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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Letak Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis 

merupakan wilayah rawan bencana karena berada di atas kerak bumi yang aktif 

dimana ada lima patahan lempeng bumi yang bertemu, bertumbukan dan 

mengakibatkan pergerakan bumi Indonesia dinamis (Pembriati, dkk., 2013). 

Daerah rawan gempabumi di Indonesia tersebar pada daerah yang  terletak dekat 

zona penunjaman maupun sesar aktif. Pulau Bali termasuk dalam daerah sesar 

aktif di Indonesia. Hal ini menyebabkan pulau Bali rawan terjadi bencana (BNPB, 

2010) . 

Bencana dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 merupakan suatu 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Salah satu 

contoh bencana adalah Gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan 

permukaan bumi yang akan menciptakan penumpukan dan pelepasan energi 

sehingga terjadinya pergeseran bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Hal ini dapat 

menyebabkan korban jiwa, dan kerusakan bangunan (Kirschenbaum, dkk.,2017). 

Dalam 30 tahun terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

mencatat kejadian bencana di dunia mengalami peningkatan yang signifikan mulai 

dari bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, 
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kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan angin puting beliung) dan geologi 

(gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api). Berdasarkan jumlah korban jiwa, 

bencana terkait geologi adalah jenis bencana yang paling mematikan, dimana 

lebih dari 90% korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana disebabkan 

oleh gempa bumi dan tsunami (BNPB, 2017). 

 Tercatat dari tahun 2001-2016 setidaknya sekitar 30 gempa dasyat (<6,5 

SR) terjadi di dunia yang menimbulkan jumlah kerugian harta benda dan korban 

meninggal yang tinggi. Negara-negara di belahan dunia yang pernah mengalami 

gempa terdasyat diantaranya  India yang menewaskan sekitar 25.000 orang, 

Jepang menewaskan 26.000 orang, Cina dengan jumlah korban meninggal 87.587 

orang, Gempa Haiti menewaskan sekitar 300.000 Orang dan Gempa yang terjadi 

di Indonesia pada Pulau Sumatera dan Mentawai telah menewaskan lebih dari 

300.000 korban meninggal. Disamping korban meninggal gempa juga 

menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan bangunan yang sangat besar 

terutama bagi negara berkembang (Noonan, 2017).  

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penganggulangan 

Bencana dalam 15 tahun terakhir (2002-2016), jumlah kejadian bencana di 

Indonesia meningkat hampir 20 kali lipat  (BNPB, 2017). Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika mencatat pada tahun 2017 di Indonesia telah terjadi 

4.606 gempa bumi dengan rentang 3 skala richter hingga 9,5 skala richter, 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.034 kejadian gempa bumi  

(InaTEWS-BMKG, 2017). 

Dalam kurun waktu 3 tahun dari 2013-2016, di Bali telah terjadi 249 dengan 

rentang 3 skala richter hingga 9,5 skala richter. (InaTEWS-BMKG, 2017). Dalam 
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berita yang dimuat dalam Kompas TV (2017) pada September 2017, ancaman 

erupsi Gunung Agung, Karangasem Bali membuat masyarakat bali panik, 

khususnya masyarakat karangasem. Terjadinya peningkatan kegempaan akibat 

tingginya aktivitas vukanik Gunung Agung membuat status Gunung Agung naik, 

dari level 3 (siaga) menjadi level 4 (awas) pada tanggal 22 September 2017. Hal 

ini membuat peningkatan jumlah pengungsi yang berada di beberapa daerah. 

Warga di zona aman pun ikut mengungsi, karena sebagian warga belum 

mengetahui batas radius yang dilarang dan akibat faktor psikologis dari dampak 

bahaya erupsi serta tingginya jumlah kegempaan vulkanik Gunung Agung yang 

mencapai 2000 kali gempa dalam sehari.  

Pada 22 Maret 2017 pukul 07.10 Wita, Bali diguncang gempa dengan 

kekuatan 6,4 SR. Gempa Bumi tersebut menimbulkan korban luka-luka dan 

kerusakan bangunan di beberapa daerah Bali. Salah satu kabupaten yang terkena 

dampaknya adalah  Kabupaten Tabanan. Terdapat dua orang siswa dari SD N 8 

Banjar Anyar, Kecamatan Kediri yang terluka akibat tertimpa genteng saat keluar 

kelas untuk menyelamatkan diri. Kerusakan bangunan juga terjadi di Kabupaten 

Tabanan, tepatnya di desa Gubug. Kerusakan bangunan sekolah terjadi di TK 

Tunas Harapan desa Gubug, SMPN 5 Tabanan dan SMPN 1 Kerambitan 

(Argawa, 2017). 

Gempa bumi merupakan salah satu contoh bencana yang berbahaya, karena 

gempa bumi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu faktor utama 

penyebab timbulnya banyak korban dan kerusakan bangunan akibat bencana 

gempa bumi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana 

dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana tersebut. Salah satu cara 
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mempersiapkan masyarakat menghadapi suatu bencana adalah  dengan 

memberikan suatu pelatihan mengenai bencana itu sendiri, mengenai bagaimana 

bencana itu terjadi dan bagaimana melakukan penyelamatan diri ketika  bencana 

itu terjadi. Pelatihan siaga bencana perlu dikembangkan sejak dini mulai tingkat 

pendidikan dasar/menengah untuk membangun budaya keselamatan dan 

ketahanan khususnya untuk anak-anak dan generasi muda (Daud, dkk., 2014).  

Perencanaan kesiapsiagaan gempa bertujuan mengembangkan budaya 

keselamatan, dimana masyarakat mengetahui bahaya yang akan terjadi akibat 

gempa dan dapat melindungi diri saat terjadi bencana tersebut (Hosseini dan 

Izadkhah, 2006). Peristiwa gempabumi di beberapa daerah telah menghancurkan 

sekolah/madrasah dimana banyak anak didik yang menjadi korban dalam bencana 

tersebut. Adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah/madrasah telah 

terangkum dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014. Hal ini 

penting, mengingat banyak sekolah/madrasah yang berada di wilayah rawan 

bencana gempabumi dan tsunami (BNPB, 2012). 

Saat jam-jam pelajaran, sekolah/madrasah merupakan tempat 

berkumpulnya anak didik yang tentunya mempunyai kerentanan tinggi. 

Sekolah/madrasah menjadi tempat yang berisko tinggi terhadap bencana, apabila 

tidak dilakukan upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan data kuantitatif 

yakni sebanyak 75% sekolah di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi 

dari bencana. Kemdikbud mendata sampai akhir tahun 2011 sebanyak 194.844 

ruang kelas rusak berat di SD/SDLB dan SMP/SMPLB akibat bencana. Sementara 

data Kemenag menunjukkan dari 208.214 ruang kelas MI dan MTs, sebanyak 
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13.247 ruang kelas rusak berat dan 51.036 ruang kelas rusak ringan (BNPB, 

2012). 

Dengan banyaknya kerugian yang ditimbukan, maka pengupayaan 

kesiapsiagaan bencana di sekolah menjadi agenda penting bersama yang 

merupakan upaya dan tanggung jawab dari warga sekolah seperti: murid, guru, 

tenaga pendidikan dan kepala sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011). 

Namun sangat disayangkan, Pengetahuan mengenai Pengurangan Risiko Bencana 

(PRB) belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia (Yuliawati, 

2008). 

Adapun upaya yang pernah dilakukan BPBD Provinsi Bali dalam rangka 

Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Provinsi Bali tanggal 26 april 

2017, yaitu mengadakan simulasi bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk 

pelaksanaan simulasi di 8 Kabupaten dan 1 kota se Bali, diikuti oleh unsur 

 pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (termasuk pelajar). Simulasi ini 

melibatkan beberapa hotel dan sekolah, yakni SDN 3 Serangan dan SMP N 11 

Denpasar. Pada tahun 2016 di kabupaten Badung juga dilaksanakan simuasi 

bencana di SDN 2, 3, dan 4 Kedonganan yang merupakan kerjasama BPBD 

Provinsi Bali dengan pihak sekolah dengan harapan dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan siswa dan guru dalam mengantisipasi terjadinya bencana  

(BPBD Provinsi Bali, 2017) 

Di Kabupaten Tabanan, pelaksanaan simulasi bencana dilakukan di SMPN 2 

Selemadeg Timur yang merupakan kerjasama Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kabupaten Tabanan dengan SMPN 2 Selemadeg Timur (Suara Dewata, 2017). 
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Pada tahun 2015 SMPN 2 Tabanan juga melaksanakan kegiatan Simulasi 

Pembentukan Sekolah Siaga Bencana Provinsi Bali (BPBD Provinsi Bali, 2015). 

Penelitian mengenai kesiapsiagaan bencana pernah dilakukan oleh Indriasari 

(2014) menyebutkan bahwa bahwa metode pelatihan siaga bencana pada anak-

anak menggunakan metode ceramah dan simulasi berupa game atau permainan 

berupa role playing memberikan pengaruh terhadap kesiapsiagaan siswa. Dengan 

hasil sebelum pelatihan sebanyak 22 anak (71%) dalam kategori sangat siap dan 

sesudah pelatihan meningkat menjadi 23 anak (76,7%).  Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Nuridin (2015) menyatakan pemberian pelatihan penanggulangan 

bencana berpengaruh terhadap kesiapasiagaan siswa dalam menanggguangi 

bencana. Hasil dari penelitian ini didapatkan Kesiapsiagaan siswa kelas VII 

sebagian besar kesiapsiagaan sedang (60,0%) pada kelompok eksperimen dan 

54,7% kelompok kontrol. Setelah pelatihan penanggulangan bencana (46,7%) 

kesiapsiagaan tinggi dan kelompok kontrol 53,3% kesiapsiagaan sedang. 

Beberapa penelitian diatas, membuktikan pendidikan siaga bencana yang 

diberikan masih belum optimal. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang pernah dilakukan di SMPN 1 

Kerambitan, didapatkan informasi pada gempa bulan Oktober 2011 sekolah 

tersebut mengalami kerusakan gedung, diantaranya 2 kaca ruang laboratorium 

yang pecah dan sampai saat ini belum diperbaki, tembok belakang sekolah yang 

retak dan mengalami kerusakan genteng yang cukup parah dari gedung kelas VIII 

yang berada di lantai dua. Pada gempa bulan Maret 2017 SMPN 1 Kerambitan 

kembali mengalami kerusakan pada tembok belakang sekolah dan beberapa 
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genteng sempat terjatuh dari gedung kelas lantai dua sehingga hampir mengenai 

salah seorang siswi kelas VIII.  

SMPN 1 Kerambitan belum menjadi sekolah siaga bencana karena tidak 

pernah melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana, belum adanya jalur evakuasi, 

tidak adanya peringatan tanda bahaya seperti sirine dan belum adanya pelatihan 

siaga bencana secara berkelanjutan. Hal ini terbukti dari hasi wawancara terhadap 

20 orang siswa, hanya 9 orang yang mampu menjawab pertanyaan seputar 

bencana dengan tepat dan hanya 3 orang yang mengetahui langkah awal saat 

terjadi gempa yaitu berlindung di bawah meja/ benda kokoh terlebih dahulu 

sbelum menuju tempat yang aman. Sisanya menjawab langsung berlari menuju 

tempat yang aman saat terjadi gempa.  Dari uraian tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemberian Pelatihan Siaga Bencana 

Terhadap Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di 

SMPN 1 Kerambitan” sebagai wadah edukasi penguatan pengetahuan dan sikap 

anak-anak tentang kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Bali.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah 

penelitian yaitu: “Apakah Ada Pengaruh Pemberian Pelatihan Siaga Bencana 

Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di 

SMPN 1 Kerambitan?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Pemberian Pelatihan Siaga Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Dalam 

Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di SMPN 1 Kerambitan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik siswa berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

b. Membuktikan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana sebelum 

diberikan pelatihan siaga bencana. 

c. Membuktikan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana setelah 

diberikan pelatihan siaga bencana. 

d. Membuktikan pengaruh pemberian pelatihan siaga bencana terhadap 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh, peneliti berharap hal 

tersebut memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangan ilmu kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana pada siswa SMP. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh pemberian 
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pelatihan siaga bencana  terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa 

bumi dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian ini dan dapat 

mengembangkan dengan media pelatihan yang lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada guru pendidik sekolah 

menengah pertama agar mempertimbangkan pemberian materi pengurangan 

risiko bencana dengan memasukkan materi kesiapsiagaan bencana dalam 

pembelajaran di kelas maupun ekstrakulikuler.. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada perawat gawat 

darurat maupun mahasiswa lain untuk dilakukan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang berfokus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

pada siswa sekolah. 

c.   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada orang tua dan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan pada diri anak melalui 

edukasi yang telah diberikan. 

 


