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Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi di SMP N 1 Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, 
dan (2) mengetahui pengaruh jenjang kelas dalam kesiapsiagaan siswa terhadap 
bencana gempa bumi di SMP N 1 Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan 
penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII SMP N 1 Trucuk di Kecamatan Trucuk 
berjumlah 400 siswa dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 186 siswa dengan taraf kesalahan 5%, dengan rincian sampel yang 
diambil kelas VII berjumlah 93 siswa dan kelas VIII berjumlah 93 siswa, dengan 
teknik pengambilan sampel yaitu proportionate stratified random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi dan 
teknik observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
deskriptif dan analisis data korelasi. Persyaratan uji analisis menggunakan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa (1) Kesiapsiagaan siswa kelas VII terhadap bencana gempa bumi yaitu 
57,85 yang dikategorikan hampir siap dan kesiapsiagaan siswa kelas VIII 
terhadap bencana gempa bumi yaitu 58,15 yang dikategorikan hampir siap. (2) 
Berdasarkan teknik analisis data korelasi diperoleh nilai probabilitas 0,724 > 0,05 
maka tidak ada korelasi atau hubungan dua varibel yang signifikan antara 
kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi dengan pengaruh jenjang 
kelas dalam kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi. 

 
 Kata kunci : Kesiapsiagaan Siswa, Bencana Gempa Bumi 
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PENDAHULUAN 

Gempa bumi merupakan 

bencana alam yang relatif sering 

terjadi di indonesia, terutama akibat 

interaksi lempeng tektonik. 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang terletak pada 

pertemuan 4 (empat) lempeng 

tektonik dunia, yaitu lempeng 

Eurasia; lempeng Australia; 

lempeng Pasifik; dan lempeng 

Filipina.(Krishna S. Pribadi, dkk, 

pendidikan siaga bencana ITB. 

2008). 

           Kesiapsiagaan merupakan 

hal yang penting dan harus 

dibangun pada setiap kelompok di 

masyarakat. Pencegahan bencana 

menjadi salah satu fokus di sekolah 

dengan memberdayakan anak-anak 

dan remaja untuk memahami tanda-

tanda peringatan bencana dan 

langkah-langkah yang dapat diambil 

untuk mengurangi resiko dan 

mencegah bencana. 

(KEMENDIKNAS, 2009) 

Kabupaten Klaten 

merupakan daerah yang berada pada 

ancaman gempa bumi tingkat 

menengah dengan warna kuning 

berdasarkan klasifikasi peta 

Kawasan Rawan Bencana (KRB) 

Jawa Tengah, sehingga berpotensi 

terkena dampak bencana gempa 

bumi. Salah satu gempa bumi besar 

yaitu gempa bumi Jogjakarta yang 

terjadi pada Sabtu, 27 Mei 2006, 

jam 05.53 pagi, BMKG mencatat 

kekuatan gempa pada 5,9 Skala 

Richter. Pusat gempa terletak di 

daratan selatan Yogyakarta (7.962° 

Lintang Selatan, 110.458° Bujur 

Timur). Gempa bumi tersebut 

mengakibatkan korban tewas 

seketika sebanyak 5.744 orang dan 

melukai lebih dari 45.000 orang.  

Sebanyak 350.000 rumah 

hancur/rusak berat dan 278.000 

rumah rusak sedang/ringan. 

Dampak gempa ini menyebabkan 

1,5 juta orang tidak memiliki rumah 

karena rusak atau hancur. (Inter 

Agency Standing Committee – 

IASC (2006)). 

Kecamatan Trucuk 

merupakan salah satu kecamatan 

yang terkena dampak kerusakan 

akibat gempa bumi 27 Mei 2006. 

Adapun dampak tersebut 

diantaranya: 
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Tabel 1. Data Keusakan 

Rumah di Kecamatan Trucuk  

No Kecamata

n Trucuk 

Jumlah Keadaan 
Rumah 

Rusa
k 

Total 

Rusa
k 

Berat 

Rusak 
Ringa

n 
1 Ds Bero 282 620 235 
2 Ds Gaden 108 522 745 
3 Ds 

Jatipuro 
3 103 362 

4 Ds 
Kalikebo 

24 341 1027 

5 Ds 
Karang 
pakel 

65 240 754 

6 Ds 
Kradenan 

210 659 407 

7 Ds 
Mandong 

47 436 186 

8 Ds 
Mireng 

132 255 443 

9 Ds Palar 103 358 447 
10 Ds 

Planggu 
112 345 534 

11 Ds 
Puluhan 

27 585 153 

12 Ds 
Pundungs
ari 

49 296 406 

13 Ds 
Sabrang 
Lor 

1 128 550 

14 Ds Sajen 46 343 520 
15 Ds 

Sumber 
253 360 204 

16 Ds 
Trucuk 

56 354 666 

17 Ds 
Wanglu 

108 361 462 

18 Ds 
Wonosari 

15 693 219 

 Jumlah  1641 6999 8320 

Sumber : BPBD Klaten 

  SMP N 1 Trucuk Klaten 

yang terletak di Desa Gaden 

Kecamatan  Trucuk Kabupaten 

Klaten, merupakan sekolah  yang 

terkena dampak kerusakan bencana 

gempa bumi Jogjakarta tahun 2006. 

Setelah peristiwa gempabumi di 

tahun 2006 sekolah belum 

memberikan pelatihan maupun 

sosialisasi tentang bagaimana 

langkah-langkah yang harus 

dilakukan apabila terjadi gempa 

bumi dan belum mengintegrasikan 

mengenai materi kesiapsiagaan 

bencana gempa bumi kedalam mata 

pelajaran Melalui hasil penelitian 

diharapkan sekolah-sekolah 

memahami arti pentingnya 

kesiapsiagaan terhadap bencana 

gempa bumi, sehingga dapat 

mengurangi korban jiwa dan 

kerusakan yang ditimbulkan akibat 

bencana gempa bumi. 

Dari uraian tersebut maka 

penulis mengambil judul 

“KESIAPSIAGAAN SISWA 

TERHADAP BENCANA GEMPA 

BUMI (Suatu Kajian Pendidikan Di 

SMP N 1 Trucuk Klaten)”. 

Tujuan penelitian antara lain : 

1. Untuk mengetahui kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa 

bumi di SMP N 1 Trucuk 

Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten 
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2. Untuk mengetahui pengaruh 

jenjang kelas dalam kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa 

bumi di SMP N 1 Trucuk 

Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten 

LANDASAN TEORI 

Bencana adalah suatu 

gangguan serius terhadap 

keberfungsian suatu masyarakat, 

sehingga menyebabkan kerugian 

yang meluas pada kehidupan 

manusia dari segi materi, ekonomi, 

atau lingkungan dan melampaui 

kemampuan masyarakat yang 

bersangkutan untuk mengatasi 

dengan menggunakan sumber daya 

mereka sendiri. (ISDR, 2004) 

Gempa bumi adalah gejala 

alamiah yang berupa goncangan 

atau getaran tanah yang ditimbulkan 

oleh adanya sumber-sumber getaran 

tanah akibat terjadinya patahan atau 

sesar akibat aktivitas tektonik. 

(BNPB 2012) 

Kesiapsiagaan adalah 

serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian 

serta melalui langkah yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

(kemendiknas-BAPPENAS, 2010) 

Terdapat 3 parameter untuk 

mmengukur kesiapsiagaan siswa 

terhadap bencana gempa bumi: 

1. Pengetahuan dan sikap terhadap 

resiko bencana 

Terdiri dari empat variabel, yaitu: 

1) Pengetahuan Kejadian alam 

dan bencana (tipe, sumber, 

besaran, lokasi) 

2) Pengetahuan Bencana 

ikutan/turunan yang 

diakibatkan terjadinya gempa 

3) Pengetahuan Kerentanan 

fisik(lokasi dan kondisi 

bangunan) 

4) Sikap terhadap risiko bencana 

2. Rencana untuk keadaan darurat 

Terdapat empat variabel, yaitu : 

1) Rencana untuk merespon 

keadaan darurat  

2) Rencana evakuasi 

3) Pertolongan pertama, 

penyelamatan, keselamatan, 

dan keamanan  

4) Fasilitas-fasilitas penting  

3. Kemampuan memobilisasi 

sumber daya 

Terdapat empat variabel, yaitu : 
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1) Partisipasi siswa dalam 

kegiatan kebencanaan  

2) Latihan dan simulasi evakuasi  

3) Bimbingan teknis dan 

penyediaan materi  

4) Penataan kelembagaan  

sumber: kajian kesiapsiagaan 

masyarakat mengantisipasi bencana 

gempa bumi dan tsunami, LIPI-

UNESCO/ISDR,2006 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  metode 

penelitian deskriptif kuantitatif 

yang melibatkan penghitungan atau 

angka atau kuantitas. Penelitian ini 

di gunakan untuk mengukur 

tingkat kesiapsiagaaan siswa 

terhadap bencana gempa bumi 

dengan menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif yang berfungsi 

untuk menggambarkan keadaan 

suatu variabel yaitu 

menggambarkan tentang 

kesiapsiagaan. 

Penelitian dilaksanakan di 

kelas VII dan VIII SMP N 1 

Trucuk Klaten yang terletak di  

Desa Gaden Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten. Peneliti 

mengambil daerah tersebut karena 

termasuk daerah yang terkena 

dampak kerusakan akibat gempa 

bumi Jogjakarta tahun 2006. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII dan 

VIII SMP N 1 Trucuk di 

Kecamatan Trucuk berjumlah 400 

siswa dan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah 186 siswa dengan taraf 

kesalahan 5%, dengan rincian 

sampel yang diambil kelas VII 

berjumlah 93 siswa dan kelas VIII 

berjumlah 93 siswa, dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu 

proportionate stratified random 

sampling.(Sugiyono,2010) 

Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik angket, 

teknik dokumentasi dan teknik 

observasi.  

Variable dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi (variable 

independent) 

2. Pengaruh jenjang kelas dalam 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi (variable 

dependent) 
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Uji prasyarat analisis 

menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Analisis data dalam 

penelitiaan ini menggunakan 

analisis data deskriptif dan analisis 

data korelasi.  

Analisis indeks digunakan 

untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi. Indeks 

merupakan angka perbandingan 

antara satu bilangan dengan 

bilangan lain yang berisi informasi 

tentang suatu karakteristik tetentu 

pada waktu dan tempat yang sama 

atau berlainan. Agar mudah 

dimengerti nilai perbandingan 

tersebut dikalikan 100.  

Angka indeks meliputi indeks 

per parameter pada setiap angket  

yaitu  

1. Pengetahuan dan sikap terhadap 

resiko bencana 

2. Rencana untuk keadaan darurat 

3.Kemampuan memobilisasi sumber 

daya 

Semakin tinggi angka indeks maka 

semakin tinggi pula tingkatan 

preparedness dari subjek yang 

diteliti. Tingkat kesiapsiagaan 

dikategorikan menjadi lima sebagai 

berikut: 

Tabel 3 indeks kesiapsiagaan 

No Nilai indeks Kategori 

1 80 – 100 Sangat siap 

2 65 – 79   Siap 

3 55 – 64 Hampir siap 

4 40 – 54 Kurang siap 

5 Kurang dari 

40 (0-39) 

Belum siap 

 Sumber : kajian kesiapsiagaan 

masyarakat mengantisipasi bencana 

gempa bumi dan tsunami, LIPI-

UNESCO/ISDR,2006 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Lokasi SMP Negeri 1 Trucuk 

terletak di Desa Gaden kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi 

Jawa Tengah merupakan sekolah 

kepemilikan oleh pemerintah 

dengan luas lahan / tanah 11.640 m2 

dan luas tanah terbangun 7,787  m2. 

Struktur organisasi didalam sekolah 

terdiri dari kepala sekolah yang 

bernama Drs. Eguh Setyo Surono 

dan wakil sekolah bernama Drs. 

Marjita serta data pendidik yang 

berjumlah 46 guru. 



Analisis deskriptif 

kesiapsiagaan siswa terhada

bencana gempa bumi kelas VII 

yaitu 57,85 yang dikategorikan 

hampir siap. 

Grafik kesiapsiagaan siswa kelas VII 

terhadap bencana gempa bumi:
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Analisis deskriptif

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi kelas VIII 

yaitu 58,15 yang dikategorikan 

hampir siap. 

Grafik kesiapsiagaan siswa kelas

VIII terhadap bencana gempa bumi
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Analisis deskriptif 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi kelas VIII 

yaitu 58,15 yang dikategorikan 

Grafik kesiapsiagaan siswa kelas 

VIII terhadap bencana gempa bumi: 
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Mengetahui hubungan antara 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi dan pengaruh 

jenjang kelas dalam kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa bumi 

dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment, menghasilkan data 

sebagai berikut 

 Tabel Correlations antara kesiapsiagaan dan pengaruh jenjang kelas 

Correlations 

  kesiapsiagaan_s

iswa_kelas_VII_t

erhadap_bencan

a_gempa_bumi 

kesiapsiagaan_si

swa_kelas_VIII_t 

erhadap_bencana

_gempa_bumi 

kesiapsiagaan_siswa_kela

s_VII_terhadap_bencana_

gempa_bumi 

Pearson Correlation 1 -.037 

Sig. (2-tailed)  .724 

N 93 93 

kesiapsiagaan_siswa_kela

s_VIII_terhadap_bencana_

gempa_bumi 

Pearson Correlation -.037 1 

Sig. (2-tailed) .724  

N 93 93 

         Berdasarkan tabel korelasi pada 

tabel korelasi antara kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa bumi 

dan pengaruh jenjang kelas 

menghasilkan angka – 0,037 

sehingga angka tersebut mempunyai 

korelasi (hubungan) yang sangat 

rendah karena dibawah nilai 

signifikan 0,5. Tanda negatif pada 

tabel korelasi tersebut menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan, 

dengan kesimpulan jika semakin 

tinggi kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi maka semakin  

rendah pengaruh jenjang kelas dalam 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi dan sebaliknya. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI 

DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1.Kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi diukur 

menggunakan angket kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa bumi 

didapatkan hasil nilai indeks 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa kelas VII yaitu 57,85 

yang dikategorikan hampir siap dan 
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hasil nilai indeks kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa bumi 

kelas VIII yaitu 58,15 yang 

dikategorikan hampir siap. 

2.Hubungan antara kesiapsiagaan 

siswa terhadap bencana gempa bumi 

dan pengaruh jenjang kelas dalam 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi menghasilkan 

kedua variable tidak berkorelasi. 

Pengujian hipotesis  menghasilkan 

bahwa nilai probabilitas 0,724 > 0,05 

maka tidak ada korelasi atau 

hubungan dua variable yang 

signifikan antara kesiapsiagaan siswa 

terhadap bencana gempa bumi dan 

pengaruh jenjang kelas dalam 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi. 

B. Implikasi 

1.Implikasi Teoritis 

a. Pemahaman dini terhadap 

konsep dan manajemen 

kebencanaan merupakan faktor 

yang penting dalam pendidikan 

sekolah siaga bencana, namun 

tidak merupakan satu-satunya 

faktor yang menentukan, tetapi 

perlu adanya tindakan siswa 

beserta seluruh komponen 

sekolah untuk mendukung 

pemahaman dan pengetahuan 

tentang kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana dengan 

memberikan pembelajaran, 

simulasi, dan tindakan sesuai 

dengan pengetahuan yang 

diperoleh. 

b. Sekolah siaga bencana akan 

tercapai apabila sekolah 

menyeimbangkan antara 

pengetahuan dan sikap terhadap 

resiko bencana, kebijakan dan 

peraturan sekolah, rencana 

untuk keadaan darurat dan 

kemampuan memobilisasi 

sumber daya yang baik.  

2.Implikasi Praktis 

Penelitian yang dilakukan di 

SMP Negeri 1 Trucuk merupakan 

kawasan yang terkena dampak 

gempa bumi tahun 2006. Dari hasil 

penelitian bahwa sekolah SMP 

Negeri 1 Trucuk dalam hal 

kesiapsiagaan terhadap bencana 

gempa bumi, sekolah belum 

memberikan pelatihan maupun 

sosialisasi tentang bagaimana 

langkah-langkah yang harus 

dilakukan apabila terjadi gempa 

bumi dan belum mengintegrasikan 
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mengenai materi kesiapsiagaan 

bencana gempa bumi kedalam 

mata pelajaran, sehingga hasilnya 

nilai indeks kesiapsiagaan siswa 

terhadap bencana gempa bumi 

yaitu kelas VII pada 57,84 yang 

dikategorikan hampir siap dan 

kelas VIII pada 58,15 yang 

dikategorikan hampir siap. Perlu 

adanya kegiatan-kegiatan 

kebencanaan untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa terhadap 

bencana gempa bumi. 

C. Saran  

a. Seluruh komponen sekolah 

lebih peka terhadap kondisi 

lingkungan sekolah sehingga 

terjadinya bencana lebih 

dideteksi lebih dini dan 

timbulnya korban jiwa serta 

kerugian harta benda dapat 

diminimalkan. 

b. Meningkatkan kesiapsiagaan 

terhadap  

bencana gempa bumi, 

seharusnya sekolah 

memberikan pembelajaran serta 

kegiatan simulasi terhadap 

bencana gempa bumi. Sekolah 

mengintegrasikan mengenai 

materi kesiapsiagaan bencana 

gempa bumi kedalam mata 

pelajaran, sehingga sekolah 

siaga bencana akan tercapai. 
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