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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan sebagai pertemuan empat lempeng 

tektonik utama dunia yaitu Lempeng Eurasia, Indian-Australian, Pasifik dan 

Filipina. Pertemuan empat lempeng tersebut menimbulkan interaksi yang 

berpengaruh pada kondisi seismo-tektonik wilayah Indonesia, salah satu 

konsekuensi menjadikan daerah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang 

tinggi terhadap bencana alam. Beberapa diantaranya adalah rawan gempa bumi, 

tsunami, serta letusan gunung berapi disepanjang “ring of fire” dari Sumatera- 

Jawa-Bali-Nusa Tenggara-Banda-Maluku (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), 2016) 

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,(2019) Indonesia 

mengalami kejadian bencana dalam kurun waktu 5 tahun ( 2014-2019 ) mencapai 

12.978 kejadian bencana, terdiri dari 12.835 bencana alam , 120 bencana non alam 

dan 7 bencana social. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan 6.650 orang 

meninggal dunia , 28.676 orang korban luka – luka , dan 21.118.587 pengungsi. 

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 

bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas 

gunung api atau runtuhan batuan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB), 2019b). Indonesia mengalami bencana gempa bumi dalam kurun waktu 

lima tahun ( 2014 – 2019 ) sebanyak 185 kejadian dengan rentang kekuatan 4 

sampai 7,4 scala ritcher. Pada tahun 2018 gempa bumi terjadi di Lombok dengan 
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kekuatan 7 scala ritcher dengan korban luka – luka sebanyak 1.584 orang , 

meninggal dunia 564 orang, jumlah pengungsi akibat gempa tersebut yakni 445.343 

orang dan sebanyak 977 unit fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan 

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2019a). Menurut data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (2020), kelompok usia remaja dan anak yang 

mengalami trauma akan lebih sulit disembuhkan daripada orang dewasa. Tercatat 

selama lima tahun terakhir sebanyak 930 anak dalam situasi darurat terdiri dari anak 

terlantar, anak korban konflik sosial dan anak korban bencana baik darat, laut 

maupun udara. 

Pulau Bali termasuk daerah rawan gempa diapit oleh dua zone generator 

gempa, yakni lempeng disubdiction (penyusupan lempeng Euro Asia dan Indo 

Australia) di sebelah selatan dan utara Pulau Bali. Bali mengalami gempa bumi 

besar pada tahun 1815, 1857, dan 1976 (Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG), 2017). Pada Desember 2014 hingga November 2019 Bali 

mengalami 10 kali gempa bumi dengan rentang kekuatan 3 sampai 7 scala ritcher 

pada Desember 2014 hingga Desember 2019. Gempa juga terjadi Bali Selatan pada 

tanggal 16 Juli 2019 dengan magnitudo 6,0 SR. Gempa yang terjadi Selasa pagi, 

tanggal 16 Juli 2019 tepatnya pukul 08.18.38 WITA ini berpusat pada 83 kilometer 

barat daya Nusa Dua Bali, dengan kedalaman 68 km dan tidak berpotensi tsunami 

(BMKG, 2019) 

Menurut Undang – Undang No.24 Tahun 2007, Bencana adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam menganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh factor alam, factor non-alam maupun factor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 



3  

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angina topan, dan tanah longsor. 

Gempa bumi mengakibatkan kerugian tidak hanya berupa fisik melainkan 

juga berupa non-fisik seperti kehilangan anggota keluarga serta gangguan 

psikologis. Gangguan psikologis pasca bencana biasanya muncul sebagai 

manifestasi dari pengalaman mengerikan. Individu dengan gangguan psikologis 

pasca bencana akan mengalami ansietas dan selalu teringat trauma melalui memori 

dan mimpi tentang peristiwa yang terkait dengan trauma. Gangguan ini dapat terjadi 

pada semua usia, termasuk anak-anak dan remaja.(Zurriyatun Thoyibah1, 2019) 

Anak- anak merupakan salah satu kelompok rentan yang paling beresiko 

terkena dampak bencana. Kerentanan anak – anak terhadap bencana dipicu oleh 

factor keterbatasan pemahaman tentang risiko – risiko di sekeliling mereka, yang 

berakibat tidak adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berdasarkan 

data kejadian bencana di beberapa daerah banyak korban terjadi pada anak usia 

sekolah baik di jam sekolah maupun diluar jam sekolah , bencana terjadi di waktu 

produktif tersebut selain membuat korban jiwa juga membuat rusaknya bangunan 

sekolah. (Indriasari, 2016) 

Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem 

penanggulangan bencana berupa manajemen risiko bencana untuk menanggulangi 

dampak yang ditimbulkan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 

2019). PP No.21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana 

sebagai penyelenggara penanggulangan bencana dalam rangka pencegahan, 
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mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana 

yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang 

– Undang No. 24 Tahun 2007). Pendidikan siaga bencana dapat dilakukan sejak 

dini melalui program siaga bencana disekolah agar anak-anak dapat mengetahui 

bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana (Indriasari, 2016). 

Komunitas sekolah merupakan salah satu stakeholder yang mempunyai 

peranan besar dalam menyebarkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang 

kebencanaan mulai dari sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Sekolah 

memiliki peranan penting dalam mengubah pola pikir terhadap kebencanaan 

melalui pendidikan pengurangan risiko bencana pada komunitas sekolah 

(Indriasari, 2016). Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

memberikan edaran kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia perihal 

pengurangan risiko bencana di sekolah yang tertuang dalam surat edaran No. 

70a/MPN/SE/2010 dalam meningkatkan kesiapsiagaan di sekolah. 

Pendidikan siaga bencana dapat diawali pada anak usia sekolah dasar karena 

pada anak – anak usia 7-12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar , dunia 

anak – anak tidaklah lepas dari permainan. Dengan bermain anak tidak hanya 

mendapatkan kesenangan namun juga akan belajar akan sesuatu. Perancangan 

media edukasi berupa permainan merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien 

dalam mendidik anak-anak tentang pembelajaran mengenai perlindungan diri 

dalam menghadapi bencana (Melissa, 2014) 
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Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang- 

senang. Melalui bermain anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan 

perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai 

dan sikap hidup (Elfiadi, 2016). Melalui media pembelajaran berbasis permainan, 

anak mampu mendapat ilmu berupa teori dan juga praktek berupa pengalaman 

secara tidak langsung, permainan juga mampu memberikan dan meningkatkan 

kreatifitas anak-anak. Dengan media pembelajaran berupa permainan, anak mampu 

meningkatkan kinerja motorik mereka sehingga mereka dapat berpikir dan 

bertindak dengan benar dalam satu waktu. (Setyanugrah and Setyadi, 2017). 

Hal tersebut terlihat dari hasil beberapa penelitian yang menyimpulkan 

bahwa penggunaan media permainan dapat meningkatkan pengetahuan 

kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Salah satu penelitian tersebut adalah oleh 

Suryani (2014), berjudul “Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan 

Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi Di Sekolah Dasar 19 Banda 

Aceh” yang menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran dengan 

media permainan ini dapat meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan dibuktikkan 

dengan hasil penelitiannya yaitu hasil belajar siswa telah mencapai 82,4% pada 

siklus pertama dan meningkat menjadi 94,1% pada siklus kedua. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Yuliartika (2019), dengan judul “Pengembangan Disaster 

Surprise Box Sebagai Media Pembelajaran Materi Kesiapsiagaan Bencana Pada 

Ektrakurikuler PMR Di Mts Negeri 1 Kecamatan Gondangrejo” menyebutkan 

bahwa media pembelajaran Disaster Surprise Box dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk  mereview mengenai 

“Pengaruh Pemberian Edukasi dengan Media Permainan Terhadap Pengetahuan 

Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: Apakah ada pengaruh pemberian edukasi dengan media permainan 

meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa 

bumi? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian edukasi dengan media permainan terhadap pengetahuan kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

2. Tujuan Khusus 

 
a. Mengidentifikasi pengetahuan kesiapsiagaan siswa sebelum diberikan edukasi 

dengan media permainan 

b. Mengidentifikasi pengetahuan kesiapsiagaan siswa setelah diberikan edukasi 

dengan media permainan 

c. Menganalisis pengaruh pemberian edukasi dengan media permainan terhadap 

pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh, peneliti berharap hal 

tersebut memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

 

a. Hasil dari literature review ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di 

bidang keperawatan dalam pengembangan ilmu kebencanaan pemberian media 

permainan untuk siswa sekolah dasar. 

b. Sebagai dasar acuan bagi penulis selanjutnya dalam melakukan literature 

review serupa mengenai pengaruh pemberian edukasi media permainan 

terhadap kesiapsiagaan siswa sekolah dasar dalam menghadapi bencana dengan 

berlandaskan pada kelemahan dari penulis ini. 

2. Manfaat praktis 

 

a. Hasil literature review ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

kesiapsiagaan bencana kepada siswa sebagai upaya pengurangan risiko 

bencana. 

b. Hasil literature review 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 dimasukkan dalam intrakurikulum 

atau ekstrakurikuler. 

E. Metode Literatur Review 

 

1. Kriteria inklusi 

 

Kriteria inklusi dari artikel yang akan dibahas : 

 

a) Hasil penelitian/review tentang kesiapsiagaan bencana tahun 2010 – 2020 

 

b) Hasil penelitian/review tentang pemberian edukasi dengan media permainan 

tahun 2010 – 2020 
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c) Hasil penelitian/review abstract dan fulltext. 

 

2. Strategi pencarian 

 
Penulusuran artikel dilakukan melalui tiga database (Google Schoolar, 

PubMed, dan Science Direct ) yang dicari pada tahun 2010 sampai 2020 berupa 

laporan hasil penelitian dan review yang membahas pemberian edukasi dengan 

media permainan terhadap kesiapsiagaan bencana. Kata kunci edukasi, media 

permainan, dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi digunakan untuk mencari 

database elektronik. Artikel diseleksi berdasarkan judul dan informasi abstrak. 

Apabila informasi pada judul dan abstrak tidak jelas, maka mempergunakan naskah 

lengkap untuk dilakukan review. Adapun URL (Uniform Resource Locator) dari 

database elektronik yang menjadi sumber artikel adalah : 

 

a. https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=permainan+kesiapsiagaan+b 
 

encana&hl=id&as_sdt=0,5 
 

b. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=game+disaster+preparedness 
 

c. https://www.researchgate.net/search/publication?q=mobile%20learning%20applic 
 

ation%20disaster%20preparedness 

 

Adapun 6 artikel penelitian yang masuk ke dalam kriteria inklusi yakni : 

 
a. Artikel dari Google Scholar :  Penerapan  Puzzle  Gempa  Bumi  Dan Tsunami 

Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 15 Banda Aceh, Pengembangan Disaster Surprise Box 

Sebagai Media Pembelajaran Materi Kesiapsiagaan Bencana Pada 

Ektrakurikuler PMR Di Mts Negeri 1 Kecamatan Gondangrejo, Model 

Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana 

https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=permainan%2Bkesiapsiagaan%2Bbencana&hl=id&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=permainan%2Bkesiapsiagaan%2Bbencana&hl=id&as_sdt=0%2C5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=game%2Bdisaster%2Bpreparedness
https://www.researchgate.net/search/publication?q=mobile%20learning%20application%20disaster%20preparedness
https://www.researchgate.net/search/publication?q=mobile%20learning%20application%20disaster%20preparedness
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Gempa Bumi Di Sekolah Dasar 19 Banda Aceh, Pengaruh Pemberian Metode 

Simulasi Siaga Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Anak Di 

Yogyakarta. 

b. Artikel dari Pubmed : The Evaluation Of The Education For 

Earthquake Preparation Addressed To Middle School Students 

c. Artikel dari Researchgate : Disaster Risk Reduction for Earthquake 

Using Mobile Learning Application to Improve the Students Understanding in 

Elementary School 
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