekitar pukul 05:55 WIB getaran 

kurang lebih 59 detik telah mengguncang bangunan SMP Muhammadiyah Grogol 

Weru. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa karena belum ada siswa yang 
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datang dan masuk sekolah. Seandainya pada saat itu sudah masuk jam sekolah, 

bukan tidak mungkin akan ada korban jiwa dari para murid maupun guru. Lokasi 

gempabumi menurut badan Geologi Departemen Energi dan Sumber daya mineral 

Republik Indonesia terjadi di koordinat 8.03 LS dan 110,32 BT pada kedalaman 

11,3 Km dan kekuatan 5.9 SR Mb (Magnitude Body) atau setara 6.3 SR  Mw 

(Magnitude Moment). USGS memberikan koordinat 7,9770 LS dan 110,318 BT 

pada kedalaman 35 Km. Daerah yang di teliti terletak pada radius 3 yang dimana 

berjarak 100 Km dari pusat gempabumi. Berdasarkan uraian diatas penulis 

mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah Grogol Weru dengan judul 

PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA GEMPABUMI SISWA KELAS 

VIII DI SMP MUHAMMADIYAH GROGOL WERU KABUPATEN 

SUKOHARJO 

 

B. Identifikasi Masalah   

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah yaitu pengaruh hasil pendidikan IPS kompetensi dasar geografi terhadap 

pengetahuan mitigasi bencana gempabumi di SMP Muhammadiyah Grogol Weru 

Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut. 

1. Kurangnya informasi mengenai bencana gempabumi bagi masyarakat, dan 

2. Pemahaman siswa tentang mitigasi bencana gempabumi masih rendah. 

C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini perlu adanya pembahasan terhadap masalah yang diteliti. 

Untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak terlepas dari pokok permasalahan 
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yg ditentukan. Untuk langkah yang paling penting adalah membatasi permasalah 

agar dalam melaksanakan pembahasan masalah tidak meluas oleh karena itu, 

penulis hanya membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai tingkat 

pengetahuan bencana kekeringan dan tingkat mitigasi siswa mengenai bencana 

gempabumi. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pernyataan 

penelitian sebagai berikut: 

1. bagaimana pengetahuan siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol 

Weru Kabupaten Sukoharjo mengenai bencana gempabumi, 

2. bagaimana mitigasi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol Weru  

Kabupaten Sukoharjo mengenai bencana gempabumi. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan suatu tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

Grogol Weru Kabupaten Sukoharjo mengenai bencana gempabumi, 

2. mengetahui tingkat mitigasi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

Grogol Weru Kabupaten Sukoharjo mengenai bencana gempabumi. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut . 

1) Manfaat teoritis  

a. Bertambahnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan geografi 
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b. Sebagai masukan pada pengembangan teori khususnya menyangkut 

mitigasi bencana, dan gempabumi.  

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Bagi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol Weru, 

sebagai bahan pengetahuan mitigasi bencana gempabumi 

b. Manfaat Penelitaian  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mitigasi  

terhadap bahaya gempabumi 

3) Manfaat dalam Bidang Pendidikan  

Sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan khususnya  

yang berkaitan dengan pengetahuan mitigasi bencana gempabumi di 

kelas VIII SMP Muhammadiyah Grogol Weru.  

 


