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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk membuktikan apakah 

objek penelitian itu sudah diteliti atau belum, sehingga hasil penelitian dapat 

dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Hayati, Andi Irwan Benardi, Hemy 

Bayu Laksono, dan Ashabul Kahfi (2019) dengan judul “Penilaian 

Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Berdasarkan Aspek 

Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

bencana Gunung Merapi. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 

erupsi sebagian besar termasuk dalam katagori rendah, kapasitas pemerintah 

dalam upaya pengurangan risiko bencana juga tergolong rendah dan dalam 

mitigasi struktural dan non struktural bencana erupsi belum tersusun dengan 

baik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nazwar Hamdani Rahil dan Tia Amestiasih 

(2019) dengan judul “Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Civitas Akademik 

dalam Menghadapi Bencana Gunung Meletus di Kampus II Universitas 

Respati Yogyakarta”.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan 

dan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana letusan gunungapi Merapi 

pada Civitas Akademika Kampus II Universitas Respati Yogyakarta. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuantitatif 

deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan Civitas 

Akademika Kampus II Universitas Respati Yogyakarta tentang 
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penanggulangan bencana erupsi gunung merapi mayoritas dalam kategori 

Tinggi dan sebagian besar dalam katagori rendah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Liayong Pratama, Hendra, 

Hamengkubuwono, Hary Febrianto (2019) dengan judul “Arahan Kebijakan 

mitigasi Bencana Gunungapi Kaba di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi 

Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan prioritas 

mitigasi letusan Gunungapi Kaba. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi dan pengumpulan informasi yang 

relevan. Hasil penelitian ini adalah aspek pelatihan dan simulasi bencana 

secara terukur dan berkala sebesar (0,832), koordinasi dan bekerja sama 

dalam mengantisipasi bencana sebesar (0,813), persiapan SDM sebesar 

(0,801), Jalur dan tempat evakuasi sebesar (0,799), dan sistem peringatan 

dini sebesar (0,795).  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zela Septikasari dan Yulia Ayriza (2018) 

dengan judul “Strategi Integrasi Pendidikan Kebencanaan dalam 

Optimalisasi Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana Erupsi Gunung 

Merapi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi integrasi 

pendidikan kebencanaan pada sekolah dasar pada kawasan rawan bencana 

III Kabupaten Sleman, dan untuk menganalisis implikasi pendidikan 

kebencanaan dalam ketahanan masyarakat menghadapi bencana erupsi 

Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah dasar sekolah 

siaga bencana pada KRB III Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai 

macam strategi dalam integrasi pendidikan kebencanaan. Strategi integrasi 

pendidikan kebencanaan yang dilakukan adalah (1). Strategi integrasi 

pendidikan kebencanaan dengan menggunakan surat kabar sebagai media 

pembelajaran, (2). Strategi integrasi pendidikan kebencanaan dengan media 

obyek nyata dengan membawa siswa ke obyek secara langsung, (3). Strategi 
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integrasi pendidikan kebencanaan dengan menggunakan media gambar dan 

LKS acak kata bencana erupsi Gunung Merapi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sriadi Setyawati, Heru Pramono dan Arif 

Ashari (2015) dengan judul “Kecerdasan Tradisional dalam Mitigasi 

Bencana Erupsi pada Masyarakat Lereng Barat Daya Gunungapi Merapi”. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi berbagai bentuk kecerdasan 

tradisional dalam mitigasi bencana pada masyarakat lereng baratdaya 

Gunungapi Merapi dan menganalisis maknanya berdasarkan kajian 

geomorfologi, 2) Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat generasi 

muda menegenai kecerdasan tradisional dalam menghadapi bencana. 

Metode penelitian ini deskriptif-ekplanatif dengan pengambilan data 

menggunakan wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Hasil 

penelitian ini adalah menemukan kecerdasan tradisional yang berbentuk 

semiotika kultural, semiotika faunal, semiotika vegetal dan semiotika fisikal. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ariela S.C. Sanger dan Nicolas Indra 

Nurpatria (2019) dengan judul “Comparing Men’s and Women’s 

Psychological Preparedness in Cangkringan for Mount Merapi Volcanic 

Eruptions”.Tujuan penelitian ini untuk menentukan perbedaan kesiapan 

psikologis antara laki-laki dan perempuan yang tinggal di Cangkringan, 

Sleman dalam menghadapi letusan gunung Merapi di masa depan. Metode 

penelitian ini kuantitatif dengan mengunakan kuisioner sebagai teknik 

penggumpul data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan 

psikologis terhadap erupsi Gunung Merapi antara laki-laki dan perempuan 

di Cangkringan berbeda, Salah satu faktor penyebab yang ditemukan adalah 

perbedaan peran gender pada saat bencana yang merupakan perluasan dari 

peran gender sehari-hari. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ika Rinawati, Diana Puspita Sari, 

Naniek Utami Handayani, dan Bramasta Raga Siwi (2018) dengan judul 

“Predicting the probability of Mount Merapi eruption using Bayesian Event 

Tree Eruption Forecasting”. Tujuan penelitian ini untuk memprediksi 
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probabilitas kerusuhan Merapi berdasarkan informasi logis gunung berapi 

dengan menggunakan Bayesian Event Tree. Metode penelitian ini 

menggunakan Bayesian Event Tree (BET). Hasil penelitian menunjukkan 

probabilitas terjadinya kerusakan Merapi sebesar 0,822 dan pada letusan 

berikutnya diperkirakan dengan  indeks ledakan vulkanik (VEI) 2 yang 

berpeluang terbesar dengan probabilitas 0,549. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Tuswadi dan Takehiro Hayashi (2014) 

dengan judul “Disaster Prevention Education in Merapi Volcano Area 

Primary Schools: Focusing on Students’ Perception and Teachers’ 

Performance”. Tujaun penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi kurikulum pendidikan pencegahan bencana di 24 sekolah 

dasar yang dipilih secara sengaja di kawasan Gunung Merapi Pulau Jawa 

dengan melihat persepsi siswa (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dan 

kinerja guru. Metode penelitian ini menggunakan surve dan teknik 

penggumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, meskipun siswa di sekolah penelitian sudah bertahun-tahun belajar 

tentang bencana alam dan pencegahannya baik dengan metode pembelajaran 

terpadu maupun terisolasi, masih terdapat kebingungan atau masalah 

mengenai efektifitas pengetahuan, sikap dan perilaku mereka terhadap alam. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh W. Pamungkasih dan S. Atun (2018) dengan 

judul “Students’ knowledge and attitudes facing disaster preparedness 

volcanic eruptions: A case study in Merapi Mt. areas”.Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan sikap siswa kesiapsiagaan 

bencana yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Merapi dalam menghadapi 

bencana alam letusan gunung berapi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif dan teknik pengunpulan data menggunakan tes dan kuisioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di kawasan sekitar Gunung 

Merapi memiliki pengetahuan yang baik tentang mengetahui tanda bahaya 

letusan gunung berapi sebesar 29% dan memiliki kategori kesiapsiagaan 

bencana sebesar 59%. 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman, Nuraeni, dan Rudi 

Hariawan (2020) dengan judul “Pentingnya Pendidikan Kebencanaan Di 

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pentingnya pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan 

anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahkepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya 

penerapan pendidikan kebencanaan pada lembaga pendidikan anak usia 

dini supaya peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

kebencanaan. 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Beatrix Hayudityas (2020) dengan judul 

“Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah Untuk 

Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik”. Penelitian ini bertujuan untuk 

untuk menganalisis perlunya penerapan pendidikan tentang upaya 

pencegahan sebelum bencana disekolah guna mengetahui kesiapsiagaan 

peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif 

dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwapentingnya penerapan 

pendidikan mitigasi bencana di sekolah ternyata sudah menunjukkan hasil 

yang cukup siap dengan hasil pada siklus pertama 69% mengalami 

peningkatan menjadi 74% dengan presentase gain yaitu 8%. 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Desfandi (2014) dengan judul 

“Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di 

Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk urgensi kurikulum 

pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kurikulum bencana harus mengakomodasi kearifan 

lokal yang ada, sebagai upaya memberikan pendidikan yang tepat untuk 

menghadapi sekaligus menangani bencana. Kurikulum berbasis kearifan 

lokal akan menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam 

dan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya. 
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B. Kajian Teori 

1. Pendidikan Kebencanaan 

a. Pengertian Bencana 

  Bencana merupakan rangkain peristiwa yang sering terjadi di 

beberapa tahun terakhir dan hampir setiap musim. Menurut UU No 24 

Tahun 2007 Tentang Penangulangan Bencana, Bencana merupaka 

peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,baik 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. Bencana adalah berkah dan 

anugerah ataupun musibah yang harus dihadapi manusia terutama manusia 

yang tinggal di daerah rawan bencana, dengan kedatangan bencana yang 

secara tiba-tiba sehingga tidak dapat dihindari tetapi harus dihadapi. Oleh 

karena itu manusia tidak perlu takut terhadap bencana melainkan manusia 

harus dapat dan mampu menghadapi bencana. 

  Gustavo (1995) menyatakan bahwa bencana adalah pengaruh 

yang diterima oleh manusia sehingga dapat menjadikan menusia menjadi 

menderita dan kehilangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil makna 

bahwa sesuatu dikatakan bencana apabila kejadian suatu bencana dapat 

membawa dampak kerugian bagi manusia. 

b. Pengertian Pendidikan  

  UU RI NO.2 Tahun 2003 menjelaskan  bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan , akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan merupan suatu upaya dan tindakan yang disengaja untuk 

membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan murid, proses belajar 
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menjadi hal yang sangat pentik untuk mewujudkan upaya tersebut 

(Sindhunata, 2000). Pendidikan memiliki tujuan untuk merubah perilaku 

seseorang, salah satu upaya tersebut adalah pendidikan bencana, dengan 

adanya pendidikan bencana diharapak dapat meningkatakan tindakan 

perlindungan menghadapi bencana melalui penyajian informasi bahaya 

bencana dan risiko yang ditimbulkan bencana.Bila dalam perencanaan 

manajemen kebencanaan dilakukan secara efektif dan dalam penerapannya 

dilakukan dengan baik maka pada akhirnya akan membuat orang terbiasa 

dengan praktik mitigasi bencana. Dalam merancang pendidikan 

pengurangan risiko bencana maka harus bertujuan untuk membangun 

kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di sekolah. 

c. Pengertian Pendidikan Kebencanaan  

  Berkaitan dengan bencana yang melanda Indonesia pemerintah 

melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dengan 

memberlakukan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana, 

didalam undang-undang tersebut secara jelas diterangkan dan dinyatakan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, penyuluhan, 

pelatihan dan ketrampilan dalam penyelengaraan penangulangan bencana. 

Dengan diterapkannya pendidikan bencana di sektor pendidikan 

diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan dengan mengintegrasikan 

pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum dan kedalam 

kegiatan ektrakulikuler diharapkan mampu meningkatkan kesipsiagaan 

komunitas sekolah. 

  Pendidikan kebencanaan adalah salah satu aspek yang sangat 

penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun moral manusia agar 

menjunjung tinggi nilai etika lingkungan dan berpastisipasi dalam 

penangulangan bencana. Pendidikan kebencanaan adalah pendidikan 

pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui berbagai materi 

pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana (Shaw, dkk, 2011). Pendidikan bencana 
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merupakan suatu cara, upaya dan tindakan dilakukan untuk menciptakan 

pengetahuan tentang bencana yang baik, menciptakan situasi yang aman 

dan nyaman, dan menciptakan sikap tangguh dalam menghadapi bencana, 

hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kebencanaan 

di semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan non formal. Boon 

dan Pagliano (2014) menyatakan bahwa pendidikan bencana di sekolah 

sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pada diri siswa akan risiko 

bencana yang di sekolah dan mendorong tindakan kesiapsiagaan. Dalam 

penerapan pendidikan kebencanaan dengan menggunakan berbagai metode 

yang dapat membuat siswa aktif maka akan mendorong dan menginkatkan 

pengetahuan siswa tentang bencana, pendidikan kebencanaan berperan 

penting agar individu dapat menghadapi bencana pada saat pra bencana, 

tanggap darurat, dan pasca bencana (Frankenberg, dkk, 2013). 

2. Kebijakan Mitigasi Bencana 

a. Konsep Kebijakan Mitigasi Bencana  

  Koontz dan Donnel (1987) mengemukakan kebijakan 

merupakan suatu pemahaman umum atau pernyataan yang menjadi 

pedoman dalam pemikiran sehingga dapat mengambil sebuah keputusan 

yang berdasarkan esensi batas-batas tertentu. Maskuri (2017) menyatakan 

bahwa kebijakan merupakan suatu cara atau pedoman yang dipergunakan 

untuk proses mengarahkan dalam pengambilan suatu keputusan.  Dalam 

konteks lain dijelaskan bahwa titik berat dalam kebijakan berada pada 

dampak dari suatu tindakan negara atau pemerintah yang secara 

signifikan dapat mempengaruhi masyarakat secara luas (Suwitri, 2008). 

  Kebijakan adalah suatu batasan petunjuk yang menjadi arah 

dalam melakukan tindakan dan suatu aturan yang harus diikuti. Dalam 

dunia pendidikan kebijakan merupakan suatu bagian dari kebijakan 

publik, hal tersebut berdasarkan bahwa dalam kebijakan pendidikan 

memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas dan dalam penerapan 

kebijakan pendidikan memerlukan dana publik yang sangat besar. 
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Hasbullah (2015) mengemukakan kebijakan pendidikan merupakan 

keseluruhan dari proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah yang 

strategis yang telah dijabarkan baik dari visi maupun misi pendidikan 

demi mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat 

untuk kurun waktu tertentu. Dharmaningtias (2013) menyatakan bahwa 

kebijakan pendidikan menjadi faktor kunci dalam keunggulan, dan 

eksistensi Negara dalam persaingan global, sehingga dalam kebijakan 

pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis 

dan koprehensif. 

  Undang Undang No 24 tahun 2007 Tentang Penangulangan 

Bencana menyatakan bahwa mitigasi merupakan rangkaian atau peristiwa 

untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. Mitigasi adalah tindakan yang diambil dan dilakukan sebelum 

bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam tujuannya 

mitigasi sebagai tindakan pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan 

konsekuensi risiko dan transfer atau pembagian/penyebarluasan risiko 

(Kumalasari, 2014). 

  Berdasarkan pengertian tesebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa kebijakan mitigasi bencana adalah sagala sesuatu yang mengatur 

tentang pelaksanaan mitigasi bencana dalam pendidikan yang berperan 

sangat penting untuk pengurangan risiko bencana di sekolah baik melalui 

pembangunan secara fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan 

dalam menghadapi bencana. 

b. Tindakan Mitigasi Bencana 

  Tindakan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik secara struktural dan non struktural. Didalam UU Nomor 24 

Tahun 2007 Pasal 47 Ayat (2) diterangkan bahwa tindakan mitigasi 
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bencara dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai kegiatan, 

upaya tersebut dapat berupa: 

(1) Pelaksanaan tata ruang;  

(2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata 

bangunan; dan  

(3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara 

konvensional maupun modern. 

c. Jenis Mitigasi Bencana 

      Tujuan mitigasi adalah untuk mengurangi risiko bencana, 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dan sebagai landasaran atau 

pedoman dalam perencanaan pembangunan. Didalam Undang-Undang 

No 24 tahun 2007 dijelaskan bahwa kegiatan mitigasi bencana merupakan 

serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan dalam menghadapi bencana. Secara umum kegiatan mitigasi 

bencana adalah pemberian peraturan dan pengaturan, sanksi dan 

penghargaan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada manusia 

terhadap usaha untuk mengurangi dampak suatu bencana. 

        Upaya untuk mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan dengan 

tindakan mitigasi struktural dan non struktural. Dwiningrum (2010) 

mengemukakan mitigasi struktural adalah tindakan yang dilakukan untuk 

mengurangi dan menghindari adanya kemungkinan dari dampak bencana 

secara fisik, sedangkan mitigasi non struktural adalah tindakan yang 

dilakukan terkait dengan kebijakan, kontruktivitas kepedulian, 

penambahan, dan pengembangan pengetahuan, komitmen publik, serta 

pelaksanaan metode dan operasional. 

         Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan dalam 

tindakan mitigasi struktural dapat dilakukan dengan membuat dan 

melakukan penataan ruang dengan memperkuat kontruksi bangunan yang 

berada di daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, sedangkan 
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upaya mitigasi non struktural dapat dilakukan melalui penyelengaraan 

pendidikan kebencanaan, kegiatan sosialisasi bencana dan pelatihan 

simulasi bencana. 

3. Bencana Gunungapi Merapi 

Gunungapi Merapi secara administratif terletak di empat perbatasan 

yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi Yogjakarta dan Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. 

Tatanan tektonik Gunungapi Merapi terletak pada zona subduksi dengan 

Lempeng Indo-Australia menujam di bawah Lempeng Eurasia yang 

menyebabkan dapat mengendalikan vulkanisme di Sumatera, Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara. Gunungapi ini muncul dari bagian selatan dari kelurusan dari 

jajaran gunungapi di Jawa Tengah mulai dari utara ke selatan yaitu Ungaran-

Telomoyo-Merbabu-Merapi (Badan Geologi, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, 2020). 

a. Sejarah Erupsi Gunungapi Merapi 

Gunungapi Merapi merupakan gunungapi teraktif di dunia dan 

gunungapi ini tercatat memiliki periode dalam erupsinya, periode tersebut 

terdiri dari dua periode yaitu yaitu periode Pre-1800 A.D /lebih tua 2900 

tahun BP-1800 A.D dan periode Post-1800 A.D/1800-1996 A.D 

(Supriyati, 1999). Dalam sejarah erupsi Gunungapi Merapi tercatat sejak 

awal masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar pada aba ke 17, adapun 

catatan tersebut sebagai berikutini: 

(1) Periode 3000-250 tahun yang lalu tercatat kurang lebih Gunungapi 

Merapi pernah 33 kali mengalami erupsi yang 7 diantaranya 

merupakan erupsi yang besar.Berdasarkan catatan tersebut 

menunjukan bahwa erupsi Gunungapi Merapi yang besar terjadi 

sekali dalam kurun waktu 150-500 tahun (Andreastuti dkk, 2000). 

(2) Periode Merapi baru terjadi beberapa kali erupsi yang besar 

diantaranya terjadi pada abad ke 19 yang terdiri dari tahun 1768, 

1822, 1849 dan 1872 dan pada abad ke 20 erupsi Gunungapi Merapi 
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terjadi pada tahun 1930-1931. Erupsi Gunungapi Merapi yang terjadi 

pada abad ke-19 jauh lebih besar dibandingkan abad ke-20, pada 

abad ke-19 awan panas mencapai 20 km dari puncak dan 

kemungkinan erupsi Gunungapi Merapi secara besar terjadi dalam 

kurun waktu 100 tahun sekali (Newhall, 2000). 

(3) Aktivitas Gunungapi Merapi pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali 

letusan. 

b. Karakteristik Erupsi Gunungapi Merapi 

     Bentuk Gunungapi Merapi adalah sebuah kerucut gunungapi yang 

terdiri atas  komposisi magma basaltik andesit dengan kandungan silika 

(SiO2) yang berkisar diantara 52 %- 56 %, pada bagian morfologi 

puncaknya dicirikan dengan adanya kawah yang berbentuk tapal kuda 

yang di tengahnya tumbuh kabah lava. Ciri erupsi Gunungapi Merapi 

ditandai dengan keluarnya magma ke permukaan membentuk kubah lava 

di tengah kawah aktif di sekitar puncak. Ketika lava baru muncul maka 

biasanya disertai dengan pengerusakan lava lama yang menutup aliran 

yang membuat terjadi gugusan lava, lava baru yang mencapai permukaan 

akan membentuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Pertumbuhan 

kubah lava akan sebanding dengan laju aliran magma dengan bervariasi 

sehingga mencapai ratusan ribu meter kubik perhari, kubah lava yang 

terus tumbuh dan berkembang di bawah kawah hingga membesar maka 

akan menyebabkan ketidakstabilan. Kubah lava yang tidak stabil 

posisinya dan mendapatkan dorongan oleh tekanan gas dari dalam maka 

akan menyebabkan sebagian longsor sehingga terjadi awan panas. Awan 

panas tersebut akan mengalir secara gravitasional menyusur lembah 

sungai dengan kecepatan 60-100 km/jam dan akan berhenti pada saat 

energi geraknya telah habis (Badan Geologi, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, 2020). 
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c. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh Gunungapi 

      Erupsi Gunungapi disebabkan oleh adanya pancaran magma dari 

dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas dan proses 

tektonik terjadi karena adanya pergerakan dan pembentukan lempeng 

atau kulit bumi, pelepasan energi ditimbulkan oleh adanya akumulasi 

temperatur dan tekanan dari influida magma. Dalam BNPB (Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana) tahun 2016 dijelaskan bahwa bahaya 

yang dapat ditimbulkan gunungapi, antara lain: 

(1) Awan panas dan gugusan abu 

Gugusan abu di lereng gunungapi di sebut ladu, ladu adalah 

campuran fragmen lava, dengan pasir dan abu yang dibentuk dari 

kubah aktif. Ladu akan disebut sebagi awan-panas guguran ketika 

volume yang digugurkan menjadi besar dan terdiri dari bongkahan 

lava membara merah pijar dan bergerak cepat. 

(2) Longsoran gunungapi 

Longsoran gunungapi terjadi pada kerucut gunungapi muda 

yang mempunyai struktur labil sehingga mudah longsor dan 

membentuk rombakan di kaki lereng. 

(3) Aliran lava 

Aliran lava terjadi karena explosivitas yang tinggi, breksi dan 

debu menjadi produk utama gunungapi. 

(4)  Kubah Lava 

Kubah lava terjadi ketika sifat kekentalan magma meningkat 

sebanding dengan penambahan kandungan silika, sebagian andesit 

dan desit yang sangat asam sehingga akan mudah membentuk 

kubah yang kadang-kadang disertai dengan lidah lava tebal yang 

menonjol pada bagian bawahnya. 

(5) Lahar  

Lahar adalah aliran lumpur yang mengandung material 

rombakan dan bongkah-bongkah yang menyudut berasal dari 
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gunungapi, endapan lahar mampu mencapai ketebalan beberapa 

meter sampai dengan puluhan meter. 

d. Strategi mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana 

Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana) tahun 2012 

strategi mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana gunungapi, antara 

lain: 

(1)  Pemantauan 

Pemantauan aktivitas gunungapi menggunakan alat pencatat 

gempa (seismograf) selama 24 jam nonstop. Data hasil harian 

pemantauan dilapork ke kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (PVMBG) dengan menggunakan radio komunikasi 

SSB. Setelah itu Petugas Pos Pengamatan Gunungapi menyampaikan 

laporan bulanan ke pemda setempat. 

(2)  Tanggap Darurat 

Tanggap darurat dilakukan ketika terjadi peningkatan aktivitas 

gunungapi baik berupa kegiatan evaluasi laporan dan data 

(PVMBG), membentuk tim Tanggap Darurat, mengirimkan tim ke 

lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. 

(3)   Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi  

Peta tersebut berguna untuk menjelaskan sifat bahaya gunungapi 

dan jenisnya, daerah yang rawan terhadap bencana, arah evakuasi 

atau penyelamatan diri, lokasi tempat pengusian, dan pos 

pengamatan atau penaggulangan bencana. 

(4)  Melakukan penyelidikan dan penelitian gunungapi dengan  

 menggaunakan berbagai metode ilmu kebumian. 

(5)  Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah serta masyarakat, terutama  

 yang tinggal di sekitar gunungapi. 

e. Status Gunungapi 

Selain strategi mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana di 

perlukan juga status gunungapi agar masyarakat dapat mengetahui 
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statusnya sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

meningkat, adapun status gunungapi sebagai berikut ini: 

(1)  AWAS  

Menandakan ketika gunung berapi akan segera atau sedang 

erupsi. Erupsi pembukaannya diawali dengan abu dan asap yang 

berpotensi terjadi selama 24 jam dan wilayah yang terancam 

direkomendasikan untuk ditinggalkan atau dikosongkan. 

(2)  SIAGA 

Menandakan ketika gunung berapi yang sedang bergerak 

menuju arah erupsi dan terjadi peningkatan intensitas kegiatan 

seismik.Bila data menunjukan aktivitas gunungapi dapat segera 

berlanjut ke tahap erupsi atau berada pada tahap dimana keadaan 

aktivitas gunungapidapat menimbulkan bencana sehingga berpotensi 

terjadi erupsi gunungapi selama 2 minggu oleh karena itu diperlukan 

sosialisasi kebencanaan di wilayah yang terancam bencana. 

(3)  WASPADA 

Aktivitas gunungapi di atas level normal dan aktivitasnya dapat 

berbentuk apapun, baik terjadi peningkatan aktivitas seismik, kejadian 

vulkanik dan adanya sedikit perubahan aktivitas yang disebabkan oleh 

aktivitas tektonik, magmatik dan hidrotermal. 

(4)  NORMAL  

Pada level ini ditandai dengan tidak ada gejala aktivitas tekanan 

magma. 

f. Tindakan mitigasi erupsi Gunungapi 

Ketika masyarakat sudah mengetahu status gunungapi maka 

masyarakat perlu memahami tindakan mitigasi yang dilakukan pada saat 

ketika terjadi erupsi gunungapi dan setelah terjadi erupsi gunungapi, 

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tahun 2012 

menjelaskan bahwa tindakan mitigasi bencana yang dapat dilakukan, 

antara lain: 
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(1)  Ketika terjadi erupsi gunungapi 

(a) Ketika berada di tempat terbuka lindungilah diri dari abu erupsi 

gunungapi dengan menggunakan masker atau kain penutup mulut 

dan hidung serta jangan menggunkan lensa kontak. 

(b) Untuk melindungi tubuh dari abu pakailah pakaian yang dapat 

melindungi tubuh seperti, baju lengan panjang, celana panjang, 

dan topi. 

(c) Hindarilah daerah yang rawan akan bencana seperti daerah aliran 

lahar, lereng gunung dan lembah. 

(2)  Setelah terjadi erupsi gunungapi 

(a) Jauhi daerah yang terkena abu vulkanik. 

(b) Ketika mengendarai mobil hindari daerah yang terkena hujan abu 

vulkanik karena abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan 

seperti pengapian, perseneling dan rem. 

(c) Bersihkan atap rumah/bangunan dari timbunan abu vulkanik, 

karena berat abu vulkanik bisa merusak dan merobihkan atap 

rumah/bangunan. 

4. Kesiapsiagaan  

a. Pengertian Kesiapsiagaan  

Nick Carter dalam (LIPI, 2006) menyatakan bahwa kesiapsiagaan dari 

suatu pemerintah, kelompok masyarakat atau individu yaitu tindakan-

tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi-oganisasi, 

masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu dalam menanggapi 

suatu sitiuasi bencana secara cepat dan tepat guna. Kesiapsiagaan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 

melalui pengorganisasian serta melalui langkah- langkah yang tepat guna 

dan berdaya guna (Undang undang No 24 tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana). Kesiapsiagaan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan baik individu maupun kelompok yang berada di dalam 

masyarakat yang memiliki kemampuan baik secara psikis dan fisik dalam 
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menghadapi suatu bencana. Kesiapsiagaan adalah bagian dari manajemen 

bencana yang berkembang pada saat ini berdasarkan pengelolannya dan 

kesiapsiagaan tidak bisa terpisah dengan menajemen kebencanaan secara 

terpadu.Konsep kesiapsiagaan bencana di pergunakan dalam mengkaji 

kerangka penelitian kesiapsiagaan komunitas sekolah yang menenkankan 

pada kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat baik pada 

saat sebelum bencana, saat bencana, dan setelah terjadi bencana secara 

tepat dan cepat (LIPI, 2006). 

b. Tujuan Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan memiliki tujuan untuk mengurangi risiko bencana baik 

melalui tindakan pencegahan, pada saat tanggap darurat dan pasca terjadi 

bencana. Menurut Sutton dan Tierney dalam Dodon (2013) tujuan dari 

kesiapsiagaan bencana adalah untuk memastikan sumberdaya yang 

digunakan untuk tanggap darurat dalam peristiwa bencana dapat digunakan 

dan tahu bangaimana cara mengunakannya secara efektif. 

c. Tindakan Kesiapsiagaan  

    Tujuan dari kesiapsiagaan adalah untuk meminimalisir efek samping 

yang diakibatkan oleh bencana sehingga diperlukan tindakan-tindakan 

yang efektif, memadai, efisien dan tepat waktu dalam kegiatan tanggap 

darurat. Tindakan-tindakan tersebut yang dimuat dalam UU No 24 Pasal 

45 Tahun 2007 berupa: 

(1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana. 

(2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. 

(3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

(4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang 

mekanisme tanggap darurat. 

(5) Penyiapan lokasi evakuasi. 
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(6) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap 

tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, 

barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan 

sarana.   

d. Indikator Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan bencana akan membuat masyarakat akan sadar bencana 

dan mendorong masyarakat untuk lebih siap dalam mengadapi bencana. 

Untuk mengukur atau menilai kesiapsiagaan masyarakat menurut LIPI 

(2006) terdiri atas 5 elemen yaitu: 

(1)  Pengetahuan dan sikap   

 Pengetahuan merupakan kunci dan faktor utama dalam kegiatan 

kesiapsiagaan bencana, dengan pengetahuan yang dimiliki individu 

maupun kelompok akan akan mempengaruhi sikap dan kepedulian 

masyarakat untuk siaga dan siap dalam mengantisipasi bencana, 

terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisis yang rentan 

terhadap bencana alam. 

(2) Kebijakan   

 Kebijakan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengantisipasi 

bencana alam dan merupakan upaya atau tindakan yang konkrit untuk 

melaksanakan kegiatan siaga bencana. 

(3) Rencana tanggap darurat 

Rencana tanggap darurat merupakan suatu rencana yang sangat 

penting dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana karena berkaitan 

dengan evakuasi, petolongan dan penyelamatan agar apabila ada 

korban bencana dapat diminimalisir. Upaya dalam rencana tanggap 

darurat menjadi sangat krusial hal tersebut berkaitan pada saat terjadi 

bencana terutama pada hari hari pertama setelah terjadi bencana 

sebelum adanaya bantuan dari pihak pemerintah maupun bantuan dari 

pihak luar yang datang. 
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(4) Sistem peringatan bencana  

Sistem peringatan dini berkaitan dengan tanda-tanda peringatan 

pada saat terjadi bencana dan menjadi alat distribusi atau penyebaran 

informasi akan terjadinya suatu bencana. Dengan adanya sistem 

peringatan bencana masyarakat dapat  melakukan tindakan yang tepat 

dan cepat dalam menghadapi bencana agar efek dari bencana dapat di 

minimalisir baik korban jiwa akibat bencana yang terjadi, kehilangan 

harta benda dan kerusakan lingkkungan, agar hal tersebut tercapai 

maka diperlukan latihan/simulasi bencana dengan begitu dapat 

mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengendar peringatan 

bencana, kemana arah evakuasi dan bagaimana cara menyelamatkan 

diri saat terjadi bencana dalam kurun waktu tertentu. 

(5) Mobilisasi sumberdaya 

Untuk menghadapi bencana dipelukan mobilisasi sumberdaya, 

baik sumber daya manusia (SDM), pendanaan, sarana dan prasarana, 

hal tersebut menjadi faktor yang sangat krusial/penting dalam keadaan 

darurat karena merupakan suatu potensi yang mendukung dalam 

kesiapsiagaan, dan sebaliknya apabila mobilisasi sumberdaya tidak 

mendukung kegiatan kesiapsiagaan bencana maka akan menjadi 

kendala dalam melakukan kesiapsiagaan bencana. 

C. Kerangka Berpikir 

   Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang mengalami pergerakan 

lempeng mulai dari lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di 

bagaian utara dan lempeng pasifik dibagian timur yang pergerakannya 

mengakibatkan terbentuknya gunungapi di Indonesia. Salah satu gunungapi di 

Indonesia yang masih aktif sampai saat ini adalah Gunungapi Merapi yang terletak 

di empat Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Boyolali. Aktivitas vulkanik 

Gunungapi Merapi dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukan aktivitasnya, 

hasil pemantauan BPPTKG (Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi) menyatakan bahwa Gunungapi Merapi status waspada sejak 
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21 Mei 2018 sampai sekarang dimana aktivitas gunungapi dapat berubah sewaktu-

waktu sehingga berpotensi untuk meletus. SMP Negeri 2 Selo yang letaknya berada 

didekat Gunungapi Merapi membuat sekolah tersebut memiliki tingkat ancaman 

bencana yang cukup tinggi sehingga komunitas sekolah membutuhkan pengetahuan 

(pendidikan kebencanaan), kesiapsiagaan bencana dan kebijakan mitigasi di sekolah 

agar pada saat menghadapi bencana dapat meminimalisir risiko bencana. Erupsi 

Gunungapi Merapi yang terjadi pada tahun 2010 menyebabkan dampak fisik dan 

psikologis bagi sekolah, dampak fisik berupa kegiatan belajar mengajar dihentikan 

sebab siswa yang tinggal sekitar gunung mengungsi, lingkungan sekolah terkena 

abu vulkanik yang cukup tebal dan beberapa infrastruktur sekolah rusak, selain itu 

dampak psikologis yang ditumbulkan akibat erupsi Gunungapi Merapi membuat 

siswa trauma. Dengan adanya pendidikan kebencanaan di sekolah maka akan 

meningkatkan pengetahuan tentang bencana dan kesiapsiagaan bencana, dengan 

kesiapsiagaan bencana maka dapat mengantisipasi bencana dan meminimalisir 

jumlah korban yang melalui pengorganisasian serta melalui serangkaian kegiatan 

yang tepat guna dan berdaya guna, dan dengan adanya kebijakan mitigasi bencana 

di sekolah maka akan mendorong terciptanya sekolah aman bencana. Berdasarkan 

uraian penjelasan diatas, dapat dibuat kerangka berpikir yang disajikan pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Sumber: Peneliti, 2020 
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D. Hipotesis 

  Menurut Arikunto (2010) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

terkumpul. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa: 

Kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi di 

SMP Negeri 2 Selo, Kabupaten Boyolali dikategorikan siap dan kebijakan 

mitigasi bencana terdiri atas kebijakan mitigasi struktural dan non struktural 
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