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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi terjadi bencana alam 

atau gempabumi yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh letak 

geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik yaitu 

lempeng Benua Asia, Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik 

(Taufik, 2016). Segi keanekaragaman hayati menduduki peringkat ketiga 

setelah Brasilia dan Kolombia. Segi kegunungapian merupakan lokasi gunung 

api yang paling aktif di dunia dan merupakan pertemuan lempeng tektonik di 

dunia yang berpotensi menimbulkan bencana letusan vulkanik, gempa, dan 

tsunami. Pada posisi yang demikian Indonesia merupakan wilayah dengan 

predikat dilalui sabuk api atau ring of  fire. Predikat tersebut dalam sepuluh 

tahun terakhir ditandai dengan bencana gempa dan tsunami Aceh (2004), 

gempa Yogyakarta (2006), Tasikmalaya (2009), Sumatra Barat (2010), gempa 

dan tsunami Mentawai (2010), tanah longsor Wassior di Papua Barat (2010) 

dan letusan Gunung Merapi Yogyakarta (2010) yang membawa korban ratusan  

jiwa dan ratusan triliun rupiah dalam nilai ekonomi. Letusan Gunung Merapi 

yang tak kunjung reda, makin mempertegas  predikat NKRI  sebagai negara 

sabuk api (Suhardjo, 2011). Alam dan manusia senantiasa mengalami 

dinamika, dinamika tersebut diperlukan untuk menemukan keseimbangan. 

Dinamika alam ada yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia dan 

ada beberapa diantaranya yang dapat menimbulkan bencana bagi manusia. 

Beberapa dinamika alam, khususnya yang menimbulkan bencana bagi manusia 

dapat di dideteksi dan diantisipasi, seperti letusan gunung, angin  topan, banjir, 

dan gempa. Adapula dinamika alam yang sulit dideteksi seperti gempabumi. 

Untuk meminimalkan resiko atau kerugian bagi manusia, perlu pengetahuan, 

pemahaman, kesiapsiagaan keterampilan untuk mencegah, mendeteksi dan 

mengantisipasi secara lebih dini tentang berbagai macam bencana khususnya di 

tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam tersebut (Maryani, 

2005). 
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oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana) ( Paramesti, 2011). Gempabumi adalah suatu 

gejala fisik atau kejadian alam yang umumnya ditandai dengan 

bergetar/berguncangnya bumi (Krishna S. Pribadi, 2008). Gempabumi 

merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat dihindari, tidak dapat 

diramalkan kapan tepatnya terjadi dan berapa besarnya, serta akan menimbulkan 

kerugian baik harta maupun jiwa bagi daerah yang ditimpanya dalam waktu 

relatif singkat. Gempa merupakan suatu akibat pergerakan dan pergeseran 

lempeng planet bumi yang terjadi secara terus menerus, yang dikendalikan oleh 

proses tenaga endogenik dan eksogenik (Noor, 2011). Gempa memiliki kekuatan 

yang cukup besar yang dapat merubah bentuk muka bumi dan dapat 

menimbulkan bahaya dan bencana bagi kehidupan manusia. 

Tujuan pendidikan tercerminkan adanya kualitas sumberdaya manusia 

yang terintegrasi antara kualitas akhlak, sikap, pengetahuan dan perilaku yang 

kreatif dan antisipatif. Pendidikan merupakan seperangkat sistem, yang mana di 

dalamnya mengandung sejumlah bahan ajar, guru, peserta didik, metode, media, 

prasarana dan sarana yang mendukung serta kebijakan pengambil keputusan di 

dunia pendidikan (stackholders) baik dalam skala mikro (kepala sekolah), 

maupun  makro (menteri pendidikan) (Maryani, 2005). 

Proses mitigasi adalah beberapa tindakan yang seharusnya diambil 

sebelum terjadinya suatu bencana yang mana hal itu terkait dengan tindakan 

secara struktural dan non sturltural serta dalam rangka pengurangan resiko 

bencana yang terintegrasi dengan menggunakan sistem pengembangan yang 

berkelanjutan/sustainable development (Haifani, 2008). Mitigasi bencana di 

sekolah sangat penting guna mendukung pelaksanaan sekolah siaga bencana. 

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No 24 Tahun 2007 Pasal 44 

huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang 

berada pada kawasan rawan bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai cara 

termasuk pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan 

infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan 
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pelatihan baik secara konvensional maupun modern (Taufik, 2016). Upaya 

mitigasi bencana di sekolah harus dilakukan, belajar dari "pengalaman” atas 

kejadian bencana. Korban jiwa terbesar kejadian bencana gempabumi 

diakibatkan terjadinya keruntuhan bangunan, terbatasnya akses dan ruang 

evakuasi di sekolah, dan kebakaran pasca gempa. Upaya mitigasi dampak gempa 

bumi melalui perancangan sekolah dan bangunan harus didukung oleh perangkat 

peraturan dan kebijakan pemerintah dan pusat yang berkaitan dengan 

perlindungan masyarakat (siswa) dari terjadinya bahaya gempa (Respati 

Wikantiyoso, 2005). 

Secara geologi, wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng 

tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia 

di bagian utara dan Lempeng Pasifik Pasifik di bagian timur. Ketiga lempengan 

tersebut bergerak dan saling bertubrukan sehingga Lempeng Iondo-Australia 

menunjam ke bawah lempempeng Eurasia dan menimbulkan gempabumi, jalur 

gunungapi, dan sesar atau patahan. Penunjaman (subduction) Lempeng Indo-

Australia yang bergerak relatif ke utara dengan Lempeng Eurasia yang beegerak 

ke selatan menimbulkan jalur gempabumi dan rangkaian gunungapi aktif 

sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sejajar dengan 

jalur penunjaman kedua lempeng. Di samping itu jalur gempabumi juga terjadi 

sejajar dengan jalur penunjaman, maupun pada jalur patahan regional seperti 

Patahan Sumatera/Semangko. Dengan kondisi geologi yang demikian, ancaman 

bencana di wilayah Indonesia sepertinya tinggal menunggu waktu. Apalagi 

ditambah dengan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

yang tidak terkendali. Frekuensi kejadian bencana dan tingkat kerusakan 

maupun korban jiwa semakin meningkat di Indonesia (IRBI, 2011). 

Menurut data IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) wilayah Jawa 

Tengah terdapat ancaman bencana Gempabumi, selain itu terdapat juga ancaman 

bencana Tsunami, Kebakaran Pemukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Banjir, 

Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Hutan dan lahan, Gagal teknologi, 

Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit. Kabupaten Sukoharjo masuk ke 

dalam kelas rawan bencana (tinggi). Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kelas rawan tinggi bencana 
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gempabumi dan menempati urutan ranking nasional nomor 41 menurut Indeks 

Rawan Bencana Indonesia (IRBI). 

Berdasarkan observasi langsung di sekolah oleh peneliti yang dilakukan 

melalui wawancara terhadap guru SMA N 2 Sukoharjo yang bernama Cristina 

sebagai guru mata pelajaran Geografi pada tahun 2006 Sekolah SMA N 2 

Sukoharjo ikut terdampak gempabumi di Jogjakarta, walaupun prasarana di 

sekolah tidak mengalami kerusakan parah sampai bangunan roboh namun di 

beberapa dinding hanya mengalami keretakan yang sekarang sudah direnovasi 

menjadi bangunan yang kokoh kembali dan berdasarkan pengamatan langsung 

(observasi) peneliti tidak terdapat jalur evakuasi di sekolah SMA N 2 Sukoharjo. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat jalur evakuasi di Sekolah. 

Jalur evakuasi di Sekolah sangatlah penting karena dapat membantu warga 

Sekolah dalam upaya evakuasi ketika terjadi bencana seperti gempabumi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS SISWA SMAN 2 SUKOHARJO DALAM PEMBUATAN 

JALUR EVAKUASI GEMPABUMI PADA MATERI MITIGASI 

BENCANA” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. SMA N 2 Sukoharjo merupakan salah satu sekolah yang terletak di 

Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat kelas 

rawan bencana tinggi, sehinnga perlunya pemahaman siswa terhadap 

penerapan materi mitigasi bencana di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2. Tidak adanya jalur evakuasi gempabumi sebagai upaya dari 

pengimplementasian pembelajaran materi mitigasi bencana di SMA Negeri 2 

Sukoharjo. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan maka dapat pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo.  
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2. Pembuatan jalur evakuasi gempabumi hanya dilakukan oleh siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Sukoharjo saja.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan maka dapat di 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembelajaran mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA Negeri 

2 Sukoharjo? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi pengetahuan mitigasi dan 

adaptasi bencana alam di SMA Negeri 2 Sukoharjo? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka dapat diidentifikasi 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. 

1. Pembelajaran mitigasi dan adaptasi bencana alam di SMA Negeri 2 

Sukoharjo. 

2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran terkait materi mitigasi dan adaptasi 

bencana alam di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pembelajaran Geografi khususnya mengenai upaya mitigasi bencana di 

SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat berguna sebagai sarana prasarana dalam upaya 

mitigasi bencana di sekolah khususnya dalam jalur evakuasi di SMA 

Negeri 2 Sukoharjo. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai jalur 

evakuasi yang berbasis Participatory Learning Action. 

b. Bagi Siswa 

Dapat mengimplementasikan pembelajaran mitigasi bencana melalui 

jalur evakuasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
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c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan mengenai pembuatan jalur evakuasi di 

sekolah dan dapat dijadikan sebagai publikasi jurnal Nasional. Penelitian 

sebagai Hak Kekayaan Internasional (HAKI). 

d. Bagi FKIP 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dalam 

upaya mitigasi bencana di sekolah. 
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