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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

          1. Profil Sekolah 

SMP Negeri 2 Selo merupakan salah satu sekolah menengah pertama 

yang berada di Kecamatan Selo, sekolah tersebut beralamatkan di Jalan Tembus 

Boyolali Magelang KM.27, Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah. Batas administrasi SMP Negeri 2 Selo sebelah timur Kelurahan 

Lencoh, sebelah selatan Kelurahan Klakah dan sebelah barat Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan deskripsi letak geografis SMP 

Negeri 2 Selo di atas, peta administrasi Kecamatan Selo dapat dilihat pada 

lampiran 2 peta administrasi Kecamatan Selo. 

SMP Negeri 2 Selo memiliki akreditasi A dengan visi “Berprestasi, 

Terampil, Berbudaya berdasarkan Iman dan Takwa. Visi tersebut mempunyai 

indikator yang berupa, Taat terhadap agama yang dianut, santun, berbudaya, 

berkarakter serta patuh kepada peraturan, Berprestasi dalam bidang Akademis 

dan Nonakademis, Menguasai kecakapan hidup (Life Skill). SMP Negeri 2 Selo 

saat ini mengalami kemajuan baik secara fisik dan non fisik, fasilitas 

sekolahnya berupa Laboratorium IPA yang digunakan untuk pembelajaran 

praktek mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Ruang perpustakaan, dan 

ruang Lab Komputer. Selain itu, demi menunjang kegiatan pembelajaran SMP 

Negeri 2 Selo memiliki sarana dan prasarana yang diataranya 8 ruang kelas, 

kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha dan mushola. 

SMP Negeri 2 Selo memiliki berbagai kegiatan ektrakulikuler dengan 

tujuan agar siswa dapat mengembangkan dan mengekpresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan, bakat, potensi, minat, kondisi, dan perkembangan siswa 

dengan memperhatikan kondisi sekolah. Kegiatan ektrakulikuler tersebut 

berupa: Bagi kelas 7 dan 8 wajib mengikuti kegiatan Pramuka, selain itu juga 
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ada pilihan sesuai minat dan bakat yang diantaranya ada Drum band, PMR, Seni 

vokal, Bola voli, dan Baca tulis Al- Qur’an. Bagi kelas 9 tidak ada kegiatan 

ektrakulikuler hal tersebut dikarenakan siswa kelas 9 dikonsentrasikan untuk 

persipan ujian dan selama masa tanggap darurat COVID-19 semua jenis 

kegiatan ektrakulikuler sementara ditiadakan. 

 2. Situasi Lingkungan Sekolah. 

Letak SMP Negeri 2 Selo yang berada diantara lembah Gunung 

Merbabu dan Gunungapi Merapi dengan ketinggian sekolah yang berada di 

antara 1,200 – 1,500 m diatas permukaan air laut dan tingkat curah hujan yang 

cukup tinggi (3842.5 Mm) membuat sekolah tersebut berpotensi akan ancaman 

bencana tanah longsor. Selain itu letak sekolah yang berada di dekat Gunungapi 

Merapi membuat sekolah tersebut mempunyai kerentanan dan ancaman bahaya 

erupsi Gunungapi Merapi yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 3 peta zonasi ancaman bahaya Gunungapi Merapi. 

3. Hasil Uji Prasyarat Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan menggunakan 

skala Guttman. Untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel maka 

sebelumnnya peneliti melakukan uji validitas dan relibilitas angket sebelum 

angket tersebut diberikan kepada responden. Uji coba instrumen angket 

kesiapsiagaan siswa dilakukan di SMP Negeri 2 Selo pada 30 siswa yang terdiri 

dari 10 siswa kelas VII, 10 siswa kelas VIII dan 10 siswa kelas IX, uji coba 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2020. Berdasarkan data hasil 

uji coba kemudian dihitung validitas dan relibilitas instrumen, hasil uji validitas 

dan reliabilitas instrumen kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

erupsi Gunungapi Merapi sebagai berikut:



 

48 
 

 

a. Validitas 

Tabel 4.1 Hasil Hasil Uji Validitas Angket Kesiapsiagaan Siswa 

dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunungapi Merapi 

No 

Item 

𝑟𝒙𝒚 𝑟𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆5 % (30) Keterangan 

1  0,019 0,361 Tidak Valid 

2  0,310 0,361 Tidak Valid 

3  0,427 0,361 Valid 

4  0,394 0,361 Valid 

5  0,033 0,361 Tidak Valid 

6  0,209 0,361 Tidak Valid 

7  0,223 0,361 Tidak Valid 

8  0,527 0,361 Valid 

9  0,269 0,361 Tidak Valid 

10  -0,255 0,361 Tidak Valid 

11  0,602 0,361 Valid 

12  -0,004 0,361 Tidak Valid 

13  0,126 0,361 Tidak Valid 

14  0,394 0,361 Valid 

15  0,289 0,361 Tidak Valid 

16  0,301 0,361 Tidak Valid 

17  0,149 0,361 Tidak Valid 

18  0,093 0,361 Tidak Valid 

19  0,241 0,361 Tidak Valid 

20  0,600 0,361 Valid 

21  0,482 0,361 Valid 

22  0,289 0,361 Tidak Valid 

23  0,240 0,361 Tidak Valid 

24  0,393 0,361 Valid 

25  0,350 0,361 Tidak Valid 

26  0,273 0,361 Tidak Valid 

27  0,290 0,361 Tidak Valid 

28  0,193 0,361 Tidak Valid 

29  -0,107 0,361 Tidak Valid 

30  0,110 0,361 Tidak Valid 

31  0,297 0,361 Tidak Valid 
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32  0,362 0,361 Valid 

33  0,482 0,361 Valid 

34  0,482 0,361 Valid 

35  0,482 0,361 Valid 

36  0,206 0,361 Tidak Valid 

37  0,156 0,361 Tidak Valid 

38  -0,123 0,361 Tidak Valid 

39  0,256 0,361 Tidak Valid 

40  -0,190 0,361 Tidak Valid 

41  0,799 0,361 Valid 

42  0,296 0,361 Tidak Valid 

43  0,542 0,361 Valid 

44  0,479 0,361 Valid 

45  0,110 0,361 Tidak Valid 

46  0,212 0,361 Tidak Valid 

47  0,482 0,361 Valid 

48  0,482 0,361 Valid 

49  0,594 0,361 Valid 

50  0,157 0,361 Tidak Valid 

51  0,549 0,361 Valid 

52  0,394 0,361 Valid 

53  0,404 0,361 Valid 

54  0,322 0,361 Tidak Valid 

55  0,330 0,361 Tidak Valid 

56  0,042 0,361 Tidak Valid 

57  0,273 0,361 Tidak Valid 

58  0,510 0,361 Valid 

59  0,094 0,361 Tidak Valid 

60  0,377 0,361 Valid 

61  0,274 0,361 Tidak Valid 

62  0,210 0,361 Tidak Valid 

63  0,777 0,361 Valid 

64  0,435 0,361 Valid 

65  0,675 0,361 Valid 

66  -0,073 0,361 Tidak Valid 

67  0,258 0,361 Tidak Valid 

68  0,482 0,361 Valid 

69  0,328 0,361 Tidak Valid 

70  0,479 0,361 Valid 

 Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angket yang 

memiliki 70 butir soal, yang diantaranya 42 soal dinyatakan tidak valid 

sehingga tidak dapat digunakan untuk memperoleh data kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dan 28 soal 

dinyatakan valid sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh data 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi. 

       b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan berdasarkan data hasil validitas dengan 

menggunakan IBM SPSS Statistic 22.Nunnally (2003) menyatakan bahwa 

instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach 

lebih dari 0,70 (ri > 0,70). Berikut hasil relibitas angket kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Relibilitas Angket Kesiapsiagaan Siswa dalam 

Menghadapi Bencana Erupsi Gunungapi Merapi 

Nilai Alpha Cronbach's Sign 
Kesimpulan 

0,857 0,70 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2021 

4. Perolehan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur 

dan kuisioner yang disebarkan kepada 60 siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi 

dokumentasi. Perolehan data untuk mengetahui pentingnya pendidikan 

kebencanaan dan kebijakan mitigasi bencana diperoleh dari hasil wawancara 
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dan data kesiapsiagaan siswa diperoleh dari hasil pengolahan kuisioner 

penelitian. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Kesiapsigaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunungapi Merapi 

di SMP Negeri 2 Selo 

a. Pengetahuan  

Data hasil pengetahuan siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi dapat dilihat pada hasil perhitungan dibawah ini. 

Indeks Pengetahuan =
Skor riil parameter

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
x100 

                                                    =
346

8𝑥60
x100 

                                                      =
346

480
x100 =72,08 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa tingkat 

pengetahuan siswa terkait dengan bencana erupsi Gunungapi Merapi 

tergolong baik dengan nilai 72,08dengan demikian apabila sewaktu-

waktu terjadi bencana maka siswa dapat mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukan tindakan mitigasi bencana. 

b. Rencana Tanggap Darurat 

Data hasil penelitian mengenai rencana tanggap darurat siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dapat dilihat pada hasil 

perhitungan dibawah ini. 

Indeks Rencana Tanggap darurat=
Skor riil parameter

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
x100 

                                                            =
420

10𝑥60
x100 
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                                                            =
420

600
x100 =70 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa tingkat 

rencana tanggap darurat siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi tergolong baik dengan nilai 70 dengan demikian 

apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka siswa dapat mengetahui 

tindakan yang harus dilakukan sehingga dapat meminimalis dampak 

bencana. 

c. Peringatan Bencana 

Data hasil penelitian mengenai peringatan bencana siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dapat dilihat pada hasil 

perhitungan dibawah ini. 

Indek Peringatan Bencana=
Skor riil parameter

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
x100 

                                                    =
168

5𝑥60
x100 

                                                    =
168

300
   =56 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa tingkat 

peringatan bencana siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi tergolong kurang baik dengan nilai 56 dengan 

demikian apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka siswa kurang 

mengetahui tanda-tanda peringatan bencana sehingga akan 

menibulkan kerentanan bencana yng cukup tinggi oleh karena itu 

siswa perlu memahami sistem/alat peringatan dini dalam menghadapi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi sehingga akan meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi.  
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d. Mobilisasi Sumber daya 

Data hasil penelitian mengenai mobilisasi sumberdaya siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dapat dilihat pada hasil 

perhitungan dibawah ini. 

Indeks Sumber daya=
Skor riil parameter

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
x100 

                                                    =
136

5𝑥60
x100 

                                                   =
136

300
x100 =45,3 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa tingkat 

mobilisasi sumberdaya siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi tergolong kurang baik dengan nilai 45,3 dengan 

demikian apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka siswa akan 

rentan atau lebih mudah menjadi korban.   

e. Kesiapsiagaan Siswa  

          Data hasil penelitian mengenai kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi dapat dilihat pada hasil 

perhitungan dibawah ini. 

Indeks Kesiapsiagaan Siswa=
Skor riil parameter

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
x100 

                                                    =
346+420+168+136

28𝑥60
x100 

                                                        =
1070

1680
x100 =63,69 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa tingkat 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi tergolong hampir siap dengan nilai 63,69, dengan demikian 
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apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka siswa akan lebih rentan 

dalam menghadapi bencana, adapun nilai indeks per parameter dapat 

dilihat pada Gambar 4.1  

 

Gambar 4.1 Kesiapsiagaan Siswa 

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2021 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat 

pengetahuan siswa dalam menghadapi bencana tergolong baik dengan 

demikian akan mendorong siswa memiliki rencana tanggap darurat atau 

rencana kegiatan dari bencana dalam menghadapi bencana menjadi 

lebih baik, sehingga siswa dapat mengetahui tindakan apa yang harus 

dilakukan pada saat tanggap darurat bencana dan siswa dapat 

mengetahui bagaimana cara atau upaya mitigasi dalam menghadapi 

bencana. Tingkat pengetahuan dan rencana tanggap bencana yang baik 

ternyata tidak mendorong peringatan bencana dan mobilisasi 

sumberdaya yang baik, ketidakseimbangan antara empat aspek 

(parameter) diatas menunjukan bahwa siswa SMP Negeri 2 Selo 

sebenarnya telah mengetahui pengetahuan mengenai bencana erupsi 

Gunungapai Merapi dan rencana tanggap darurat atau rencana kegiatan 

dari bencana yang baik namun, dalam aspek peringatan bencana dan 

mobilisasi bencana perlu ditingkatkan agar kesiapsiagaan siswa 

meningkat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa 
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dalam menghadapi bencana erupsi gunungapi Merapi perlu dukungan 

dengan upaya-upaya baik dari pihak sekolah maupun pihak pemerintah. 

2. Pentingnya pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo 

 Data pentingnya pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo di 

peroleh dari hasil perhitungan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi dan hasil wawancara. Adapun hasil 

perhitungan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi tergolong hampir siap dengan nilai 63,69. Hal tersebut 

menunjukan perlunya atau pentingnya penerapan pendidikan kebencanaan di 

SMP Negeri 2 Selo, dengan adanya pendidikan kebencanaan maka siswa SMP 

Negeri 2 Selo akan lebih mengetahui upaya atau tindakan yang harus 

dilakukan pada saat tanggap bencana. Selain itu juga berdasarkan wawancara 

SMP Negeri 2 Selo belum menerapkan kurikulum kebencanaan dan 

pengitegrasiaan pendidikan kebencanaan di kegiatan ektrakulikuler. Siswa 

SMP Negeri 2 Selo memiliki kerentanan bencana yang lebih tinggi di banding 

dengan orang dewasa (masyarakat), sebab usia anak-anak merupakan usia 

pada saat perkembangan kognitif dan emosional, oleh karena itu mereka lebih 

rentan dari pada orang dewasa untuk mengalami rasa tertekan setelah 

mengalami terjadi bencana, oleh karena itu dengan pemberian pemahaman 

dan pendidikan kebencanaan akan mendorong dan meningkatkan 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi. 

Selain itu pentingnya pendidikan kebencanaan di sekolah juga dipertegas 

dengan hasil wawancara yang menunjukan bahwa: 

“Pentingnya pendidikan kebencanaan di sekolah karena letak SMP Negeri 

2 Selo berada di daerah yang rawan akan bencana sehingga perlu diberitahu 

atau sosialisasi tentang cara menghindari bencana dan sosialisasi tentang 

tanda-tanda gunung meletus, selain itu pada saat terjadi erupsi Gunungapi 

Merapi yang menyebabkan banjir di kali apu siswa yang berasal dari 

tlogolele dipulangkan, pada erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 



 

56 
 

kegiatan belajar mengajar dilakukan di pengusian baik yang mengungsi di 

Boyolali dan Muntilan”. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukan bahwa sangat penting 

untuk penerapan pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo, hal tersebut 

dikarenakan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi masih tergolong hampir siap dan pentingnya penerapan 

pendidikan kebencanaan di sekolah disebab oleh sekolah belum menerapkan 

kurikulum kebencanaan dan pengintegrasian pendidikan kebencanaan di 

kegiatan ektrakulikuler, selain itu juga dilatarbelakangi oleh letak sekolah 

yang berada di lereng gunung berapi sehingga sekolah tersebut berpotensi 

terkena ancaman dan dampak bencana yang cukup tinggi.  

3. Kebijakan mitigasi dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi 

  Data kebijakan mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Selo diperoleh dari 

hasi wawancara semi terstruktur dengan Kepala Sekolah dan data hasil 

dokumentasi peneliti. . 

a. Struktural  

(1) Kontruksi Gedung Sekolah  

 

Gambar 4.2 Kontruksi Gedung SMP Negeri 2 Selo 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 

Kondisi konstruksi gedung sekolah di daerah yang rawan akan 

bencana berbeda-beda sesuai dengan potensi bencana yang ada. 

Potensi bencana di SMP Negeri 2 Selo dapat berupa bencana tanah 

longsor dan bencana erupsi Gunungapi Merapi, potensi tersebut 
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kemudian disikapi oleh sekolah dengan membuat dan menata 

kontruksi bangunan sekolah dengan tujuan agar pada saat terjadi 

bencana dapat mempermudah proses evakuasi. 

(2) Pembuatan Ruang UKS 

 

Gambar 4.3 Ruang UKS SMP Negeri 2 Selo 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 

Pembuatan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan 

suata upaya yang berguna untuk memberikan pertolongan pertama 

dan sarana evakuasi bila terjadi suatu bencana dan UKS juga 

berfungsi sebagai pertolongan pertama pada saat terjadi kejadian-

kejadian khusus seperti pingsan, kecelakaan dan cedera kepala pada 

saat terjadi suatu bencana. Dengan adanya ruang UKS yang 

menyediakan kotak P3K atau obat-obatan penting diharapkan pada 

saat terjadi bencana dapat digunakan saat terjadi bencana sehingga 

dapat mengurangi dampak bencana. 
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(3) Tempat Titik Kumpul dan Pembuatan Jalur Evakuasi 

 

Gambar 4.4 Lapangan SMP Negeri 2 Selo 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 

 Tempat titik kumpul di SMP Negeri 2 Selo adalah di lapangan 

sekolah, tempat titik kumpul berguna sebagai tempat berkumpul pada 

saat terjadi tanggap darurat. Selain itu dengan adanya tempat titik 

kumpul dapat mengurangi risiko bencana pada saat terjadi bencana. 

Dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi Merapi, SMP Negeri 

2 Selo membuat jalur evakuasi dengan tujuan untuk memandu para 

siswa ke tempat titik kumpul dan memandu siswa menuju dalam 

mengungsi/evakuasi pada saat tanggap darurat. 

                       (4) Speaker sebagai alat tanda peringatan bencana 

 Peringatan bencana merupakan serangkaian kegiatan/aktivitas 

yang dilakukan untuk memberikan peringatan bencana sesegara 

mungkin kepada siswa tentang terjadinya bencana, alat yang 

digunakan sebagai tanda peringatan bencana di SMP Negeri 2 Selo 

adalah speaker. Hal tersebut seperti yang diungkapka Kepala 

Sekolah: 



 

59 
 

“Membuat sistem peringatan bencana, dengan menggunakan 

speaker sebagai tanda peringan bencana sehingga pada saat terjadi 

bencana tanda-tanda peringannya jelas”. 

 Dengan adanya speaker diharapkan mampu memberikan 

peringatan bencana kepada siswa secara jelas sehingga pada saat 

terjadi bencana dapat melakukan kegiatan tanggap darurat 

semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi risiko bencana. 

b. Non Struktural 

Sosialisasi 

 Sosialisasi bencana dilakukan pada saat/setelah upacara, 

dengan adanya sosialisasi mengenai bencana erupsi Gunungapi 

Merapi dan mitigasinya diharapkan siswa memperoleh gambaran dan 

wawasan mengenai mitigasi bencana sehingga siswa siap/tanggap 

pada saat tanggap darurat bencana. Sosialisasi tersebut seperti yang 

diungkapkan Kepala Sekolah: 

“Pas atau akhir upacara siswa diberi sosialisasi mengenai bencana 

gunung meletus baik tanda-tandanya maupun cara menghindari 

atau tindakan mitigasi bencana meletus” 

 

Selain adanya kebijakan struktural dan non struktural, juga ada rencana 

kebijakan mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Selo dalam menghadapi bencana 

erupsi Gunungapi Merapi yang berupa: Pertama-tama mengkodisikan siswa 

agar tetap tenang pada saat terjadi bencana, kedua membuat jalur evakuasi yang 

kemudian apabila terjadi bencana erupsi siswa dikumpulkan di lapangan 

sekolah sesuai dengan tanda peringatan bencana yang ada. Letak SMP Negeri 

2 Selo yang berada di antara lembah Gunungapi Merapi dan Gunung Merbabu 

membuat sekolah tersebut kesusahannya dalam transportasi pada saat evakuasi 

apabila terjadi erupsi Gunungapi Merapi. 
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C. Pembahasan dan Temuan 

Setelah peneliti menganalisis dari data yang telah ditemukan dalam 

sebuah penelitian mengenai kesiapsiagaan siswa, pentingnya pendidikan 

kebencanaan dan kebijakan mitigasi erupsi Gunungapi Merapi di SMP Negeri 

2 Selo Kabupaten Boyolali, ditemukan hasil dari rumusan masalah 1,2, dan 3 

yang diantaranya: (a). Tingkat kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

erupsi Gunungapi Merapi tergolong hampir siap dengan nilai 63,69, (b). 

Pentingnya pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Selo, hal ini disebabkan 

oleh tingkat kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi yang tergolong hampir siap dan letak sekolah yang rawan akan potensi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi, dan (c). Kebijakan mitigasi bencana di SMP 

Negeri 2 Selo berupa kebijakan struktural: pembuatan ruang UKS, lapangan 

sebagai tempat titik kumpul, pembuatan jalur evakuasi, speaker digunakan 

sebagai alat tanda peringatan bencana, dan kebijakan non struktural: sosialisasi 

bencana erupsi Gunungapi Merapi. 

Kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi memiliki kategori kesipasiagaan sebesar 63,69 % dan tergolong rendah 

hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh W. Pamungkasih dan S. 

Atun (2018) dengan pernyataan bahwa siswa di kawasan sekitar Gunung 

Merapi memiliki kategori kesiapsiagaan bencana sebesar 59 %, selain itu juga 

Kesiapsiagaan siswa di SMP Negeri 2 Selo dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi yang tergolong rendah hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahma Hayati dkk (2019) yang menyatakan bahwa 

kapasitas masyarakat Kecamatan Selo dalam menghadapi bencana erupsi 

Gunungapi Merapi sebagiann besar termasuk kedalam kategori rendah, namun 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariela S.C. Sanger dan 

Nicolas Indra Nurpatria (2019) yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan 

psikologis terhadap erupsi Gunungapi Merapi antara laki-laki dan perempuan 

berbeda, Salah satu faktor penyebab yang ditemukan adalah perbedaan peran 
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gender pada saat bencana yang merupakan perluasan dari peran gender sehari-

hari. 

Pendidikan kebencanaan sangat penting diterapkan disatuan pendidikan 

hal ini sejalan dengan dengan pernyataan Mujiburrahman dkk (2020) yang 

menyatakan bahwa perlunya menerapkan pendidikan kebencanaan pendidikan 

kebencanaan pada lembaga pendidikan (anak usia dini) supaya peserta didik 

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebencanaan, namun 

pernyataan tersebut berbeda dengan Mirza Desfandi (2014) yang menyatakan 

bahwa Indonesia perlu menerapkan kurikulum kebencanaan di lembaga-

lembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan wawasan 

tentang kebencanaan.  

Kebijakan mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Selo berupa kebijakan 

struktural: pembuatan ruang UKS, lapangan sebagai tempat titik kumpul, 

pembuatan jalur evakuasi, speaker digunakan sebagai alat tanda peringatan 

bencana dan kebijakan non struktural: sosialisasi bencana erupsi Gunungapi 

Merapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Liayong 

Pratama, Hendra dkk (2019) yang menemukan hasil berupa 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), namun berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rahma Hayati dkk (2019) yang menyatakan bahwa kapasitas 

pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana erupsi Gunungapi Merapi 

di Kecamatan Selo juga tergolong rendah dan dalam mitigasi struktural dan non 

struktural bencana erupsi belum tersusun dengan baik. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya 

yang mengakibatkan penelitian tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

dan waktu yang diharapkan. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang cukup tinggi dan PSBB 

(pembatasansosial berskala besar) membuat perubahan penelitian yang 

awalnya mengukur kesiapsiagan komunitas sekolah dalam menghadapi 

erupsi Gunungapi Merapi menjadi mengukur kesiapsiagaannya siswa 

dalam menghadapi erupsi Gunungapi Merapi, hal tersebut di sebabkan 

kurangnya guru yang akan dijadikan subjek/responden dan kurangnya 

berkenannya beberapa guru di sekolah yang lain karena disibukkan dengan 

pembelajaran daring. 

2. Keterbatsan waktu dan keterbatasan kemampuan peneliti menemukan 

kuesioner yang sudah valid tentang kesiapsiagaan komunitas sekolah 

dalam menghadapi bencana erupsi Gunungapi membuat penelitian beralih 

hanya meneliti kesiapsiagaan siswa saja. 

3. Adanya Pandemi Covid-19 membuat pembelajaran siswa dilakukan secara 

daring sehingga pengambilan data responden (siswa) dilakukan secara 

daring namun ada beberapa siswa yang terkendala dengan media dan 

sulitnya aksebilitas jaringan internet. Solusi dari kendala ini adalah peneliti 

berkoordinasi dengan guru agar pengisian data dilakukan disekolah 

sehingga penggisian data dilakukan sekitar 2 minggu. 

4. Penelitian ini memiliki berbagai kelemahan mengingat keterbatasan waktu, 

terutama pada perubahan variabel kesiapsiagaan yang awalnya mengukur 

komunitas sekolah menjadi siswa selain itu juga pada saat melakukan 

wawancara responden tidak memiliki banyak waktu untuk menjawab 

pertanyaan dari peneliti karena disibukan dengan kegiatan di sekolah. 
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5. Selain itu juga keterbatasan kemampuan peneliti menjadi kendala sehingga 

dalam mendeskripsikan hasil yang diperoleh, baik melalui kuesioner 

maupun wawancara sehingga konsep yang dibangun melalui hasil 

penelitian belum mendalam. 
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