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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Klaten merupakan kabupaten yang kelas kerawanan terhadap bencananya 

tinggi yaitu ranking ke 19, merujuk pada tabel IRBI (Indek Rawan Bencana 

Indonesia, 2011). Bencana yang terdapat di Klaten terutama bencana 

gempabumi, gunung meletus, dan kekeringan. 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten  merupakan salah satu wilayah 

dari tiga kecamatan yang ada di Klaten yang terkena dampak gempabumi 

dengan  jumlah korban jiwa cukup banyak. Gempabumi yang terjadi pada 

tanggal 27 Mei 2006 juga mengakibatkan rusaknya pemukiman warga (BPBD 

Klaten). SMA Negeri 1 Wedi merupakan salah satu dari sekian banyak 

sekolah yang rusak akibat gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. 

Gempa ini mengakibatkan gedung sekolah retak sehingga mengganggu proses 

belajar siswa.  

Hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa tingkat 

kesiapsiagaan siswa SMA Negeri 1 Wedi dalam menghadapi bencana gempa 

bumi adalah kurang siap. Sekolah  mempunyai potensi yang sangat besar 

sebagai sumber pengetahuan, penyebar luasan pengetahuan tentang bencana 

dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan 

apa yang harus dilakukan pada saat dan setelah tejadi bencana, maka peneliti 

ingin mengajukan penelitian dengan judul “KESIAPSIAGAAN SEKOLAH 

DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI DI SMA NEGERI 

1 WEDI KABUPATEN KLATEN”. 





3 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. SMA Negeri 1 Wedi merupakan daerah yang rawan dan beresiko 

terhadap ancaman bencana gempa bumi. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan terhadap bencana 

gempa bumi di sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

serta adanya keterbatasan waktu sehingga batasan penelitian dan 

kemampuan maka penulis membatasi masalah yaitu kesiapsiagaan sekolah 

terhadap bencana gempa bumi, dapat dilihat melalui pengetahuan, sikap  

juga peran guru dan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi di 

sekolah.  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kesiapsiagaan SMA Negeri 

1 Wedi dalam menghadapi bencana gempabumi? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui kesiapsiagaan SMA Negeri 1 Wedi 

dalam menghadapi bencana gempabumi. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah ilmu pengetahuan mengenai kesiapsiagaan terhadap 

bencana gempa bumi baik di lingkungan sekolah yang diteliti 

maupun di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Sebagai masukan kepada sekolah untuk lebih meningkatkan lagi 

kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. 

b. Manfaaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Meningkatkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan terhadap 

bencana gempa bumi. 

2) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang kesiapsiagaan terhadap 

bencana gempa bumi.   

3) Bagi Kampus 

Menambah informasi yang mungkin bermanfaat bagi 

mahasiswa. 


