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ABSTRAK 

TINGKAT KESIAPSIAGAAN SISWA KELAS XI DALAM MENGHADA PI 

BENCANA GEMPA BUMI DI SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN TAH UN 2014 

 

Rahseta Abdika Syaifullah. A610100007. Program Studi Pendidikan Geografi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa 
terhadap bencana gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat 
kesiapsiagaan siswa kelas XI dalam menghadapi bencana gempa bumi di SMA 
Muhammadiyah 1 Klaten dan berdasarkan tingkat kesiapsiagaan materi pelajaran 
tambahan apa yang perlu diberikan pada siswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Klaten yang berjumlah 64 
responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian dapat dilihat dari jawaban siswa pada kuisioner yang 
disebar oleh peneliti. Dalam kuisioner dibagi 4 parameter keiapsiagaan yaitu 
parameter pengetahuan dan sikap, parameter tanggap darurat, parameter sistim 
peringatan bencana, dan parameter mobilisasi sumber daya, guna menilai jawaban 
siswa perparameter, dari setiap parameter tersebut dihitung lagi dengan 
menggunakan rumus indeks kesiapsiagaan gabungan untuk mendapatkan hasil 
atau nilai tingkat kesiapsiagaan siswa kelas XI dalam menghadapi bencana gempa 
bumi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Berdasarkan hasil tingkat kesiapsiagaan 
siswa dan wawancara siswa, menentukan materi pelajaran apa yang perlu 
diberikan guna meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 
gempa bumi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

 

Kata kunci: Bencana gempa bumi, kesiapsiagaan, tingkat kesiapsiagaan siswa. 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang 

mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda kerusakan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata 

kehidupan dan penghidupan masyarakat (Sudibyakto. 2011).   

Gempabumi merupakan getaran dalam  bumi yang terjadi sebagai akibat dari 

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

deformasi  (Noor, Djauhari. 2006). Gempabumi dapat diartikan berguncangnya 

bagian litosfer bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas 

gunungapi atau runtuhan batuan.  

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana 

dan  didalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan 

kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan 

resiko yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana. (Deny Hidayati, Haryadi 

Permana, Krishna Pribadi, Febrin Ismail, Koen Meyers, Widayatun, Titik 

Handayani, Del Afriadi Bustami, Daliyo, Fitranita, Laila Nagib, Ngadi, Yugo 

Kumoro, Irina Rafliana, Teti Argo. 2006). 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana. 

Berdasarkan indeks rawan bencana Jawa Tengah, Klaten masuk dalam peringkat 4 

dengan skor 106. Sedangkan di tingkat nasional, Klaten masuk urutan 19 se-

Indonesia. Ancaman bencana yang paling rentan di Kabupaten Klaten adalah 

ancaman bencana geologis semacam gempabumi dan bencana akibat aktifitas 

gunungapi, karena kondisi geologinya yang berdekatan dengan penunjaman 

(subduksi) lempeng kerak benua Eurasia dengan lempeng Indo-Autralia. Persoalan 

muncul karena Klaten merupakan daerah berpenduduk padat, sehingga 

menyebabkan kerugian material maupun non material yang tidak sedikit. Gempa 

bumi yang melanda Yogyakarta dan sebagian besar kabupaten Klaten 27 Oktober 

2006 silam mengingatkan masyarakat umum dan pemerintah betapa besar kerugian 

yang disebabkan bencana gempa, infrastruktur umum rusak, ratusan rumah 

penduduk porak poranda, ribuan korban luka – luka dan ratusan korban jiwa. 

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan dari tiga lingkungan 

utama pendidikan, Moh Suardi  (2012) menyatakan secara umum fungsi 

lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik berinteraksi dengan 

berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial, dan budaya).  



Dari Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa, daerah Kabupaten Klaten merupakan kawasan yang 

berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas antara V-VIII MMI 

(Modified Mercalli Intensity). Pada kawasan ini masih berpotensi terjadi retakan 

tanah, dan longsoran pada tebing terjal dalam sekala terbatas. 

Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik jasmani maupun 

rohaninya. ( Saring Marsudi, Rubino Rubiyanto, & Sri Hartini. 2008). Maka dari itu 

peserta didik harus diberi materi pembelajaran yang berhubungan dengan sistem 

kerja motorik, sehingga materi pembelajaran lebih cepat mengena. 

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang 

mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda kerusakan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata 

kehidupan dan penghidupan masyarakat (Sudibyakto, 2011).   

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana 

dan  didalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan 

kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan 

resiko yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana. ( Deny Hidayati, 

Haryadi Permana, Krishna Pribadi, Febrin Ismail, Koen Meyers, Widayatun, Titik 

Handayani, Del Afriadi Bustami, Daliyo, Fitranita, Laila Nagib, Ngadi, Yugo 

Kumoro, Iriana Rafliana, Teti Argo. 2006). 

Selain sebagai basis dari komunitas anak-anak yang harus dilindungi dan 

ditingkatkan pengetahuan kebencanaannya, Sekolah juga sebagai wahana efektif 

dalam memberikan efek tular-menular informasi, pengetahuan, dan keterampilan 

pada masyarakat terdekatnya.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncullah gagasan untuk 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul “ 

TINGKAT KESIAPSIAGAAN SISWA KELAS XI DALAM MENGHADA PI 

BENCANA GEMPA BUMI DI SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN ” 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Klaten dalam menghadapi bencana gempabumi ? 

2. Berdasarankan tingkat kesiapsiagaan, materi pelajaran tambahan apa yang 

perlu diberikan pada siswa? 



Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui  tingkat kesiapsiagaan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Klaten dalam menghadapi risiko bencana gempabumi. 

2. Menentukan materi kebencanaan yang harus diberikan pada siswa. 

  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Jl. Sersan 

sadikin No. 89, kotak pos 135, telepon (0272) 321337 / 320420 Klaten Utara, 

Klaten, Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam 

bulan, mulai bulan Maret  2014 sampai Agustus 2014. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. Populasi siswa kelas XI sejumlah 176  siswa, setelah dilakukan 

perhitungan dengan taraf kesalahan 10% didapatkan sampel responden sebesar 64 

siswa.  

Uji validitas dan reliabilitas instrument digunakan untuk mengetahui keabsahan 

dan kelayakan instrument untuk digunakan dalam pengambilan data penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument 

berupa kuesioner dan wawancara. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan siswa kelas XI dalam menghadapi bencana gempa bumi, dengan 

menggunakan 4 indikator tingkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi yaitu 

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, mobilisasi 

sumber daya (Jan Sopaheluwakan,2006). Wawancara digunakan untuk mengetahui 

materi pembelajaran gempa bumi yang diperlukan oleh siswa kelas XI. 

 

Tabel1.Indeks Tingkat Kesiapsiagaan Bencana 

No Nilaiindeks Kategori 

1 80 – 100  Sangatsiap 

2 65 – 79  Siap 

3 55 – 64  Hampirsiap 

4 40 – 54 Kurangsiap 

5 < 40 Belumsiap 

Sumber: Jan Sopaheluwan (2006:47). 

 



Metode deskriptif kuantitatif yang diambil peneliti digunakan untuk 

mengamplikasi metode statistik untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa 

kelas XI dalam menghadapi bencana gempa bumi di SMA Muhammadiyah 1 

Klaten dan materi pelajaran tambahan apa yang diberikan pada siswa. Analisis 

deskriptif ini digunakan sebagai gambaran keadaan subyek penelitian berdasarkan 

data variable penelitian  yang diperoleh melalui instrumen. Penyajian hasil 

deskriptif ini menggunakan perhitungan persekoran. Perolehan data tersebut di 

katagorikan berdasarkan aspek yang dinilai untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan 

siswa kelas XI dalam menghadapi bencana gempa bumi di SMA Muhammadiyah 1 

Klaten, dan materi pelajaran tambahan apa yang perlu diberikan pada siswa. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Parameter Pengetahuan Dan Sikap 

Tabel 2. Parameter Pengetahuan dan Sikap 
No Frekuensi 

Jawaban 
Persentase 
Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 
1 56 8 87,5 12,95 
2 62 2 96,87 3,13 
3 42 22 65,62 34,38 
4 34 30 53,13 46,87 
5 61 3 95,31 4,69 

Sumber : Peneliti (2014) 

Berdasarkan tabel 4.3 pengetahuan dan sikap diatas menunjukkan soal 1, 

87,5% siswa menjawab “iya”, soal 2 sebanyak 96,87%, soal 3 sebanyak 

65,62%, soal 4, sebanyak 53,13, dan soal 5 sebanyak 95,31 menawab “iya”. 

Penentuan nilai indeks dihitung berdasarkan rumus : 

Indeks =  
���

���
 x 100 = 79,68 

Nilai indeks menunjukkan hasil “Siap” 

2. Parameter Rencana Tanggap Darurat 

Tabel 3. Parameter Rencana Tanggap Darurat 
No Frekuensi 

Jawaban 
Persentase 
Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 
6 30 34 46,87 53,13 
7 37 27 57,81 42,19 
8 36 28 56,25 43,75 



9 6 58 9,37 90,63 
10 31 33 48,44 51,56 
11 21 43 32,81 67,19 
12 30 34 46,87 53,13 
13 39 25 60,94 39,06 

Sumber : Peneliti (2014) 

Dari tabel 4.4 diatas tentang parameter rencana tanggap darurat pada 

pertanyaan nomor 9, dari jawaban siswa kelas XI, menunjukan bahwa 91,43% 

siswa menjawab “tidak” dan 9,37% siswa menjawab “iya” 

Penentuan nilai indeks dihitung berdasarkan rumus : 

Indeks =  
���

���
 x 100 = 44,92  

Nilai indeks menunjukan hasil “Kurang Siap” 

3. Parameter Sistim Peringatan Dini 

Tabel 4. Sistim Peringatan Dini 
No Frekuensi 

Jawaban 
Persentase 
Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

14 39 25 60,94 39,06 

15 33 31 51,56 48,44 

16 34 30 53,13 46,87 

17 33 31 51,56 48,44 

18 38 26 59,38 40,62 

19 14 50 21,88 78,12 

Sumber : Peneliti (2014) 

Dari tabel 4.5 diatas parameter sistim peringatan dini, menunjukkan pada 

pertanyaan nomer 14, 60,94% siswa menjawab “iya”, soal 15 sebanyak 

51,56%, soal 16 sebanyak 53,13%, soal 17 sebanyak 51,56%, soal 18 sebanyak 

59,38%, dan soal 19 sebanyak 21,88%. 

Penentuan nilai indeks dihitung berdasarkan rumus : 

Indeks =  
���

��	
 x 100 = 49,73 



Nilai indeks menunjukkan hasil “Kurang Siap” 

4. Parameter Mobilitas Sumber Daya 

Tabel 5. Parameter Mobilitas Sumber Daya 
No Frekuensi 

Jawaban 
Persentase Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

20 32 32 50 50 

21 40 24 62,5 37,95 

22 34 30 53,13 46,87 

Sumber : Peneliti (2014) 

Dari tabel 4.6 diatas parameter mobilitas sumber daya, soal nomer 20 

jawaban YA menunjukan 50%, soal nomer 21 dengan jawaban YA 

menunjukkan 62,05%, dan soal nomer 22 menunjukkan jawaban 53,13%.  

Penentuan nilai indeks dihitung berdasarkan rumus : 

Indeks =  
��


���
 x 100 = 55,21 

5. Tingkat Kesiapsiagaan Siswa 

Dibawah ini merupakan perhitungan berdasarkan rumus indeks 

kesiapsiagaan gabungan:  

Kesiapsiagaan Siswa = (Ka x 0,22) + (EP x 0,36) + (WS x 0,27) + (RMC 

x0,13)  

 = (79,68 x 0,22) + (44,92 x 0,36) + (49,73 x 0,27) + 

(55,21 x 0,13) 

 = 17,53 + 16,17 + 13,43 + 7,18 

 = 54,31  

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa siswa memiliki kategori tingkat 

kesiapsiagaan “Kurang Siap” dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

6. RPP 

Hasil analisis RPP dapat dilihat bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dibuat oleh guru mata pelajaran geografi, pada langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, tidak ada sisipan materi dan tambahan materi baik di dalam dan 



di luar proses belajar mengajar yang menyangkut tentang kebencanaan atau 

kesiapsiagaan bencana.  

7. Wawancara 

Dari keterangan 15 siswa hasil wawancara menjelaskan bahwa, siswa 

belum pernah melakukan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten. 

 

D. Kesimpulan 

1. Tingkat kesiapsiagaan Siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 

manunjukan hasil penelitian bahwa tingkat kesiapsiagaan siswa kelas XI dalam 

menghadapi bencana gempabumi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, 

mendapatkan nilai indeks kesiapsiagaan yaitu 54,31, ini menunjukkan bahwa 

tingkat kesiapsiagaan siswa masuk dalam kategori “Kurang Siap” dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 

2. Berdasarkan tingkat kesiapsiagaan, materi pelajaran tambahan apa yang perlu 

diberikan pada siswa : 

a. Parameter rencana dan tanggap darurat, siswa menunjukan hasil nilai indeks 

kesiapsiagaan yaitu “KURANG SIAP”.  

b. Parameter sistim peringatan bencana, jawaban siswa menunjukan hasil nilai 

indeks kesiapsiagaan yaitu 49,73%, menunjukkan kategori siswa “KURANG 

SIAP”. 

c. Pameter mobilitas sumber daya jawaban siswa menunjukan hasil nilai indeks 

kesiapsiagaan yaitu 55,21%, dengan kategori jawaban “HAMPIR SIAP”. 

d. Hasil wawancara 15 siswa memberikan keterangan bahwa belum pernah 

mengikuti pelatihan mitigasi bencana gempa bumi. 

Adapun materi tambahan yang perlu diberikan pada siswa yaitu berdasarkan 

materi yang disebut diatas.  

 

 

 

 



E. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan siswa kelas 

XI dalam menghadapi bencana gempabumi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, 

maka penulis memberikan saran yaitu sekolah perlu mengadakan pelatihan mitigasi 

bencana gempa bumi berkelanjutan pada siswa, karena dalam pelatihan mitigasi 

terdapat keseluruhan materi yang dibutuhkan siswa untuk meningkatkan tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi.
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