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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun 

dampak psikologis. Bencana setiap waktunya telah banyak mengakibatkan 

korban jiwa dan materi (Pusat Mitigasi Bencana ITB, 2008). Definisi tersebut 

menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan 

manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan 

mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.  

Bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempabumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Adapun bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, 

gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Bencana sosial, yaitu bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas 

masyarakat serta teror. 
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Krishna Pribadi, dkk (2008) menyatakan bahwa kesiapsiagaan merupakan  

tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu bencana untuk 

memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan 

efektif pada saat dan setelah terjadi bencana.  

Gempabumi adalah suatu gejala fisik atau kejadian alam yang umumnya 

ditandai dengan bergetar atau berguncanya bumi Krishna Pribadi, dkk (2008). 

Berdasarkan kedalaman sumber gempa, (Fowler, 1990) mengklasifikasi 

gempabumi menjadi tiga yaitu, yang pertama gempabumi dangkal dengan 

kedalaman kurang dari 70 km, yang kedua gempabumi menengah dengan 

kedalaman kurang dari 300 km, yang ketiga gempabumi dalam dengan 

kedalaman lebih dari 300 km (kadang-kadang > 450). Secara umum gempabumi 

dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu, yang pertama pelepasan energi akibat 

pergerakan lempeng bumi, uang kedua letusan gunung api, yeng ketiga runtuhan. 

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, 

merupakan kawasan yang rawan terjadi bencana alam salah satu bencananya 

adalah gempabumi. Gempabumi yang disebabkan oleh proses alam, karena 

penunjaman lempeng tektonik di laut selatan Yogyakarta dan getaran gempa 

merambat ke Kecamatan Baki. Kecamatan Baki adalah salah satu daerah di 

Kabupaten Sukoharjo yang pada tanggal 27 Mei 2006 dilanda gempabumi Badan 

Survei Geologi Amerika Serikat (U.S. Geological Survey) mencatat kekuatan 

gempa sebesar 6,3 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan pusat gempa 

terletak di daratan selatan Yogyakarta pada 7.962° Lintang Selatan, 110.458° 

Bujur Timur. Warga Kabupaten Sukoharjo pada saat terjadinya gempabumi 
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Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.30 WIB sudah termasuk dalam 

kategori siap karena pada saat terjadinya gempabumi warga langsung menuju 

kelokasi yang aman yaitu halaman depan rumah. Pernyataan ini diketahui oleh 

peneliti sendiri selaku warga Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Setelah 

terjadinya gempabumi Yogyakarta banyak menimbulkan kerugian materi berupa 

kerusakan rumah, gedung sekolah, dan gedung Pemerintahan di Kecamatan Baki. 

SMP N 2 Baki adalah salah satu sekolah yang berada di Kabupaten 

Sukoharjo, secara administratif terletak di Kelurahan Menuran Baki, Saat terjadi 

bencana gempabumi Yogyakarta Tahun 2006 silam getaran gempa terasa sampai 

ke SMP N 2 Baki. Berdasarkan pengalaman kejadian gempabumi Tahun 2006 

mengidentifikasikan bahwa adanya ancaman bencana gempabumi yang sewaktu-

waktu dapat terjadi di SMP N 2 Baki. Perlunya kesiapsiagaan diketahui oleh 

semua warga sekolah terutama siswa, karena siswa tidak hanya berasal dari  

Sukoharjo dan siswa tergolong anak-anak sehingga belum mengetahui tentang 

ancaman bencana gempabumi yang sewaktu-waktu dapat mengancam 

keselamatannya. Permasalahannya apakah siswa telah memiliki pengetahuan dan 

kesiapsiagaan tentang bencana gempabumi. 

Kesiapsiagaan oleh siswa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya 

banyak korban. Siswa dianggap komponen paling penting sebagai penerima 

pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk selalu waspada akan terjadinya 

bencana gempabumi Kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana gempabumi akan 

sangat berguna bagi keselamatan manusia apabila sekolah memberikan materi 

kepada siswa tentang bagaimana cara menanggulangi bencana gempabumi. 
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terdapat banyak resiko yang dapat terjadi di sekolah apabila siswa tidak memiliki 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Misalnya runtuhan bangunan yang 

dapat mengenai siswa saat terjadi bencana gempabumi Sehingga kesiapsiagaan 

siswa perlu untuk penyelamatan diri saat terjadinya bencana. 

Melihat latar belakang di atas bisa dilihat jika SMP N 2 Baki sangat 

berpotensi terjadi bencana gempabumi Berdasarkan alasan tersebut peneliti ingin 

mengajukan penelitian dengan judul TINGKAT PENGETAHUAN SISWA 

KELAS VIII TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPABUMI 

DI SMP N 2 BAKI KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat di identifikasi 

berbagai masalah : 

1. Adanya lokasi SMP N 2 Baki berada di zona rawan bencana gempabumi. 

2. Pengetahuan siswa terhadap bencana gempabumi penting untuk 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempabumi. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka 

dapat diketahui bahwa SMP N 2 Baki Kabupaten Sukoharjo yang pernah 

mengalami bencana gempabumi tidak diimbangi dengan adanya pengetahuan 

mengenai bencana gempabumi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

gempabumi oleh siswa. Pengetahuan mengenai bencana gempabumi dan 
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kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempabumi sangat berpengaruh 

terhadap keselamatan siswa saat terjadi bencana gempabumi. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan siswa mengenai bencana gempabumi? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan siswa kelas VIII SMP N 2 Baki mengenai 

bencana gempabumi? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap bencana gempabumi. 

2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa kelas VIII SMP N 2 Baki mengenai 

bencana gempabumi. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan kepada siswa kelas VIII SMP N 2 Baki terhadap 

bencana gempabumi. 

2. Memberi informasi kepada siswa kelas VIII SMP N 2 Baki dalam 

kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi. 

3. Memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan kepada siswa kelas VIII SMP N 2 

Baki terhadap kesiapsiagaan bencana gempabumi. 

 

 

 

 




