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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi SMP-SMP yang rawan terhadap 
resiko bencana alam gempa bumi, mengetahui tingkat kesadaran komunitas SMP yang 
tinggal di wilayah rawan bencana alam gempa bumi, kesiapsiagaan yang telah mereka 
lakukan, mengidentifikasi kebutuhan komunitas SMP untuk melakukan mitigasi, 
selanjutnya mengembangkan perangkat dan prosedur pelatihan teknik mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi pada komunitas SMP. 

Penelitian ini didahului survei ke lapangan dan dilengkapi peta rekaman 
episentum untuk mengetahui SMP-SMP yang rawan terhadap dampak gempa bumi, 
tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan jika terjadi gempa bumi. Dari data tersebut 
dilakukan pengembangan perangkat dan prosedur pelatihan teknik mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi. Selanjutnya uji coba perangkat dan prosedur 
pelatihan, revisi, serta implementasi. Tahap evaluasi hasil implementasi untuk 
mengetahui efektivitas perangkat dan prosedur pelatihan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Semua SMP di seluruh kecamatan di Kabupaten 
Bantul adalah rawan terhadap resiko bencana alam gempabumi; (2) tingkat kesadaran 
komunitas SMP bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan terkena dampak bencana 
alam gempabumi adalah cukup tinggi yakni mencapai 81%; (3) Kesiapsiagaan yang 
telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari dampak bencana alam 
gempabumi masih rendah; (4) Kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk 
melakukan mitigasi dan manajemen bencana alam gempabumi adalah berupa modul 
pelatihan, media pelatihan, alat untuk simulasi terjadinya gempabumi, VCD teknik 
mitigasi bencana gempabumi, dan alat PPGD, serta cara melakukan PPGD; (5) 
Perangkat pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam yang berhasil 
dikembangkan melalui penelitian ini adalah modul pelatihan, media pelatihan, VCD 
teknik mitigasi bencana gempabumi, dan alat PPGD; dan (6) Cara/prosedur pelatihan 
teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempabumi yang dilakukan dengan 
memadukan penyampaian  teori dan praktik dirasakan sangat efektif bagi komunitas 
SMP. 
 
Kata kunci: mitigasi, manajemen bencana, gempabumi 

 
 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Peristiwa gempabumi banyak terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam gempabumi 
tersebut antara lain terjadi beberapa kali di wilayah Aceh, Nias, Padang, Jawa Tengah, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan letak 
geografis, wilayah kepulauan Indonesia terletak di tempat pertemuan tiga lempeng besar dunia, 
yaitu lempeng India-Australia (bagian selatan), lempeng Eurasia (bagian barat dan utara) dan 
lempeng Pasifik (bagian timur). Oleh karena itu maka wilayah Indonesia merupakan wilayah yang 
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paling sering terjadi gempabumi. 
Menurut data rekaman sebaran episentrum gempabumi dengan magnitudo 5 dari tahun 

1900-2000 dan menurut peta daerah gempabumi di Indonesia,    Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) berada di wilayah 4. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan terhadap 
terjadinya gempabumi. Selain dikarenakan DIY berada di dekat pertemuan  dua lempeng dunia, 
DIY juga berada di atas jalur gunung berapi yang  aktif di dunia. Posisi Ini menjadikan DIY rentan 
terhadap terjadinya bencana alam gempabumi tektonik dan gempabumi vulkanik. 

Gempabumi dengan kekuatan 5,9 SR yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 
menimbulkan banyak kerusakan harta benda, sarana dan prasarana, serta banyak korban manusia 
yang terluka dan meninggal dunia. Bencana alam tersebut telah membuka mata semua elemen 
masyarakat secara nasional. Oleh karena itu, maka  masyarakat perlu dibekali berbagai teknik 
penyelamatan diri yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan. Melalui teknik penyelamatan diri 
yang tepat diharapkan masyarakat dapat terhindar dari resiko menjadi korban jika tiba-tiba terjadi 
gempabumi. 

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan pada 
lembaga pendidikan terutama pada komunitas sekolah.  Apabila gempabumi terjadi pada jam 
belajar di sekolah, maka dibutuhkan suatu tindakan tepat untuk melindungi anak-anak dari resiko 
akibat gempabumi. Lebih-lebih pada siswa yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya siswa 
Sekolah Menengah Pertama.  

Beberapa materi yang dapat dilatihkan antara lain teknik mitigasi dan manajemen bencana 
alam gempabumi. Teknik mitigasi meliputi mitigasi sebelum bencana gempabumi atau fase 
pengurangan resiko, upaya perlindungan diri pada saat terjadinya gempabumi, dan evakuasi setelah 
gempa mereda serta pertolongan pertama pada korban. 

 
2. Rumusan Masalah  

a. SMP di wilayah kecamatan manakah yang rawan terhadap resiko bencana alam gempabumi? 
b. Seberapa tinggi tingkat kesadaran komunitas SMP bahwa mereka tinggal di wilayah yang 

rawan terkena dampak bencana alam gempa bumi? 
c. Seberapa jauh kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari 

dampak bencana alam gempa bumi? 
d. Kebutuhan apasajakah yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan 

manajemen bencana alam gempabumi? 
e. Apa sajakah perangkat pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempabumi 

bagi komunitas SMP? 
f. Bagaimanakah cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempa 

bumi pada komunitas SMP yang efektif? 
 
3. Tujuan Penelitian  

a. Mengidentifikasi SMP-SMP yang rawan terhadap resiko bencana alam gempabumi. 
b. Mengetahui tingkat kesadaran komunitas SMP bahwa mereka tinggal di wilayah 

yang rawan terkena dampak bencana alam gempabumi. 
c. Mengetahui kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar 

dari dampak bencana alam gempabumi. 
d. Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan 

mitigasi dan manajemen bencana alam gempabumi. 
e. Menghasilkan perangkat pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam 

gempabumi bagi komunitas SMP. 
f. Menemukan cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam 

gempabumi pada komunitas SMP yang efektif. 
 
4. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelatihan, dengan harapan 
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komunitas SMP sadar bahwa mereka berada di daerah rawan terjadinya bencana alam gempabumi 
dan sadar akan kemungkinan mereka menjadi korban. Selanjutnya diharapkan mereka dapat 
melakukan tindakan tepat sehingga terhindar dari dampak jika terjadi bencana alam gempabumi. 
Selain itu, diharapkan mereka dapat membantu masyarakat sekitar dan lingkungan tempat 
tinggalnya yang terkena dampak bencana alam gempabumi. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan.  Melalui penelitian ini akan 
dikembangkan perangkat pelatihan yang berupa modul mitigasi dan manajemen bencana alam 
gempa bumi, alat simulasi gempa bumi, dan VCD teknik mitigasi bencana alam gempa bumi.  Pada 
tahap awal penelitian dilakukan survey di beberapa SMP Kabupaten Bantul.  Tujuan survey ini 
adalah untuk untuk mendapatkan gambaran awal tentang kesadaran dan kesiapsiagaan komunitas 
SMP terhadap bencana alam gempa bumi.  Melalui kegiatan survey tersebut dapat diidentifikasi 
SMP-SMP yang rawan terhadap resiko bencana alam gempa bumi, tingkat kesadaran komunitas 
SMP bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan terkena dampak bencana alam gempa bumi, 
kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari dampak bencana alam 
gempa bumi, dan kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi. 

Tahap kedua adalah dilakukan pengembangan instrumen yang berupa modul teknik 
mitigasi dan manajemen bencana alam gempa bumi, alat simulasi gempa bumi, dan VCD teknik 
mitigasi bencana alam gempa bumi, serta cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi dan manajemen 
bencana alam gempa bumi pada komunitas SMP. 

Tahap ketiga dilakukan ujicoba instrumen penelitian.  Ujicoba dilakukan di komunitas 
SMP di beberapa kecamatan yang rawan gempa bumi di Kabupaten Bantul. Dengan ujicoba ini 
dapat diketahui efektivitas modul, alat simulasi gempa, VCD teknik mitigasi bencana alam gempa 
bumi sebagai media pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempa bumi yang 
efektif dan komunikatif.  Efektivitas cara/prosedur teknik mitigasi bencana alam gempa bumi juga 
diujicoba pada tahap ini. 

Tahap keempat dilakukan revisi terhadap modul, alat simulasi gema, dan VCD, dan 
cara/prosedur teknik mitigasi bencana alam gempa bumi berdasarkan masukan-masukan yang 
diperoleh pada tahap ujicoba. 

Tahap kelima dilakukan implementasi modul, alat simulasi gema, VCD, dan cara/prosedur 
teknik mitigasi bencana alam gempa bumi pada komunitas SMP di Kabupaten Bantul. 

Tahap terakhir adalah dilakukan evaluasi terhadap implemnetasi modul, alat simulasi 
gema, VCD, dan cara/prosedur teknik mitigasi bencana alam gempa bumi pada komunitas SMP di 
Kabupaten Bantul. 

 
1. Teknik Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh komunitas SMP yang ada di Kabupaten Bantul.  
Komunitas SMP yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi siswa, guru, karyawan, dan 
komite sekolah.  Sampel ditentukan dengan teknik purposif sampling, yakni dengan cara 
memilih komunitas SMP di Kabupaten Bantul yang berada pada daerah/zona rawan bencana 
alam gempa bumi. 

2. Parameter Penelitian   
Keberhasilan dari penelitian ini dapat diketahui dari beberapa parameter penelitian sbb: 
a. meningkatnya tingkat kesadaran komunitas SMP bahwa mereka tinggal di wilayah yang 

rawan terkena dampak bencana alam gempa bumi. 
b. Meningkatnya kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari 

dampak bencana alam gempa bumi. 
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3. Jenis Data Penelitian 
Data penelitian ini berupa data kualitatif yang meliputi: 
a. Data SMP-SMP di Kabupaten Bantul yang rawan terhadap resiko gempa bumi.  Data ini 

diperoleh dengan survey di lapangan. 
b. Data tentang kesadaran komunitas SMP di Kabupaten Bantul terhadap resiko bencana alam 

gempa bumi.  Data ini dikumpulkan melalui survey dan angket. 
c. Data tentang kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari 

dampak bencana alam gempa bumi.  Data ini diperoleh dengan cara observasi langsung di 
lapangan.  Kelengkapan informasi tentang data ini dilakukan dengan angket. 

d. Data tentang kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi.  Data ini diperoleh dengan observasi langsung di 
lapangan. 

e. Data tentang efektivitas modul, alat simulasi gempa, dan VCD teknik mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi. Data ini diperoleh dengan angket tanggapan/respon 
komunitas SMP terhadap media pelatihan tersebut. 

f. Data efektivitas cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi bencana alam gempa bumi. Data ini 
diperoleh dengan angket tanggapan/respon komunitas SMP terhadap cara/prosedur pelatihan 
tersebut. 
 

4. Teknik Analisis Data 
Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Data tentang SMP-SMP di 

Kabupaten Bantul yang rawan terhadap resiko gempa bumi dianalisis dengan menghitung 
persentase jumlah SMP yang rawan bencana pada setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. 

Data tentang kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam gempa bumi dianalisis 
dengan persentase kesadaran dan kesiapsiagaan komunitas SMP terhadap resiko bencana alam 
gempa bumi.  Selain itu peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana alam 
gempa bumi dianalisis dengan menghitung gain, berdasarkan kesadaran dan kesiapsiagaan awal 
komunitas SMP di Kabupaten Bantul sebelum dilakukan penelitian dan setelah penelitian. 

Data tentang efektivitas modul, alat simulasi gempa, dan VCD teknik mitigasi dan 
manajemen bencana alam gempa bumi dianalisis secara deskriptif kualitatif seberapa efektif dan 
komunikatif media tersebut digunakan sebagai instrumen pelatihan. 

Data tentang cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi bencana alam gempa bumi 
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan seberapa efektif cara/prosedur 
pelatihan tersebut digunakan dalam pelatihan teknik mitigasi bencana alam gempa bumi. 
 

5.  Alat dan Bahan  
Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 
a. Modul teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempa bumi.  Materi dalam modul 

meliputi pengertian bencana alam gempabumi dan penyebabnya, teknik mitigasi dan 
manajemen  bencana alam gempa bumi.  

b. Alat Simulasi Gempa.  Alat ini dibuat untuk memudahkah komunitas SMP dalam memahami 
fenomena alam gempabumi. 

c. VCD teknik mitigasi bencana alam gempa bumi.  Alat ini dibuat untuk membantu komunitas 
SMP dalam memahami teknik mitigasi bencana alam gempa bumi.  Peningkatan pemahaman 
ini diharapkan berdampak pada peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan komunitas SMP di 
Kabupaten Bantul terhadap resiko gempa bumi. 

d. Alat Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).  Alat ini diperlukan dalam membekali 
komunitas SMP di Kabupaten Bantul untuk melalukan pertolongan pertama terhadap korban 
gempa bumi dengan alat standard dan prosedur peyelamatan yang baku. 
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Secara singkat langkah penelitian ini disajikan secara skematis sbb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Tahapan-Tahapan Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tahap 1. Survey 

 Identifikasi SMP rawan gempa. 
 Identifikasi tingkat kesadaran dan 

kesiapsiagaan thd gempa bumi. 
 Identifikasi kebutuhan komunitas SMP untuk 

mitigasi dan manajemen bencana alam gempa 
bumi. 

  Tahap 2. Pengembangan Instrumen 

 Modul Mitigasi dan Manajemen Bencana 
Alam Gempa Bumi 

 Alat Simulasi Gempa 
 VCD teknik Mitigasi Gempa Bumi 
 Alat PPGD 

  Tahap 3. Uji Coba Instrumen 

 Efektivitas perangkat pelatihan yang 
dikembangkan. 

 Efektivitas cara/prosedur pelatihan 

  Tahap 4. Revisi 

 Modul, Alat Simulasi, VCD 
 Cara/prosedur pelatihan 

  Tahap 5. Implementasi 

 Modul, Alat Simulasi, VCD terevisi 
 Cara/prosedur pelatihan terevisi 

  Tahap 6. Evaluasi 

 Efektivitas 
 Efisiensi 
 Tindak Lanjut
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Memperhatikan Peta daerah rawan gempabumi di Indonesia, maka seluruh wilayah 

kabupaten Bantul, bahkan wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  termasuk wilayah yang 
rawan terjadi gempa bumi. Berikut peta dampak gempabumi di Yogyakarta dan damage density 
pada peristiwa gempabumi pada tanggal 27 Mei 2006. 

                     
Mengacu pada peta dampak gempabumi tanggal 27 Mei 2006, maka tampak bahwa 

gempabumi tersebut berdampak di seluruh wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan 
sampai ke propinsi Jawa Tengah. Jika mengacu pada  peta Damage Density, berdasarkan gradasi 
warna pada peta, dapat diketahui tingkat kerapatan kerusakan di setiap wilayah kecamatan di 
kabupaten Bantul akibat gempabumi Dengan demikian dapat teridentifikasi tingkat dampak 
kerusakan akibat gempabumi di tiap kecamatan tersebut. Hasil identifikasi tingkat dampak gempa 
bumi seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel: Dampak Gempa Bumi 27 Mei 2006 
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul 

 
NO. 

TINGKAT DAMPAK GEMPA BUMI 

RINGAN SEDANG PARAH 

1 Kec. Kretek Kec. Pajangan Kec. Banguntapan 

2 Kec. Sedayu Kec. Pandak Kec. Sewon 

3 Kec. Srandakan Kec. Kasihan Kec. Bantul 

4 Kec. Dlingo Kec. Piyungan Kec. Jetis 

5 Kec. Sanden  Kec. Bambanglipuro 

6   Kec. Pundong 

7   Kec. Imogiri 

8   Kec. Pleret 

Jumlah 5 kecamatan 4 kecamatan 8 kecamatan 

Total 17 kecamatan 

  Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa SMP di seluruh kecamatan di wilayah 
kabupaten Bantul rawan terhadap resiko bencana gempabumi, dengan tingkat kerawanan bervariasi 
sesuai dengan kecamatan sekolah tersebut berada. 

Guna mendapatkan data: (1) tingkat kesadaran komunitas SMP bahwa mereka tinggal di 
wilayah yang rawan terkena dampak bencana alam gempa bumi, (2) kesiapsiagaan yang telah 
dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari dampak bencana alam gempa bumi, dan (3) 
kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan manajemen 
bencana alam gempa bumi, tim peneliti memberikan angket Kesadaran terhadap Bencana 
Gempabumi seperti pada lampiran. 

 Angket diberikan kepada komunitas 15 SMP dari 15 kecamatan sebagai sampel penelitian. 
Jumlah komunitas sekolah sebagai responden setiap SMP berjumlah 45 orang yang terdiri dari: 1 
orang Kepala SMP, 10 orang guru, 2 orang TU, 2 orang Komite/Dewan Sekolah, dan 30 orang 
siswa dari kelas 1,2,dan 3. 
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Daftar SMP sampel penelitian terdapat pada tabel berikut: 
Tabel: SMP Sampel Penelitian 

NO. NAMA SMP ALAMAT 
1 SMP Negeri 2 Bantul Jl. Raya Bantul No 2/III Melikan Bantul 
2 SMP Pangudiluhur Sedayu Jl. Wates Km 12, Argosari, Sedayu Bantul 
3 SMP Negeri 1 Pajangan Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul 
4 SMP Negeri 1 Pandak Jl. Srandakan Km 1 Gilangharjo, Pandak Bantul 
5 SMP Negeri 1 Srandakan Nengahan, Trimurti, Srandakan Bantul 
6 SMP Negeri 3 Sewon Jl. Bantul Km 7, Pendowoharjo, Sewon 
7 SMP PGRI Kasihan Ambarbinangun, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul 
8 MTs Negeri Wonokromo Jl. Imogiri Timur, Wonokromo, Pleret Bantul 
9 SMP Negeri 2 Piyungan Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo, Piyungan Bantul 

10 SMP Muh. Banguntapan Wiyoro Lor, Baturetno Banguntapan Bantul 
11 SMP Negeri 2 Kretek Parangtritis, Kretek, Bantul 
12 SMP Kanisius Bambanglipuro Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul 
13 SMP Negeri 1 Imogiri Jl. Imogiri Km 12 Imogiri Bantul 
14 SMP Negeri 3 Jetis Jl. Parangtritis Km 14,5 Patalan, Jetis Bantul 
15 SMP Negeri 1 Pundong Panjangrejo Pundong Bantul 

Hasil Rekapitulasi data angket terdapat di lampiran. Berdasarkan data angket tersebut, 
dapat diketahui bahwa 81% mereka sadar tinggal di daerah yang rawan bencana gempabumi. 
Walaupun demikian 61,69% dari responden tidak melakukan persiapan bersama keluarga untuk 
menghadapi jika bencana gempabumi datang. Responden (lebih dari 80%) telah mengenal tempat 
aman dan berbahaya di lingkungan sekolah serta mengetahui cara berlindung. Tata letak almari, 
meja dan kursi di ruangan kelas memberikan kemudahan siswa melakukan evakuasi dari dalam 
kelas (73,31%), pintu kelas tidak terkunci selama pembelajaran (90,09%), namun sangat 
disayangkan pihak sekolah tidak/belum menyusun peta evakuasi dan mensosialisasikan (86,77%). 
Pihak sekolah juga tidak/belum melakukan latihan tata cara menghadapi gempa bumi (61,68%) dan 
tidak mempunyai tanda khusus untuk peringatan dini jika terjadi gempabumi (86,43%). 

Mengacu pada data angket yang meliputi kesadaran komunitas SMP tinggal di wilayah 
yang rawan bencana alam gempa bumi dan kesiapsiagaan yang belum dilakukan oleh komunitas 
SMP agar terhindar dari dampak bencana alam gempa bumi, serta  kebutuhan yang diperlukan oleh 
komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan manajemen bencana alam gempa bumi, maka 
perangkat pelatihan dikembangkan sesuai dengan data tersebut. materi kebencanaan pelatihan.  

Perangkat pelatihan yang dikembangkan berupa modul pelatihan, media pelatihan, alat 
untuk simulasi terjadinya gempabumi, VCD teknik mitigasi bencana gempabumi, dan alat serta 
cara melakukan PPGD. Adapun modul yang disusun seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel: Modul Pelatihan Teknik Mitigasi dan Manajemen  

Bencana Alam Gempabumi bagi Komunitas SMP 
NO. JUDUL MODUL 

1 Bencana Alam dan Penyebabnya 

2 Gempabumi dan Dampaknya 

3 Tindakan Kesiapsiagaan Bencana Alam Gempabumi 

4 Membuat Peta Evakuasi 

5 Prosedur dan Alat Pertolongan Pertama 

6 Peran Komunitas Sekolah dalam Menangani Bencana Alam Gempabumi 

7 Manajemen Bencana Alam Gempabumi di Rumah 
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Adapun media pelatihan dan alat yang digunakan dalam pelatihan ada di tabel berikut: 
 

Tabel: Media dan alat Pelatihan Teknik Mitigasi dan Manajemen  
Bencana Alam Gempabumi bagi Komunitas SMP 

NO. MEDIA/ALAT JUMLAH 
(hal/set/bh) 

1 Foto dampak bencana alam gempa bumi 4 
2 Gambar Peta Pemisahan Benua & Keterangannya 6 
3 Gambar Stuktur Bumi 3 
4 Gambar Arus Konveksi di dalam bumi 1 
5 Gambar Pergerakan Lempeng tektonik (&magma) 1 
6 Gambar Sebaran episentrum gempa bumi 1 
7 Peta Tektonik Indonesia 1 
8 Peta Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia 1 
9 Foto Kasus Kragilan Klaten 1 
10 VCD teknik mitigasi bencana gempabumi 1 
11 Contoh Tas Siaga 1 
12 Mitela 20 
13 Funda 10 
14 Flatenga 10 
15 Spalk panjang dan pendek 3 
16 Tongkat 2 
17 Kain panjang/goni 2 

Perangkat tersebut sudah diujicobakan dalam pelatihan di SMP N 1 Pajangan Bantul. 
 
Hasil isian angket oleh responden: 

 
No 

 
Pernyataan 

Pendapat 
Ya (%) Tidak 

(%) 
           MATERI/MODUL: 
1 Materi pelatihan disusun secara sistematis dalam bentuk modul 

sehingga mudah untuk difahami. 
100 0 

2 Ilustrasi yang berupa gambar, grafik, atau foto yang ditampilkan 
dalam modul dapat mempertajam penjelasan  

100 0 

3 Cakupan isi modul cukup lengkap, sesuai dengan kebutuhan di 
lapangan. 

100 0 

4 Bahasa yang digunakan dalam modul sederhana sehingga mudah 
difahami. 

100 0 

5 Tampilan modul cukup menarik sehingga dapat memotivasi saya 
untuk mempelajari isinya. 

94 6 

           PELAKSANAAN PELATIHAN 
6 Alokasi waktu untuk penyampaian materi  tiap-tiap modul sudah 

sesuai dengan cakupan isi modul. 
82 18 

7 Lama pelatihan selama dua (2) hari, saya rasakan belum cukup. 71 29 
8 Pada setiap presentasi materi, tersedia waktu yang mencukupi untuk 

berdiskusi. 
82 18 

9 Media yang digunakan dalam pelatihan dapat membantu peserta 
pelatihan memahami materi dengan baik 

94 6 

10 Metode pelatihan yang mengkombinasikan antara teori dan praktik 
dalam pelatihan ini sangat menarik sehingga tidak membosankan. 

94 6 

11 Para pelatih dapat menyampaikan materi dengan baik sehingga 
seluruh materi dapat disampaikan  dengan rinci dan detail. 

94 6 
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12 Selama pelatihan terjadi komunikasi/interaksi yang kondusif antara 
pelatih dengan peserta. 

100 0 

13 Seluruh permasalahan yang muncul dalam pelatihan dapat 
dipecahkan dengan baik oleh tim pelatih. 

100 0 

           MANFAAT DAN TINDAK LANJUT 
14 Saya merasa hasil pelatihan ini sangat bermanfaat bagi komunitas 

sekolah untuk kesiapsiagaan terhadap gempa bumi. 
100 0 

15 Saya mendapatkan hal-hal yang baru yang belum pernah saya 
dapatkan sebelum mengikuti pelatihan ini. 

100 0 

16 Saya akan berusaha mengimbaskan hasil pelatihan ini kepada siswa, 
guru, orang tua, anggota keluarga, rekan kerja, tetangga, dan orang 
lain yang membutuhkan. 

100 0 

17 Sekolah perlu mengadakan pelatihan mitigasi dan managemen 
bencana alam gempa bumi secara kontinu dan mandiri. 

100 0 

18 Komunitas sekolah perlu memiliki alat PPGD. 100 0 
19 Perlu dilakukan latihan PPGD bagi seluruh komunitas sekolah 100 0 
20 Perlu dilakukan latihan evakuasi bencana alam gempabumi secara 

rutin bagi komunitas sekolah. 
100 0 

21 Jalinan kerjasama antara FMIPA UNY dengan sekolah (SMP) di 
lingkungan Kabupaten Bantul perlu dirintis dalam kaitannya dengan 
mitigasi dan managemen bencana alam gempa bumi 

100 0 

 Berdasarkan hasil angket tersebut dapat diungkap bahwa seluruh responden menyatakan 
bahwa modul telah disusun secara sistematis, mudah difahami, cakupan isi lengkap sesuai 
kebutuhan di lapangan, bahasa sederhana, dan disertai dengan ilustrasi, gambar, grafik, atau foto.  
Selanjutnya 96% responden menyatakan bahwa modul cukup menarik dan dapat memotivasi 
peserta untuk mempelajarinya. 
 Dalam pelaksanaan pelatihan mitigasi bencana alam gempa bumi, 82 % responden 
menyatakan bahwa alokasi penyampaian tiap modul sudah sesuai.  Lama pelatihan 2 hari masih 
dirasakan kurang oleh 30 % responden.  Waktu untuk untuk berdiskusi diyatakan cukup oleh 82% 
responden.  Adapun penggunaan media, pemilihan metode, dan penguasaan materi para pelatih 
diyakini sudah baik oleh 94% responden. 
 Selanjutnya seluruh responden menyatakan bahwa hasil pelatihan ini sangat bermanfaat 
bagi komunitas sekolah untuk kesiapsiagaan terhadap gempa bumi; responden mendapatkan hal-hal 
baru yang bermanfaat.  Sebagai tindak lanjut semua responden juga akan berusaha mengimbaskan 
hasil pelatihan ini kepada siswa, guru, orang tua, anggota keluarga, rekan kerja, tetangga, dan orang 
lain yang membutuhkan.  Terkait dengan sekolah, seluruh responden juga menyatakan  bahwa 
sekolah perlu mengadakan pelatihan mitigasi dan manajemen bencana alam gempa bumi secara 
kontinu dan mandiri, komunitas sekolah perlu memiliki alat PPGD; perlu dilakukan latihan PPGD 
bagi seluruh komunitas sekolah; dan perlu dilakukan latihan evakuasi bencana alam gempabumi 
secara rutin bagi komunitas sekolah. 
 
KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 
1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

a. Semua SMP di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul adalah rawan terhadap resiko 
bencana alam gempabumi. 

b. Tingkat kesadaran komunitas SMP bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan terkena 
dampak bencana alam gempa bumi adalah cukup tinggi yakni mencapai 81%. 

c. Kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh komunitas SMP agar terhindar dari dampak 
bencana alam gempabumi masih rendah yakni pihak sekolah tidak/belum menyusun peta 
evakuasi dan mensosialisasikan (86,77%). Pihak sekolah juga tidak/belum melakukan latihan 
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tata cara menghadapi gempa bumi (61,68%) dan tidak mempunyai tanda khusus untuk 
peringatan dini jika terjadi gempabumi (86,43%). 

d. Kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas SMP untuk melakukan mitigasi dan manajemen 
bencana alam gempabumi adalah berupa modul pelatihan, media pelatihan, alat untuk 
simulasi terjadinya gempabumi, VCD teknik mitigasi bencana gempabumi, dan alat PPGD, 
serta cara melakukan PPGD. 

e. Perangkat pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam yang berhasil 
dikembangkan melalui penelitian ini adalah modul pelatihan, media pelatihan, VCD teknik 
mitigasi bencana gempabumi, dan alat PPGD. 

f. Cara/prosedur pelatihan teknik mitigasi dan manajemen bencana alam gempabumi yang 
dilakukan dengan memadukan penyampaian  teori dan praktik dirasakan sangat efektif bagi 
komunitas SMP. 

 
2. Saran dan Rekomendasi 

a. Hasil penelitian ini perlu diimplementasikan kepada seluruh komunitas SMP di Kabupaten 
Bantul. 

b. Kesiapsiagaan seluruh komunitas SMP di Kabupaten Bantul perlu ditingkatkan dalam 
rangka untuk mengurangi resiko terhadap dampak bencana alam gempabumi. 
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