
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan  negara kepulauan yang berada pada posisi geografis, 

geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan bencana. Indonesia masuk ke 

dalam pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. 

Posisi pertemuan tersebut menyebabkan wilayah Indonesia diberkahi kesuburan 

dan kekayaan mineral di perut bumi, dan menyebabkan posisi Indonesia menjadi 

mudah tergeser dan rawan bencana (Somantrie, 2010). 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

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

dan manusia. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Akibat dari terjadinya bencana 

yaitu timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

Lambas (2009) mengemukakan gempa bumi adalah getaran permukaan 

bumi atau sentakan yang bersumber dari dalam bumi serta merambat melalui 

permukaan bumi dan menembus bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya 

pergesekan antara lempeng-lempeng tektonik yang berada jauh di bawah 

permukaan bumi. 

Rendahnya pengetahuan tentang bencana yang dimiliki anak sekolah dasar 

meningkatkan risiko menjadi korban (Chairummi et al. 2013). Menurut 

Konsorsium Pendidikan Bencana (2011) pada penelitian yang dilakukan oleh LIPI 

dan UNESCO pada tahun 2006 diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan sekolah 
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dan anak usia sekolah paling rendah diantara masyarakat dan aparat. Herdwiyanti 

& Sudaryono (2013) menjelaskan bahwa anak usia sekolah sangat bergantung 

kepada faktor eksternal untuk memulihkan kondisinya setelah terjadi bencana.  

Konsorsium Pendidikan Bencana (2011) menjelaskan bahwa gempa bumi 

pada 12 Mei 2008 di Sichuan China memberikan gambaran ketika bencana terjadi 

di jam sekolah. Gempa ini menelan korban sebanyak 87.000 orang, dengan 

sedikitnya 5.335 murid atau sekitar 6% korban merupakan anak sekolah, serta 

7.000 bangunan sekolah runtuh. Gempa di Sumatera Barat pada 30 September 

2009 juga menunjukkan besarnya dampak kerusakan sekolah. Akibat dari gempa 

tersebut, kegiatan belajar mengajar menjadi terhenti. 

Gempa Haiti dengan  kekuatan 7,2 SR pada 12 Januari 2010 menewaskan 

212.000 orang, 512.000 orang luka-luka, dan sebanyak 1,3 juta jiwa mengungsi 

(Desroches et al. 2011). Gempa di Jepang yang terjadi pada 11 Maret 2011 

berkekuatan 9,0 SR yang  menimbulkan tsunami di daerah Fukushima dan Darchi,  

Jepang. Jumlah korban jiwa yang dilaporkan pada bencana ini sebanyak 15.843 

orang meninggal dunia, 5.890 orang luka-luka, dan 3.469 orang dinyatakan hilang 

(Hatanaka, 2012). Gempa di Lumjung, Nepal pada 25 April 2015 berkekuatan 7,9 

SR menewaskan lebih dari 8.900 orang,  sedangkan gempa di Kodar,  Nepal pada 

12 Mei 2015 berkekuatan 7,3 SR menewaskan 117 orang di Nepal dan 17 orang 

di India (Dey et al. 2015). 

Terdapat 1800 bencana yang terjadi di Indonesia dari periode 2005-2015, 

dan sekitar 22% merupakan bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung 

api, tanah longsor, dan tsunami (BNPB, 2016). BMKG mengemukakan di 

Indonesia pada tahun 2017 terjadi lebih dari 4.600 kejadian gempa bumi 
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(InaTews-BMKG, 2017). Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) 

menyebutkan selama Januari hingga Agustus 2016, rata-rata terjadi 379 gempa 

bumi setiap bulannya dengan rentang kekuatan 3 SR hingga 9,5 SR (BMKG, 

2012). 

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia sering mengalami gempa 

bumi. Selama Desember 2013 hingga Desember 2016 terjadi gempa bumi 

sebanyak 249 kali, dengan rentang kekuatan 3 SR sampai 4,9 SR (InaTEWS-

BMKG, 2017). 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 satunya di Kabupaten 

Gianyar (Saut, 2017). 

Upaya penanggulangan bencana gempa bumi yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yaitu diantaranya membentuk 

Destana (Desa Tangguh Bencana), membentuk SAB (Sekolah Aman Bencana), 

pembuatan peta jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana secara rutin, 

pemasangan rambu-rambu bencana, pembuatan TES (Tempat Evakuasi 

Sementara), pembuatan sertifikasi kesiapsiagaan dunia usaha, dan peningkatan 

kapasitas baik peralataan dan sumber daya manusia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al. (2014),  menyebutkan bahwa 

metode quantum teaching dengan menggunakan media permainan engklek dapat 

meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

gempa bumi. Metode quantum teaching adalah model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan karakter siswa sekolah dasar (De Potter et al. 2010). Johan & 

Widyastuti (2013), menyebutkan bahwa metode quantum teaching dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang diajarkan, karena 

metode ini meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut BPBD Provinsi Bali, sekolah aman bencana hanya terdapat di 

Bangli, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Negara. Sekolah aman bencana tersebut 

diantaranya yaitu SMPN 3 Bangli, SMPN 2 Tabanan, SDN 2 Tanjung Benoa, 

SMPN 2 Blahbatuh, dan SMPN 6 Negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa belum terdapat sekolah dasar aman bencana di Kabupaten 

Gianyar. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, kepala sekolah SDN 1 

Batuan mengatakan bahwa belum pernah ada penyuluhan kesiapsiagaan bencana 

yang dilaksanakan sebelumnya di SDN 1 Batuan, serta pernah ada siswa yang 

terluka saat akan berlari keluar kelas pada gempa bumi tahun 2017. Selain itu, 

SDN 1 Batuan belum menjadi sekolah siaga bencana karena tidak pernah 

melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana, belum adanya jalur evakuasi, tidak 

adanya peringatan tanda bahaya seperti sirine. Hasil wawancara dengan 15 siswa 

di SDN 1 Batuan yaitu semua siswa mengatakan masih tidak tahu mengenai cara 

melakukan penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi, dan hanya berlari jika 

merasakan gempa bumi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Quantum Teaching Dengan Permainan 

Ular Tangga Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana Gempa Bumi 

Di SDN 1 Batuan.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah 

penelitian yaitu: “Apakah Ada Pengaruh Metode Quantum Teaching Dengan 

Permainan Ular Tangga Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana 

Gempa Bumi Di SDN 1 Batuan?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Metode 

Quantum Teaching Dengan Permainan Ular Tangga Terhadap Kesiapsiagaan 

Siswa  Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di SDN 1 Batuan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur tingkat kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa bumi 

sebelum diberikan metode quantum teaching dengan permainan ular tangga. 

b. Mengukur tingkat kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa bumi 

setelah diberikan metode quantum teaching dengan permainan ular tangga. 

c. Membuktikan pengaruh metode quantum teaching dengan permainan ular 

tangga terhadap kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa bumi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat. Manfaat dari 

penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang keperawatan khususnya 

pada pengembangan ilmu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa 

bumi. 
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b. Dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh metode quantum teaching 

dengan permainan ular tangga terhadap kesiapsiagaan siswa menghadapi 

bencana gempa bumi serta dapat mengembangkan metode quantum teaching 

dengan media lainnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana, 

sehingga dapat menyelamatkan diri saat terjadinya bencana. 

b. Dapat menjadi saran bagi tenaga pendidik sekolah dasar agar 

mempertimbangkan pemberian materi kesiapsiagaan bencana dalam 

pembelajaran di kelas maupun ekstrakulikuler. 

c. Dapat memberikan  pertimbangan untuk perawat gawat darurat dan 

mahasiswa agar dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

khususnya siswa sekolah dasar yang berfokus untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


