
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Terjadinya bencana dibelahan dunia mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan 

berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Menurut Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah pristiwa atau rangkaian pristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kesurakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. Tahun 2014, diseluruh dunia dilaporkan terjadi 324 bencana alam yang 

mengakibatkan 7.823 korban meninggal dunia dan 140,7 juta jiwa mengalami dampak dari 

bencana. Tahun 2015, jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan dengan 

laporan kejadian 346 bencana alam yang mengakibatkan 22.773 korban meninggal dunia dan 

98,5 juta jiwa mengalami dampak dari bencana alam (United Nations Internasional 

Children’s Emergency Fund (UNICEF), 2016). Penyebab timbulnya korban dengan jumlah 

yang cukup banyak adalah ketidaksiapaan masyarakat saat terjadi bencana sehingga 

munculnya kepanikan.  

Berdasarkan badan Survai Geologi Amerika Serikat USGS (United States Geological 

Survey) menyebut, Pacific of Fire atau disebut sebagai sabuk Circum-Pacific merupakan 

sabuk gempa terhebat di dunia , serial garis patahan yang membentang 40.000 kilometer dari 

Chile di belahan bumi barat (Western Hemisphere) lalu ke Jepang dan Asia Tenggara. 90% 

dari semua gempa bumi di dunia, terjadi di sepanjang Ring of  Fire. Berikut adalah 6 gempa 

yang paling kuat sepanjang sejarah dunia yang tercatat yaitu gempa Chile 1960: 9,5 Skala 



Richter, Gempa Alaska 1964 : 9,2 Skala Richter, Skala Richter, Gempa Jepang 2011: 9 

Skala Richter, Gempa Rusia 1985: 9 Skala Richter, Gempa Chile 2010: 8,8 Skala Richter 

dan salah satunya terjadi di Indonesia yaitu Aceh 2004: 9,1 Skala Richter (Dewi, 2017). 

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 

empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudra 

Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk 

vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatra - Jawa - Nusa Tenggara -

Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagain 

didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan terhadap 

bencana. Data menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di 

Amerika Serikat (BNPB, 2017b). 

Ribuan pristiwa gempa bumi terjadi dihampir wilayah Indonesia. Kepala BMKG 

menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi titik rawan kedua terjadinya bencana 

gempa bumi. Tahun 2018 sendiri NTB menjadi pusat gempa yang besar, kejadian di 

Lombok hingga Pulau Bali salah satunya. Tercatat untuk tahun 2016 ada 800 kejadian yang 

kemudian meningkat di tahun 2017 yaitu 1.018 kejadian dan tahun 2018 sepanjang bulan 

Januari dan Juni setidaknya ada 459 kejadian gempa bumi (Mastur, 2018). 

Pulau Bali merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi 

dan tsunami sepanjang jalur subduksi pertemuan lempeng tektonik (BNPB, 2013). Sejak 

tahun 2013 hingga tahun 2016, Bali telah mencatat sebanayak 39 kali gempa bumi dengan 

kekuatan 3 SR sampai 9,5 SR. Gempa terbesar dan bersejarah yang pernah terjadi di Bali 

dan menimbulkan tsunami terjadi pada 12 November 1815, 13 Mei 1857, dan 21 Januari 



1917. Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menduduki peringkat ke-3 dalam 

kerentanan terhadap bencana adalah kabupaten Gianyar (BMKG, 2018).  

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Gianyar rentan terhadap terjadinya bencana 

gempa bumi dan tsunamai dimana dari arah utara yaitu wilayah atas ke selatan berupa 

wilayah pantai dari lautan samudra Indonesia yang terbentang pantai berpasir hitam 

sepanjang + 20 Km. (bappeda, 2014)  Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) merilis kerawanan bencana tsunami. Ada 10 desa di Kabupaten Gianyar 

tercatat masuk dalam rawan tsunami, bahkan sepanjang pantai Gianyar termasuk dalam 

kelas bahaya tinggi yang berada di tepi pantai, yakni salah satunya Kecamatan Sukawati 

Desa Ketewel. Terdapat lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang berada dipesisir pantai 

Ketewel tepatnya di br. Kubur yang berisiko terhadap tingginya korban jiwa jika bencana 

terjadi (BNPB, 2018).  

Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten 

Gianyar, SDN 3 Ketewel Sukawati Gianyar merupakan titik yang rawan terhadap bencana 

dan sangat berbahaya jika bencana gempa bumi dan tsunami datang karena jarak antar 

sekolah dengan pantai ketewel sangat berdekatan (BPBD, 2015). Karena tingginya risiko 

terjadinya bencana, maka diperlukan suatu upaya kesiapsiagaan. 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Peraturan Pemerintah No.21 

Tahun 2008). Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana 

di realisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai 

penanggulangan bencana yang menjadi langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana 

di Indonesia. Undang-undang tersebut diaplikasikan dengan dibentuknya Badan Nasional 



Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh pemerintah melalui peraturan Presiden No. 8 Tahun 

2008 dan diikuti pembentukan BNPB dimasing-masing wilayah yang tersebar di Indonesia. 

Selain membentuk badan resmi yang berfokus pada kebencanaan, uapaya peningkatan 

kesiapsiagaan tersebut harus didukung oleh pengaplikasian dari segala sector. Sektor 

pendidikan merupakan salah satu media yang tepat untuk membangun budaya kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana (Undang-undang N0. 24, 2007). 

Dalam rangka membangun suatu budaya keselamatan dan kesiapsiagaan dimulai dari 

anak generasi muda. Pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu dikembangkan 

pada tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar dapat berfungsi sebagai media informasi yang 

efektif untuk mengubah pola pikir dan pola prilaku masyarakat dengan memberikan 

pendidikan kesiapsiagaan bencana untuk pengurangan resiko bencana. Kesiapsiagaan 

pengurangan resiko bencana sangat diperlukan untuk menghadapi bencana gempa bumi dan 

tsunami disebabkan siswa tingkat sekolah dasar memiliki resiko lebih tinggi bila terjadi 

bencana gempa bumi, dan kelompok ini masih dalam proses penggalian ilmu pengetahuan. 

Siswa yang tidak mempersiapkan diri sedini mungkin maka akan menjadi masalah dan tidak 

boleh diabaikan begitu saja (LIPI, 2012). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jidan 

(2015) di SD muhammadiyah Trisigan murtigading sanden bantul dapatkan hasil bahwa 

lebih dari sebagain siswa tingkat Sekolah Dasar memiliki pengetahuan tentang 

kesiapsiagaan bencana yang masih rendah (Jiddan, 2015). Di dukung dari penelitian Dodi 

(2018) yang dilakukan di SDN 19 Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang 

didapatkan hasil bahwa siswa masih kurang memiliki pengetahuan tentang tindakan yang 

harus mereka lakukan ketika bencana gempa bumi dan tsunami terjadi (Dedi, 2018). 



 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan di SDN 3 Ketewel, Kecamatan 

Sukawati Gianyar, Kepala sekolah SDN 3 Ketewel mengatakan bahwa lokasi sekolah berada 

dekat dengan pesisir pantai dengan jarak kurang lebih 20 meter dari sekolah dan siswa kelas 

IV dan V pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BNPB Gianyar pada tahun 

2015. Tahun-tahun berikutnya 2016-1018 belum ada lagi pelatihan lanjutan yang diberikan 

oleh pihak BNPB mengenai simulasi bencana karena keterbatasan dana dari pemerintah 

pusat untuk pemerintah daerah.  

Game merupakan sebuah solusi yang tepat dan efesien bagi pendidikan di negri ini. 

Terutama bagi anak-anak  yang sulit diajak belajar. Hal  ini wajar terjadi, karena psikologi 

dari anak adalah bermai. Mereka lebih banyak belajar ketika bermain. Maka penggunaan 

game sebagai sarana edukasi merupakan pilihan yang sangat tepat (Wib & Agung, 2018).   

Ditambah dengan perkembangan teknologi yang kian canggih, PMI bersama dengan 

Palang Merah Amerika, UNESCO, Global Disaster Preparedness Center, dan USAID 

meluncurkan dua aplikasi permaianan yang bersifat edukatif bagi anak-anak, remaja dan 

masyarakat. Salah satunya ialah tanah. Tanah merupakan aplikasi permainan mobile untuk 

melindungi diri dari gempa bumi dan tsunami, permainan ini berbasis adroid dan IOS serta 

dapat diakses di google play store maupun app store (PMI, 2015). Menurut National 

Programme Office Disaster Risk Reduction dan tsunami Information Unit UNESCO Ardito. 

Kodijat, game ini ditunjukan untuk anak-anak yang dianggap termasuk kelompok paling 

rentan saat terjadi bencana. Banyak prediksi menyatakan teknologi akan membawa 

perubahan baik pada dunia pendidikan (EDUCATION, 2015). 

Maka dari itu penulis berinisiatif untuk melakuakan penelitian tentang “Pengaruh 

Edukasi Berbasis Game Android “Tanah Sang penakluk Tsunami dan Gempa Bumi” 



Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana di SDN 3 Ketewel Kecamatan 

Sukawati Kabupaten Gianyar. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu: 

“Apakah ada Pengaruh Edukasi Berbasis Game Android Tanah Sang penakluk Tsunami dan 

Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana di SDN 3 Ketewel 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar” ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Edukasi Berbasis 

Game Android “Tanah Sang penakluk Tsunami dan Gempa Bumi” Terhadap Kesiapsiagaan 

Siswa Menghadapi Bencana di SDN 3 Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana sebelum diberikan 

edukasi dengan media berbasis game android Tanah Sang Penakluk Tsunami dan Gempa 

Bumi. 

b. Mengidentifikasi kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana setelah diberikan 

edukasi dengan media berbasis game android Tanah Sang Penakluk Tsunami dan Gempa 

Bumi. 



c. Membuktikan Pengaruh Edukasi Berbasis Game Android Tanah Sang penakluk Tsunami 

dan Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana di SDN 3 

Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 

 

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 SD. 

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

dalam melakukan penelitian serupa mengenai Pengaruh Edukasi Berbasis Game Android 

“Tanah Sang penakluk Tsunami dan Gempa Bumi” Terhadap Kesiapsiagaan Siswa 

Menghadapi Bencana di SDN 3 Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar 

dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian ini dan dapat mengembangkan 

dengan media permainan yang lainnya. 

2. Manfaat praktis 

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

mempertimbangkan pemberian materi pengurangan risiko bencana dengan media 

permainan untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa sekolah dasar dalam menghadapi 

bencana dimasukan dalam 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 dasar. 

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

rangka meningkatkan kesiapsiagaan pada diri anak melalui media permainan sejak dini. 

 


