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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampak Depan Bangunan SMA Negeri 1 Wedi 

SMA Negeri 1 Wedi beralamatkan di  desa Pasung Kecamatan 

Wedi Kabupaten Klaten. Didirikan tahun 1993 dengan luas tanah 

20.000 m2. Terdiri dari 17 ruang kelas. Ruangan lain yang tersedia 

yakni ruang perpustakaan, laboratorium musik, laboratorium fisika, 

ruang media dan komputer, UKS, kantor guru, ruang kepala sekolah, 

koperasi, ruang TU, ruang tamu, ruang BP, ruang tari, dan gudang. 

Adapun visi dan misi sekolah ini adalah:  

a. Visi 

Mempersiapkan sumberdaya manusia yang bijaksana dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan budi pekerti luhur dan berbudaya. 
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b. Misi 

1. Melaksanakan proses belajar dan pembimbingan yang efektif 

dan terprogram. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dibidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya dan olahraga secara 

terprogram dan berkelanjutan. 

3. Melaksanakan pengamalan terhadap ajaran agama dalam 

membentuk budi pekerti dan akhlak yangmulia. 

4. Melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif untuk 

meningkatkan prestasi akademis. 

5. Menanamkan budaya cinta lingkungan dengan upaya 

menciptakan kebersihan,keindahan, ketertiban, kerindangan, dan 

kenyamanan untuk kegiatan belajar mengajar. 

6. Mengupayakan terwujudnya suasana yang kondusif dengan 

menciptakan iklim yang komunikatif dalam lingkungansekolah 

dan dengan masyarakat. 

7. Menanamkan budaya tertib, disiplin, rapi untuk mendukung 

terwujudnya sekolah berbudaya. 

8. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan 

dalam mendorong guru,karyawan dan siswa mengembangkan 

potensi diri melalui kegiatan ilmiah, diklat dan pendidikan 

lanjut. 
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2. Diskripsi Data Penelitian 

Jenis data dalam penelitian ini adalah datakuantitatif yang 

diperoleh dari; wawancara terstruktur yang dilakukan dengan  kepala 

sekolah, pengisian kuesioner kesiapsiagaan gempabumi oleh guru dan 

siswa. Nilai dari tiap pengisian kuesioner kemudian dihitung secara 

matematis untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana 

gempabumi. 

a. Data Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi Sekolah 

Perolehan data kesiapsiagaan sekolah dengan teknik 

wawancara terstruktur yang dilakukan dengan kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Wedi. Pedoman wawancara terstruktur menggunakan 

framework kesiapsiagaan komunitas sekolah dari LIPI - 

UNESCO/ISDR (2006). 

b. Data Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi Guru 

Hasil pengisian kuesioner kesiapsiagaan bencana 

gempabumi oleh guru SMA Negeri 1 Wedi yang berjumlah 46 

responden dengan 19 item pertanyaan yang terdiri dari beberapa 

poin pertanyaan. 

B.  Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan bencana 

gempabumi di SMA Negeri 1 Wedi dengan subyek penelitian komunitas 
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sekolah yang terdiri dari sekolah (lembaga), guru dan siswa. Data yang 

diperoleh peneliti kemudian dianalisis secara deskrtiptif kuantitatif. 

Analisis indeks kesiapsiagaan  pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesiapsiagaan  menghadapi bencana gempabumi.  

1. Indeks Kesiapsiagaan Sekolah  (S 1) 

Indeks kesiapsiagaan sekolah merupakan indeks 

kesiapsiagaan sekolah yang dinilai dari sudut lembaga, mencermati 

kebijakan sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempabumi  

menurut parameter kebijakan dan panduan, rencana tanggap 

darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya. 

a. Parameter Kebijakan dan Panduan  

Kebijakan sekolah merupakan akar dari 

kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana gempabumi, 

dengan terdapatnya kebijakan mengenai kesiapsiagaan  

bencana gempabumi diharapkan sekolah memberikan 

pendidikan kesiapsiagaan melalui kegiatan pembelajaran 

maupun ekstrakurikuler yang kemudian akan membentuk 

kesiapsiagaan komponen komunitas sekolah. 
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Tabel 4.1 Parameter Kebijakan dan Panduan 

Variabel Indikator Penilaian 

Ya Tidak 
Kebijakan Adanya kebijakan pendidikan dan 

panduan untuk kesiapsiagaan 

bencana 

√  

Tersedia fakta/data pelaksanaan 

kebijakan pendidikan kesiapsiagaan 

bencana 

√  

Peraturan Adanya peraturan – peraturan 

pendidikan yang berkaitan dengan 

kesiapsiagaan bencana 

 √ 

Tersedianya fakta/data tentang 

pelaksanaan dari peraturan-

peraturan pendidikan yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan 

bencana 

 √ 

Persentase 50 50 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui sekolah 

memiliki kebijakan pendidikan kesiapsiagaan bencana dan 

fakta/data pelaksanaan kebijakan pendidikan kesiapsiagaan 

bencana. Parameter kebijakan dan panduan sekolah 

memperoleh nilai indeks 50, artinya masuk dalam kategori 

kurang siap. 

b. Parameter Rencana Tanggap Darurat  

 Rencana tanggap darurat merupakan parameter yang 

digunakan untuk mengukur tindakan konkrit dalam  

mengantisipasi bencana gempabumi. Tingkat kesiapsiagaan 

SMA Negeri 1 Wedi dalam parameter rencana tanggap 

darurat sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Parameter Rencana Tanggap Darurat 

Variabel Indikator Penilaian 

Ya Tidak 

Rencana untuk 

merespon 

keadaan 

darurat 

 

Tersedianya rencana 

sekolah untuk keadaan 

darurat 

√  

Rencana 

evakuasi 

Tersedianya rencana 

tempat-tempat, peta dan 

jalur evakuasi. 

 √ 

Pertolongan 

pertama 

penyelamatan, 

keselamatan 

dan keamanan. 

 

Tersedianya rencana  

pertolongan pertama 
√  

Pemenuhan 

kebutuhan 

dasar 

Tersedianya back-up 

dokumen-dokumen 

penting sekolah 

√  

Peralatan dan 

perlengkapan 

Tersedianya dokumen-

dokumen, peralatan 

penting sekolah dan 

tempat penyimpanan yang 

aman 

√  

Fasilitas-

Fasilitas 

penting 

(Rumah sakit, 

pemadam 

kebakaran, 

polisi, PAM, 

PLN, Telkom) 

Tersedianya alamat dan 

nomor telpon fasilitas 

penting 

 

 

 

 

√  

Latihan dan 

simulasi/gladi 

Adanya akses terhadap 

pendidikan kesiapsiagaan 

bencana 

√  

Frekuensi latihan dan 

simulasi/gladi (publik dan 

sekolah) 

 √ 

Persentase 75 25 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Mendasarkan tabel 4.2 sekolah memiliki rencana 

tanggap darurat yang baik karena tersedianya rencana 

pertolongan pertama, tersedianya back-up dokumen-
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dokumen penting sekolah, adanya alamat dan nomor 

telepon penting misalnya rumah sakit, dan adanya akses 

terhadap pendidikan kesiapsiagaan bencana dengan 

perolehan nilai indeks 75, artinya sekolah ini masuk dalam 

kategori siap pada parameter rencana tanggup darurat. 

Tabel 4.2 menunjukkan adanya rencana sekolah untuk 

keadaan darurat, tersedia rencana pertolongan pertama, 

tersedia nomor – nomor telpon penting, sekolah 

menyimpan dokumen penting di tempat aman dan terdapat 

akses terhadap pendidikan kesiapsiagaan bencana. 

c. Parameter Sistem Peringatan Bencana 

Tingkat kesiapsiagaan SMA Negeri 1 Wedi dalam 

parameter sistem peringatan bencana, sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Parameter Sistem Peringatan Bencana 

Variabel Indikator Penilaian 

Ya Tidak 

Tradisional yang 

berlaku secara 

turun menurun/ 

kesepakatan 

lokal 

Adanya akses terhadap 

sumber informasi 

peringatan bencana 

tradisional dan/atau lokal 

√  

Instalasi (teknik, 

peralatan, tanda 

dan sinyal) 

Adanya peralatan yang 

dapat menangkap 

informasi peringatan 

bencana 

√  

Diseminasi 

peringatan dan 

mekanisme 

Tersedianya prosedur 

distribusi informasi 

peringatan bencana 

 √ 

Latihan dan 

simulasi 

Jumlah guru dan siswa 

yang telah dilatih/terlatih  
√  

Persentase 75 25 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 
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Berdasarkan tabel 4.3 di sekolah  terdapat akses 

sumber informasi bencana, tersedia peralatan yang dapat 

menangkap informasi bencana dan terdapat  guru atau siswa 

terlatih. Dengan nilai indeks  75  sekolah ini masuk kategori 

siap pada parameter sistem peringatan bencana. 

d. Parameter Mobilisasi Sumber Daya 

Tingkat kesiapsiagaan SMA Negeri 1 Wedi dalam 

parameter mobilisasi sumber daya, sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Parameter Mobilisasi Sumber Daya 

Variabel Indikator Penilaian 

Ya Tidak 

Penataan 

Kelambagaan 

Tersedianya tim yang 

bertugas untuk keadaan 

darurat 

√  

Sistem komando Tersedianya prosedur untuk 

keadaan darurat bencana 

 √ 

Komunikasi dan 

koordinasi antar 

stakeholders 

yang relevan. 

Adanya keterlibatan sekolah 

dalam jaringan 

kesiapsiagaan bencana 

 √ 

Sumber Daya 

Manusia 

Jumlah guru dan murid yang 

dilatih/terlatih untuk 

kesiapsiagaan dan 

pengelolaan tanggap darurat 

bencana 

√  

Bimbingan 

teknis dan 

penyediaan 

materi 

Tersedianya materi dan 

bahan kesiapsiagaan 

bencana 

 √ 

Pendanaan Adanya mobilisasi dana 

untuk kesiapsiagaan 

 √ 

Pemantauan dan 

evaluasi 

Tersedianya rencana untuk 

mengintegrasikan materi 

kesiapsiagaan bencana 

kedalam kurikulum mata 

pelajaran yang relevan, 

muatan lokal atau ekskul 

√  

Persentase 42,86 57,14 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 
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Berdasarkan tabel 4.4 tersedia tim yang bertugas 

untuk keadaan darurat, tersedia prosedur untuk keadaan 

darurat, terdapat guru dan murid yang dilatih/terlatih untuk 

kesiapsiagaan bencana, tidak adanya materi yang 

menyangkut kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum, tetapi 

dalam ektrakurikuler pramuka siswa diajarkan bagaimana 

dan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana pada 

saat siswa berada di sekolah. Nilai indeks 42,86 sekolah ini 

masuk kategori hampir siap pada parameter mobilisasi 

sumber daya. 

e. Indeks Gabungan Kesiapsiagaan Sekolah  

Indeks gabungan kesiapsiagaan sekolah digunakan 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan SMA Negeri 1 

Wedi dalam menghadapi bencana gempabumi ditinjau dari 

sudut pandang lembaga. 

Tabel 4.5 Indeks Parameter Kesiapsiagaan Sekolah 

No Komponen 

Komunitas 

Sekolah 

Indeks Parameter 

KA  PS EP WS RMC 

1 Sekolah (S1) - 50 75 75 42,86 
Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Indeks gabungan dari beberapa parameter dihitung 

menggunakan indeks gabungan ditimbang, artinya masing – 

masing parameter mempunyai bobot yang berbeda. 
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Penelitian ini menggunakan penghitungan indeks gabungan 

dari LIPI-UNESCO/ISDR sebagai berikut: 

Indeks Sekolah  (S1)  = 0,29*indeks PS + 0,41*indeks EP 

+ 0,12*indeks WS +  0,18*indeks 

RMC 

= 0,29*50 + 0,41*75 + 0,12*75 +  

0,18*42,86 

= 61,96 

 Hasil perhitungan indeks gabungan parameter 

kesiapsiagaan sekolah (S1), nilai yang didapatkan 61,96 

berdasarkan rentang kesiapsiagaan menurut LIPI-

UNESCO/ISDR 2006, termasuk kategori hampir siap. 

2. Indeks Kesiapsiagaan Guru (S 2) 

Analisis indeks kesiapsiagaan guru pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru dalam 

menghadapi bencana gempabumi di SMA Negeri 1 Wedi. 

Kesiapsiagaan menghadapi bencanan gempabumi didasarkan per 

parameter kesiapsiagaan yaitu pengetahuan tentang bencana, 

rencana kegiatan dari bencana,peringatan bencana, dan mobilisasi 

sumber daya. 

a. Pengetahuan Tentang Bencana (KA) 

Pengetahuan tentang bencana merupakan faktor 

terpenting dalam kesiapsiagaan bencana gempabumi, 
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meliputi pengertian bencana,  dampak yang diakibatkan, 

dan sikap menghadapi bencana gempabumi. Tingkat 

pengetahuan dan sikap guru menghadapi bencana 

gempabumi sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Pengetahuan Tentang Bencana (KA) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase 

Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apa yang dimaksud 

dengan bencana 

alam. (ada 4 sub 

pertanyaan) 

45 139 24,45 75,54 

2 Penyebab 

terjadinya 

gempabumi (ada 

5sub pertanyaan) 

92 138 40 60 

3 bencana alam yang 

dapat terjadi setelah 

gempa (ada 6 sub 

pertanyaan) 

149 127 54 46 

4 Apakah gempa 

bumi dapat 

diperkirakan kapan 

terjadinya? 

19 27 41,30 58,70 

5 Apakah ciri-ciri 

gempakuat (ada 

4sub pertanyaan) 

183 1 99,45 0,54 

6 Ciri-ciri bangunan 

yang tahan gempa 

(ada 4 sub 

pertanyaan) 

109 75 59,23 40,76 

7 Apa saja yang akan 

dilakukan jika 

terjadi gempa (ada 

9 sub pertanyaan) 

388 26 93,71 6,28 

8 Dari mana saja 

ibu/bapak 

mendapatkan 

informasi tentang 

gempa (ada 8 sub 

pertanyaan) 

230 138 62,5 37,5 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui mayoritas 

guru SMA Negeri 1 Wedi tidak mengetahui penyebab 

gempabumi yaitu sebesar 60%, tetapi guru SMA Negeri 1 

Wedi tahu apa ciri gempa kuat dengan persentase jawaban 

99,45%. Ibu/Bapak guru juga tahu apa saja yang dilakukan 

jika terjadi gempabumi dengan persentase tinggi yaitu 

93,71%.  

b. Rencana Tanggap Darurat (EP) 

Rencana tanggap darurat merupakan bagian penting 

dalam kesiapsiagaan, mencangkup tindakan yang dilakukan 

untuk menghadapi bencana gempabumi, tersedianya 

prosedur penyelamatan dan rambu evakuasi. Tingkat 

parameter rencana tanggap darurat guru sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Rencana Tanggap Darurat (EP) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Mengantisipasi terjadinya 

gempabumi apa saja yang 

telah ibu/bapak siapkan 

(ada 3 sub pertanyaan) 

90 48 65,21 34,79 

2 Jika terjadi gempabumi 

saat mengajar apa yang 

akan dilakukan (ada 6 

subpertanyaan) 

276 - 100 - 

3 Apakah pernah 

melaksanakan latihan 

simulasi dengan seluruh 

komponen sekolah? 

7 39 15,21 84,79 

4 Apakah ibu/bapak pernah 

terlibat dalam gugus 

siaga bencana sekolah? 

4 42 8,70 91,30 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Mendasarkan pada tabel 4.7  yang dipersiapkan 

responden untuk mengantisipasi bencana gempabumi 

65,21% menyimpan alamat-alamat atau nomor telepon 

penting. Jika terjadi gempabumi saat mengajar guru SMA 

Negeri 1 Wedi akan memberikan aba-aba dan memandu 

siswa untuk menjauhi rak, jendela dan keluar ruang secara 

tertib dan tidak berdesakan, dengan persentase sempurna 

yaitu 100%. 

 



40 

 

 

 

c. Sistem Peringatan Bencana (WS) 

Tabel 4.8 Sistem Peringatan Bencana (WS) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Alat yang digunakan 

sekolah untuk 

memberikan tanda 

adanya bencana 

14 32 30,43 69,57 

2 Mengetahui tanda 

peringatan bencana 

di sekolah 

18 28 39,13 60,87 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 

responden mengetahui alat yang digunakan untuk 

memberikan tanda adanya bencana sebesar 30,43%, dan 

mengetahui tanda peringatan bencana di sekolah dengan 

persentase 39,13%.  
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d. Mobilisasi sumber daya (RMC) 

Tabel 4.9 Mobilisasi sumber daya (RMC) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Pernah mengikuti 

pelatihan, workshop, 

diskusi, ceramah dll 

(ada 3 sub 

pertanyaan) 

34 104 24,63 75,37 

2 Apakah ibu/bapak 

menginformasikan 

pengetahuan tentang 

kesiapsiagaan 

bencana kepada 

orang lain? 

43 3 93,48 6,52 

3 Apakah ibu/bapak 

pernah memberikan 

pelajaran  tentang 

gempa? 

5 41 10,87 89,13 

4 Pernah memberikan 

pengetahuan tentang 

kesiapsiagaan 

kepada siswa (ada 3 

sub pertanyaan) 

14 124 10,14 89,85 

5 Bersama-sama 

dengansiswa pernah 

mempraktekan hal 

berikut (ada 3 sub 

pertanyaan) 

61 77 44,20 55,80 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

e. Indeks Gabungan Kesiapsiagaan Guru  

Indeks gabungan kesiapsiagaan guru digunakan 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru di SMA 

Negeri 1 Wedi dalam menghadapi bencana gempabumi. 
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Tabel 4.10 Indeks Parameter Kesiapsiagaan Guru 

No Komponen 

Komunitas 

Sekolah 

Indeks Parameter 

KA  PS EP WS RMC 

1 Guru (S 2) 61,42 - 74,50 34,80 31,02 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Indeks gabungan dari beberapa parameter dihitung 

menggunakan indeks gabungan ditimbang, artinya masing – 

masing parameter mempunyai bobot yang berbeda 

Penelitian ini menggunakan penghitungan indeks gabungan 

dari LIPI-UNESCO/ISDR sebagai berikut: 

Indeks Guru = 0,71*indeks KA + 0,17*indeks EP 

+ 0,05*indeks WS +  0,07*indeks 

RMC 

= 0,71*61,42 + 0,17*74,50 + 

0,05*34,80 +  0,07*31,02 

=  60,18 

Hasil perhitungan indeks gabungan parameter 

kesiapsiagaan guru, nilai yang didapatkan 60,18 

berdasarkan rentang kesiapsiagaan menurut LIPI-

UNESCO/ISDR 2006, termasuk kategori Hampir siap. 

3. Indeks Kesiapsiagaan Siswa (S 3) 

Analisis indeks dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa dalam 
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menghadapi bencana gempa bumi di SMA Negeri 1 Wedi. 

Kesiapsiagaan menghadapi bencana  gempabumi 

didasarkan 4 parameter kesiapsiagaan yaitu: 

a. Pengetahuan Dan Sikap (KA) 

Siswa merupakan komponen sekolah yang berada 

pada fase menimba ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu 

pengetahuan terkait bencana gempabumi meliputi 

pengertian bencana,  dampak yang diakibatkan, dan sikap 

menghadapi bencana gempabumi.  Hasil perolehan data 

parameter pengetahuan dan sikap ditampilkan dalam tabel 

4.11 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Pengetahuan Tentang Bencana (KA) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase 

Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apa yang dimaksud 

bencana alam (ada 4 sub 

pertanyaan) 

171 185 48,03 51,97 

2 Penyebab terjadinya 

gempabumi (ada 5 sub 

pertanyaan) 

227 218 51,01 48,99 

3 Bencana yang terjadi 

setelah gempa (ada 6 sub 

pertanyaaan) 

317 217 59,37 40,63 

4 Apakah gempabumi dapat 

diperkirakan kapan 

terjadinya? 

23 66 25,84 74,16 

5 Ciri-ciri gempa kuat (ada 4 

sub pertanyaan) 

282 74 79,21 20,79 

6 Saat terjadi gempa di 

sekolah apa yang kamu 

lakukan (ada 5 sub 

pertanyaan) 

396 49 88,99 11,01 

7 Apakah setiap gempa 

menyebabkan tsunami?  

11 78 12,36 87,64 

8 Untuk kesiapsiagaan 

terhadap gempabumi apa 

saja yang perlu dilakukan 

(ada 4 sub pertanyaan) 

293 63 82,30 17,70 

9 Apa kamu mendapat 

pelajaran gempabumi di 

sekolah? 

87 2 97,75 2,25 

10 Apakah kamu pernah 

mendapatkan pengetahuan 

sebagai berikut (ada 3 sub 

pertanyaan) 

219 48 82,02 17,98 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui siswa SMA 

Negeri 1 Wedi memiliki pengetahuan yang kurang baik 

mengenai bencana gempabumi. 48,03% mengetahui 
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gempabumi merupakan bencana alam. 51,01% mengetahui 

penyebab terjadinya gempabumi. 59,37% mengetahui  

bencana lain yang dapat terjadi setelah gempabumi, dan 

25,84% siswa mengetahui bahwa gempabumi dapat 

diperkirakan kapan terjadinya. 

Hasil analisis data pada tabel 4.11 responden tahu 

apa yang harus dilakukan untuk kesiapsiagaan gempabumi 

dengan persentase sebesar 82,30 dan siswa yang pernah 

mendapatkan pelajaran gempabumi di sekolah sebesar 

97,75%. Siswa juga pernah mendapatkan pengetahuan lain 

mengenaiperingatan bencana, pertolongan pertama, 

penyelamatan dan evakuasi dengan persentase 82,02%. 

b. Rencana Tanggap Darurat (EP) 

Rencana tanggap darurat adalah persiapan yang 

dilakukan untuk menghadapi bencana gempabumi guna 

meminimalisir dampak bencana gempabumi. Rencana 

tanggap darurat siswa SMA Negeri 1 Wedi sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Rencana Kegiatan dari Bencana (EP) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase 

Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apa saja yang perlu 

disiapkan sebelum 

terjadi gempa (ada 5 sub 

pertanyaan) 

356 89 80 20 

2 Apa sajayang perlu 

diselamatkan jika terjadi 

gempa (ada 5 sub 

pertanyaan) 

200 245 44,95 55,05 

3 Apa kamu bisa 

mendapatkan materi 

berikut di sekolah (ada 

3sub pertanyaan) 

176 91 65,92 34,08 

4 Apa di sekolahmu ada 

hal-hal sebagai berikut 

(ada 5 sub pertanyaan) 

264 181 59,32 40,68 

5 Apakah kamu 

mengetahui adanya 

kelompok siaga bencana 

di sekolah? 

34 55 38,20 61,80 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Mendasarkan pada tabel 4.12 siswa mengantisipasi 

bencana gempabumi dengan menyimpan alamat-alamat 

atau nomor telpon yang penting 80%. Mengetahui apa saja 

yang harus diselamatkan jika terjadi gempa seperti diri 

sendiri, raport atau ijazah serta dokumen penting lainnya 

44,95%.  

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dketahui 65,92% 

responden bisa mendapatkan materi tentang gempa melalui 

media seperti buku, televisi, kaset tentang gempa dll. 59,32 

% responden mengetahui adanya perlengkapan evakuasi 

dan penyelamatan saat terjadi gempa dan juga responden 
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mengetahui bahwa di sekolah mereka terdapat organisasi 

atau kelompok siaga bencana sebesar 38,20%. 

c.  Sistem Peringatan Bencana (WS) 

Parameter sistem peringatan bencana berorientasi 

pada sumber informasi siswa mengenai bencana 

gempabumi dan bagaimana sistem peringatan bencana di 

sekolah mereka. Hasil perolehan data sistem peringatan 

bencana disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Peringatan Bencana (WS) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase 

Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apabila mendengar 

tanda bahaya gempa, 

apa yang akan kamu 

lakukan (ada 3 sub 

pertanyaan) 

209 58 78,28 21,72 

2 Apakah kamu 

mengetahui alat atau 

tanda untuk peringatan 

gempa di sekolah? 

49 40 55,05 44,95 

3 Apakah kamu pernah 

mengikuti simulasi 

peringatan bencana? 

63 26 70,79 29,21 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Berdasarkan tabel 4.13 mayoritas siswa (78,28%) 

mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengetahui atau 

mendengar tanda bahaya gempa dan 55,05% siswa tahu alat 

atau tanda untuk peringatan bencana. Sedangkan siswa 
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yang pernah mengikuti pelatihan atau simulasi peringatan 

bencana sebesar 69,2370,79%. 

d.  Mobilisasi Sumber Daya (RMC) 

Tabel 4.14 Mobilisasi Sumber Daya (RMC) 

No Pertanyaan Frekuensi 

Jawaban 

Persentase 

Jawaban 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Apakah kamu 

pernah mengikuti 

kegiatan sebagai 

berikut (ada 4 sub 

pertanyaan) 

275 81 77,25 22,75 

2 Apa kamu pernah 

menceritakan 

pengetahuan 

ketrampilan 

tersebut kepada 

teman, keluarga, 

atau orang lain 

66 23 74,16 25,84 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 77,25% 

siswa pernah mengikuti kegiatan atau latihan PMR, P3K, 

Kepramukaan yang menyangkut tali temali, memasang 

tenda dan juga simulasi evakuasi.  

e. Indeks Gabungan Kesiapsiagaan Siswa  

 Indeks gabungan kesiapsiagaan siswa digunakan 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa SMA Negeri 

1 Wedi dalam menghadapi bencana gempabumi.  
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           Tabel 4.15 Indeks Parameter Kesiapsiagaan Siswa  

No Komponen 

Komunitas 

Sekolah 

Indeks Parameter 

KA  PS EP WS RMC 

1 Siswa (S3) 66,95 - 60,31 72,13 76,62 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

 Indeks gabungan dari beberapa parameter dihitung 

menggunakan indeks gabungan ditimbang, artinya masing – 

masing parameter mempunyai bobot yang berbeda 

Penelitian ini menggunakan penghitungan indeks gabungan 

dari LIPI-UNESCO/ISDR sebagai berikut: 

Indeks Siswa  (S3)  = 0,83*indeks KA + 0,08*indeks EP 

+ 0,04*indeks WS +  0,04*indeks 

RMC  

= 0,83*66,95 + 0,08*60,31 + 

0,04*72,13 +  0,04*76,62 

= 66,34 

 Hasil perhitungan indeks gabungan parameter 

kesiapsiagaan siswa, nilai yang didapatkan 66,34 

berdasarkan rentang kesiapsiagaan menurut LIPI-

UNESCO/ISDR 2006, termasuk kategori siap. 

4. Indeks Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah  (KS) 

  Indeks kesiapsiagaan komunitas sekolah merupakan indeks 

gabungan untuk mengetahui  kesiapsiagaan keseluruhan komponen 

sekolah meliputi; sekolah (S1), guru (S2) dan siswa (S3).  
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Tabel 4.16 Indeks Parameter Kesiapsiagaan Komponen Komunitas 

Sekolah 

No Komponen 

Komunitas 

Sekolah 

Indeks Parameter Indeks 

Gabungan 

Parameter 
KA  PS EP WS RMC 

1 Sekolah (S1) - 50 75 75 42,86 61,96 

2 Guru (S2) 61,42 - 74,50 34,80 31,02 60,18 

3 Siswa (S3) 66,95 - 60,31 72,13 76,62 66,34 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Penghitungan indeks komunitas sekolah menggunakan indeks 

gabungan ditimbang, artinya masing-masing parameter mempunyai 

bobot berbeda. Rumus indeks kesiapsiagaan komunitas sekolah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Rumus Indeks Komunitas Sekolah 

Indeks KA (KS) = (30/50)*indeks KA(S2) + (20/50)*indeks KA 

(S3) 

 = 0,60*indeks KA (S2) + 0,40*indeks KA (S3) 

Indeks PS (KS) = Indeks PS (S1) 

Indeks EP (KS) = 0,61*indeksEP(S1) + 0,30*indeksEP(S2) + 

0,09*indeks EP(S3) 

Indeks WS (KS) = 0,57*indeksRMC(S1) + 

0,29*indeksRMC(S2) + 

0,14*indeksRMC(S3) 

Indeks RMC (KS) = 0,60*indeks RMC (S1) + 

0,30*indeksRMC(S2) + 0,14*indeks 

RMC(S3) 

Indeks KS total = 0,50*indeks KA (KS) + 0,10*indeks PS (KS) 

+ 0,23*indeksEP(KS) +  0,07*indeks WS 

(KS) + 0,10*indeks RMC (KS) 

Sumber: LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

 Penghitungan indeks komunintas sekolah SMA 

Negeri 1 Wedi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 Penghitungan Indeks Komunitas Sekolah 

Indeks KA (KS) = 0,60*61,42 + 0,40*66,95 

Indeks PS (KS) = 50 

Indeks EP (KS) = 0,61*75+ 0,30*74,50+ 0,09*60,31 

Indeks (WS) = 0,57*42,86 + 0,29*31,82 + 0,14*76,62 

Indeks RMC (KS) = 0,60*42,86 + 0,30*31,02 + 0,14*76,62 

Indeks KS total = 

 

= 

0,50*63,63 + 0,10*50 + 0,23*73,52 +  

0,07*44,15 + 0,10*45,74 

61,38 

Sumber: dalam buku LIPI-UNESCO/ISDR(2006) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.18 

komunitas sekolah SMA Negeri 1 Wedi mendapatkan nilai 

61,38. Menurut nilai indeks kesiapsiagaan bencana 

gempabumi LIPI-UNESCO/ISDR termasuk dalam kategori 

hampir siap. 

C. Pembahasan  

Kesiapsiagaan SMA Negeri 1 Wedi masuk dalam kategori hampir 

siap, memperoleh nilai 61,38 dari nilai maksimal 100. Sedangkan 

komponen sekolah yang terdiri dari sekolah sebagai lembaga (S1),guru 

(S2),dan siswa (S3),memperoleh nilai indeks kesiapsiagaansebagai  

berikut: 

1. Kesiapsiagaan Sekolah  

Hasil indeks kesiapasiagaan sekolah diperoleh nilai 61,96 

masuk dalam kategori hampir siap. Rincian indeks per parameter 

sebagai berikut; Indeks parameter kebijakan dan panduan 

mendapat nilai 50, indeks rencana tangggap darurat  75,  indeks 
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sistem peringatan bencana 75, dan indeks parameter mobilisasi 

sumber daya 42,86. 

Sekolah ini belum memiliki kebijakan dan panduan 

mengenai kesiapsiagaan bencana gempabumi secara tertulis, 

namun pada tahun 2013 sekolah pernah mengirimkan siswa yang 

tergabung dalam Palang Merah Remaja (PMR)  beserta guru 

pendamping mengikuti pelatihan simulasi dalam menghadapi 

bencana gempabumi di BPBD Klaten. Dengan keterampilan yang 

diperoleh ketika mengikuti pelatihan tersebut tim PMR ini 

kemudian disiapkan sebagai tim siaga bencana sekolah.  

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, belum ada 

rencana untuk mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana 

gempabumi dengan materi pelajaran yang relevan, dikarenakan 

jam pelajaran yang padat. 

 

Gambar 4.3 Tombol Bel Sekolah dan Control CCTV 

Terdapat bel dan pengeras suara yang dapat digunakan 

sebagai alat peringatan bencana, menyimpan daftar telepon 
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penting, dan terdapat media informasi yang dapat digunakan untuk 

menginformasikan tanda bahaya bencana gempabumi seperti bel 

sekolah, pengeras suara yang terdapat di tiap ruang kelas dengan 

begitu penyebaran informasi bencana gempabumi lebih cepat dan 

tepat. Terdapat ruang UKS yang dilengkapi kotak P3K sebagai 

pertolongan pertama jika terdapat korban pada saat terjadi bencana. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Ruang UKS 

 

 

2. Kesiapsiagaan Guru 

Hasil analisis data indeks gabungan kesiapsiagaan guru 

diperoleh nilai 60,18. Artinya  guru masuk dalam kategori Hampir 

siap. Pada parameter pengetahuan dan sikap mayoritas guru 

memiliki pengetahuan bencana gempabumi yang baik. Indikasi 

tersebut terlihat dari indeks parameter rencana kegiatan dari 

bencana komponen guru memperoleh nilai 74,50. 

Jika suatu saat terjadi bencana di sekolah ini guru memiliki 

kesiapan cukup, hal ini dapat diketahui dari pernyataan di 

parameter rencana kegiatan dari bencana. Salah satu pernyataan 
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ketika terjadi gempabumi pada saat Bapak/Ibu sedang mengajar, 

Bapak/Ibu akan menenangkan siswa 100% menjawab “ya”.  

3. Kesiapsiagaan Siswa  

Berdasarkan hasil analisis data indeks gabungan 

kesiapsiagaan siswa diperoleh nilai 66,34. Artinya siswa termasuk 

dalam kategori siap menghadapi bencana gempabumi. Pada 

parameter pengetahuan dan sikap, mayoritas siswa mengetahui 

dengan baik jika terjadi bencan gempabumi di sekolah apa yang 

harus mereka lakukan. 

Pengetahuan dan sikap merupakan faktor utama dalam 

kesiapsiagaan bencana gempabumi, dengan memiliki pengetahuan 

yang baik siswa dapat mengantisipasi terjadinya gempabumi 

dengan persiapan yang diimplementasikan dalam sikap 

menghadapi bencana gempabumi, seperti ketika terjadi gempabumi 

di sekolah siswa segera berlindung dibawah meja dengan kepala 

terlindungi dan menjauhi benda-benda yang tergantung. 

 

 


