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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Indonesia terletak 

pada zona subduksi antar lempeng sehingga acaman gempabumi dan erupsi 

gunung api terjadi sepanjang tahun. Pada tahun 2006 salah satu wilayah di 

Indonesia yaitu DI. Yogyakarta mengalami kejadian gempabumi. Gempabumi 

Yogyakarta tahun 2006 disebabkan oleh pergerakan sesar Sungai Oyo yang 

menyebabkan gempa dengan skala 5.6 skalaritcher, getarannya pun terasa 

hingga wilayah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo 

dan sekitarnya. Gempabumi tersebut menyebabkan korban jiwa sebanyak 

2.986 orang. Gempabumi tersebut merupakan gempabumi terbesar yang terjadi 

di pulau jawa tengah tepatnya di daerah D.I.Y dan sekitarnya (DIBI, 

2018&2019). 

UU No.24 Tahun 2007 menyatakan bencana adalah “peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan, mengancam dan 

penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor non 

alam/faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa, dan kerugian lainnya. Salah satunya yaitu bencana gempabumi. 

Gempabumi menurut BMKG adalah bencana yang terjadi di bumi yang 

menyebabkan kerugian diakibatkan adanya pergeseran  patahan lapisan batuan 

pada kerak bumi. 

Gempa yang terjadi di Yogyakarta terasa hingga Kabupaten Boyolali 

yang memberikan dampak kerusakan pada beberapa wilayah di Boyolali. 

Kerusakan yang terjadiberupa material, seperti rusaknya sebagian bangunan 

pada rumah dan sekolah  terutama di Kecamatan Sawit, gempabumi tersebut 

tidak menyebabkan korban jiwa. (DIBI, 2018&2019) 
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Kejadian gempa yang dapat terjadi kapan saja menyebabkan 

pendidikan mitigasi bencana diperlukan. Pendidikan mitigasi bencana mulai 

diajarkan sedini mungkin. Lembaga pendidikan memiliki peranan penting 

dalam mengajarkan pendidikan mitigasi bencana. Pendidikan mitigasi bencana 

sangat penting diberikan pada usia dini. Terutama diberikan pada anak-anak 

yang belom paham dengan apa itu mitigasi bencana, agar nambah pengetahuan 

dan mengurangi resiko jika terjadi bencana pada saat tertentu.  

SMP Negeri 02 Sawit merupakan sekolah yang terletak di daerah 

kawasan rawan bencana. Peranan sekolah dalam mengajarkan pendidikan 

mitigasi bencana sangat penting diberikan, untuk upaya menambah wawasan 

dan pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana. Sekolah harus lebih 

mengedepankan pentingnya sosialisasi ataupun pembelajaran tentang mitigasi 

bencana, terutama pada anak-anak di sekolah dasar maupun sekolah menengah 

pertama, untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa jika terjadi bencana 

dan bisa tanggap, siaga pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, maka 

dengan ini dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

siswa tentang bencana dan mitigasi bencana. 

Salah satu komunitas yang rentan terhadap bencana adalah komunitas 

anak-anak. Anak-anak adalah salah satu populasi penelitian yang rentan dan 

lebih berisiko terkena dampak bencana yang berdampak langsung pada aspek 

kehidupan anak seperti aspek fisik, sosial dan psikologis(Merchant,2015). 

Sehingga perlu adanya mitigasi bencana, mitigasi (mitigate) yaitu suatu upaya 

atau tindakan yang dilakukan sebelum, saat, ataupun setelah terjadinya bencana 

untuk mengurangi kerugian serta korban jiwa jika terjadi bencana. Mitigasi 

meliputi aktivitas yang dapat dilakukan pada saat bencana, diawali dari 

persiapan sebelum bencana itu, pada saat bencana, dan pasca bencana, berupa 

penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi. Dengan adanya Hasil observasi yang 

dilakukan di SMP Negeri 2 Sawit dari kejadian gempa tahun 2006, bahwa 

adanya kerusakan sebagian pada bangunan sekolah yang menyebabkan 

kerugian material disebabkan oleh gempabumi tersebut. Pada saat terjadi 
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gempabumi tersebut sekolah sedang libur sehingga tidak adanya korban jiwa 

pada saat terjadi gempabumi. 

Pentingnya pengetahuan tentang mitigasi bencana di SMP Negeri 2 

Sawit membuat siswa menjadi kurang paham dengan adanya mitigasi 

bencana,maka perlunya penelitian pendidikan mitigasi bencana di SMP Negeri 

2 Sawit yaitu agar nantinya jika terjadi gempabumi siswa bisa tanggap dan 

siaga pada saat terjadi gempa. Untuk mengurangi adanya korban jiwa dan 

sekolah seharusnya memperkokoh bangunan sekolah dengan material yang 

bagus atau bisa juga membuat bangunan yang rawan akan bencana 

gempabumi. 

Upaya lain dalam menanggulangi bencana yaitu dengan memberikan 

atau meningkatkan pengetahuan kepada siswa tentang mitigasi bencana serta 

pentinnya pengetahuan atau pembelajaran tentang bencana dan mitigasi 

bencana. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti bertujuan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan 

Siswa Kelas VIII Dalam Mitigasi Bencana GempaBumi di SMP Negeri 02 

Sawit Kabupaten Boyolali”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas peneliti 

mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana di sekolah. 

2. Mengukur tingkat perbandingan pengetahuan siswa kelas VIII A dan B 

tentang mitigasi bencana. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terarah maka 

batasan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 

2 Sawit. 



4 

 

 

 

2. Tingkat pengetahuan siswa kelas VIII A dan B terhadap mitigasi bencana 

gempabumi. 

 

D. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan 

permaslahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan siswa kelas VIII tentang 

mitigasi bencana gempabumi? 

2. Bagaimana cara mengetahui tingkat perbedaan siswa kelas VIII A dan 

kelas VIII B tentang mitigasi bencana gempabumi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang mitigasi 

bencana gempabumi. 

2. Untuk mengetahui tingkat perbedaan siswa kelas VIII A dan kelas VIII B 

terhadap mitigasi bencana. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian ini memberi sumbangan ilmu tentang: 

a. Ilmu pengetahuan tentang mitigasi bencana gempabumi 

b. Ilmu tentang perbedaaan mitigasi bencana gempabumi 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini, diharapkan sekolah lebih meningkatkan 

pengetahuan pada siswa tentang bencana gempabumi dan mitigasi 

bencana, untuk membantu sekolah dalam mengatasi adanya bencana dan 
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mengurangi risiko bencana maupun korban jiwa, terutama dikalangan 

siswa pada saat mereka berada di sekolah. Jika terjadi bencana dan siswa 

maupun guru bisa tanggap jika terjadi bencana. 

b. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini, siswa diharapkan lebih paham tentang 

mitigasi bencana gempabumi, agar dapat menambah wawasan atau 

penegtahuan siswa pada usia dini, dengan pengetahuan tersebut 

nantinya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jika 

sewaktu-waktu terjadi bencana dilingkungan rumah maupun sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti bisa memberikan pengetahuan atau 

wawasan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi 

bencana. Sehingga peneliti bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan 

siswa pada sekolah tersebut, dan juga untuk mengukur pengetahuan 

pada anak-anak di kelas VIII tersebut apakah paham tentang apa itu 

migasi bencana gempabumi, dan pedulinya peneliti tentang pengetahuan 

bencana yang diberikan pada usia dini. 

 


