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ABSTRAK

TINGKAT PENGETAHUAN GURU DALAM KESIAPSIAGAAN
BENCANA GEMPABUMI DI SMK TUNAS BANGSA KECAMATAN
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
Nanang Setyawan, A610100066, Jurusan Pendidikan Geografi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014.
Kecamatan Tawangsari merupakan salah satu Kecamatan yang berada di
Kabupaten Sukoharjo, yang merasakan dampak dari gempabumi Yogyakarta
tahun 2006 lalu, gempabumi tersebut tidak menelan korban maupun kerusakan
yang serius di Kecamatan Tawangsari, akan tetapi harus ada pemahaman akan
kesiapsiagaan bencana gempabumi, hal ini dilakukan karena tidak menutup
kemungkinan bencana gempabumi akan terasa dan melanda lagi. Penelitian ini
dilakukan di sekolah SMK Tunas Bangsa Kecamatan Tawangsari bertujuaan
untuk mengetahui, (1) pengetahuan guru tentang kesiapsiagaan bencana
gempabumi, dan (2) tingkat kesiapsiagaan guru dalam bencana gempabumi.
Populasi penelian ini adalah seluruh guru SMK Tunas Bangsa Kecamatan
Tawangsari yang berjumlah 45 guru, dan sampling yang diambilsemua guru SMK
Tunas Bangsa. Teknik sampling yang digunakan padapenelitian ini adalah
sampling jenuh, dengan teknik pengumpulan data mengunakan angket, observasi
dan dokumentasi yang berupa foto, persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji
faliditas dan uji reabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan
guru tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi dikategorikan baik, hal tersebut
didasarkan pada hasil analsis data yang menunjukkan pengetahuan guru
memperoleh persentase 73,21%, dan (2) tingkat kesiapsiagaan guru dalam
bencana gempabumi dikategorikan baik, hal tersebut didasarkan pada hasil
analisis data yang menunjukkan tingkat kesiapsiagaan guru memperoleh
persentase 61,5%.
Kata kunci :Pengetahuan guru SMK Tunas Bangsa Kecamatan Tawangsari
tentang kesiapsiagaan bencana gempabumi.
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B. TUJUAN PENELITIAN
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D. HASIL PENELITIAN
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