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Materi Ajar Mitigasi Bencana Tsunami Di Kawasan Pesisir Parangtritis 

(  K.D Mengenal Cara – Cara Menghadapi Bencana Alam Kelas VI SD )  

Oleh : Bhian Rangga J.R 

Prodi Geografi FKIP UNS 

  

Berikut kerangka konsep kegiatan pembelajaran geografi kelas VI SD semester II 

pada KD mengenal cara – cara menghadapi bencana alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Penutup 

 

 

 

 

 

Capaian materi 

Dengan adanya fenomena 

alam maupun fenomena 

sosial mengenai tsunami, 

siswa dibekali sikap yang 

menghasilkan perilaku 

dalam menghadapi suatu 

bencana alam tsunami 

apabila sewaktu – waktu 

tiba 

Materi ajar mitigasi bencana 

tsunami disesuaikan dengan 

materi Lokal  

- Fenomena tsunami  

- Penyebab dan syarat 

terjadinya tsunami 

- Sejarah tsunami di Indonesia 

- Morfologi pesisir parangtritis 

- Menunjukkan lokasi SD 

Parangtritis II 

- Tindakan / reaksi siswa dan  

masyarakat ketika pra 

tsunami maupun pasca 

tsunami 

Evaluasi pembelajaran 

Tugas individu maupun kelompok 

- misalnya mencari berita / 

gambar mengenai tsunami di 

koran , majalah, internet. 

Membuat rencana kegiatan 

dalam menghindari peristiwa 

serupa terjadi lagi di waktu 

yang akan datang 

Media pembelajaran 

- Peta lokasi tumbukan lempeng 

australia dan hindia 

- Peta citra lokasi SD Parangtritis II 

- Peta citra daerah kerentanan tsunami 

- Peta   jalur evakuasi tsunami di 

kawasan Pantai Parangtritis 

-  foto / gambar mengenai  tsunami di 

suatu kawasan 

- animasi tentang tsunami, baik proses 

hingga pasca tsunami 
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Penyebab dan syarat terjadinya 

tsunami 

Sejarah tsunami di Indonesia 

Morfologi pesisir parangtritis Menunjukkan lokasi SD 

Parangtritis II 

Tindakan / reaksi siswa dan  

masyarakat ketika pra tsunami 

maupun pasca tsunami 

Tektonik Lempeng 

Fenomena tsunami  
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A. Pendahuluan 

Kawasan pesisir parangtritis merupakan bentuklahan asal marin dan angin 

yang berada di bagian selatan Provinsi DIY. Proses pembentukan pantai yang 

memanjang ini karena adanya aktivitas gelombang dan arus yang kuat dari 

pantai selatan Jawa. Pesisir selatan Pulau Jawa merupakan bagian dari 

kepulauan Indonesia yang berbatasan langsung dengan zona subduksi antara 

lempeng India dan Australia. Zona subduksi ini berada pada Samudra Hindia. 

Tumbukan antara dua lempeng ini menghasilkan tenaga endogenik yang 

bersifat dinamis. Sebagai konsekuensinya, area ini mempunyai tingkat 

kerentanan yang tinggi terhadap gempabumi. Gempabumi yang terjadi di 

bawah permukaan air laut dapat dislokasi pada paparan samudra dan 

menghasilkan tsunami. Perlu adanya penyusunan materi ajar bencana tsunami 

yang bermuatan lokal di SD ( Sekolah dasar ) sekitar Parangtritis. Sehingga 

diharapkan dengan adanya materi ajar mitigasi bencana tsunami di kawasan 

pesisir parangtritis yang  bersifat materi lokal dapat memberikan bekal 

kepada siswa SD tentang resiko bencana tsunami dengan mengenali 

karakteristik tsunami beserta perilaku dalam mewaspadai adanya tsunami di 

sekitar kawasan pesisir parangtritis. 

 

B. Pembahasan 

Berikut merupakan SK dan KD di  SD kelas VI semester II  adalah sebagai 

berikut : 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memahami gejala alam yang 

terjadi di Indonesia dan sekitarnya 

2.2 mengenal cara – cara menghadapi 

bencana alam 

Sumber : (BSNP : 2006) 

 

 Berdasarkan tabel  tersebut dapat dilakukan penyusunan materi ajar 

bersifat lokal yang berpijak pada SK dan KD di kelas VI Semester II.  

Kemampuan yang diharapkan, antara lain peserta didik  dapat : 

- Mengenali karakter tsunami dan menunjukkan wilayah – wilayah di 

kawasan parangtritis yang rawan tsunami   
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- Melakukan tindakan / perilaku jika terjadi adanya tsunami di daerah 

tersebut dan menyadarkan mereka tentang resiko bencana tsunami di 

kawasan parangtritis 

 

1. Mengenali karakter tsunami dan menunjukkan wilayah – wilayah di kawasan 

parangtritis yang rawan tsunami   

Guru dapat melakukan apersepsi kepada siswa, antara lain 

memberikan pertanyaan  : pernahkah kalian mendengar kata tsunami ? Secara 

tidak langsung anak – anak akan menjawab pertanyaan guru. Setelah 

mendengarkan jawaban siswa, maka guru dapat menerangkan tsunami kepada 

siswa. Pesisir selatan Pulau Jawa merupakan bagian dari kepulauan Indonesia 

yang berbatasan langsung dengan zona subduksi antara lempeng India dan 

Australia. Zona subduksi ini berada pada Samudra Hindia.Tumbukan antara 

dua lempeng ini menghasilkan tenaga endogenik yang bersifat 

dinamis.Sebagai konsekuensinya, area ini mempunyai tingkat kerentanan 

yang tinggi terhadap gempabumi. Gempabumi yang terjadi di bawah 

permukaan air laut dapat dislokasi pada paparan samudra dan menghasilkan 

tsunami. Salah satu daerah yang rawan adanya bencana tsunami adalah 

kawasan parangtritis. 

Secara harfiah, tsunami berasal dari Bahasa Jepang. Tsu berarti 

“pelabuhan” dan nami berarti “gelombang”. Secara umum tsunami diartikan 

perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut 

secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa 

disebabkan oleh tsunami yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi 

bawah laut, longsor bawah laut. Kemudian guru dapat memberikan seputar 

pertanyaan : Tahukah kamu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

tsunami? Maka guru dapat menjelaskan faktor penyebab tsunami, antara lain :  

1. Longsoran Lempeng Bawah Laut 

Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di pertemuan antar 

lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut 

dengan sesar. Pada sesar terjadi gerakan vertical antara kedua lempeng 

yang bisa menimbulkan longsoran.  
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2. Gempa Bumi Bawah Laut 

Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh 

pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, 

maka air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari 

posisi keseimbangannya menimbulkan gelombang.  

3. Aktivitas Vulkanik 

Adanya gunung berapi yang terletak di dasar samudra dapat menaikkan air 

dan membangkitkan gelombang tsunami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a )                         ( b ) 

Gambar 1. (a ) lokasi tumbukan lempeng australia dan hindia di selatan 

p. Jawa ( b ) skema terjadinya tsunami 

Guru dapat menerangkan proses terjadinya tsunami berdasarkan 

gambar tersebut. Gelombang tsunami terbentuk di dasar laut dan akhirnya 

menerjang pantai dan daratan. Perubahan – perubahan bentuk dasar laut 

secara tiba – tiba dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan air laut. Air 

laut akan bergerak untuk mencapai keseimbangan lagi sehingga 

mengakibatkan terjadinya aliran energi di laut. Ketika sampai di pantai, 

energi ini akan berubah menjadi gelombang besar dan daerah pesisir 

terbanjiri. 

Tanda-tanda terjadinya tsunami antara lain :  

- Terasa getaran 

- Air laut surut mendadak 
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- Terdengar suara gemuruh seperti truk menderu, suara pesawat atau 

dentuman. 

- Terlihat gelombang bewarna pekat sejajar permukaan laut. 

Tsunami dapat terjadi apabila : 

- Gempa di laut dengan kekuatan > 6,5 SR ( skala richter ) 

- Kedalaman pusat gempa < 60 km 

 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kawasan-kawasan pesisir 

Indonesia yang sangat berpotensi terkena tsunami adalah: 

1) Kawasan pesisir dari pulau-pulau yang menghadap ke Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia. Potensi sumber kejadian tsunami yang utama di 

kawasan-kawasan itu adalah sistem penunjamanyang ada di hadapan 

kawasan-kawasan pesisir itu. 

2) Kawasan pesisir dari pulau-pulau di kawasan Laut Banda. Di kawasan 

ini, tsunami dapat berasal dari kawasan Busur Banda maupun berasal 

dari Samudera Pasifik atau Samudera Hindia yang masuk ke kawasan 

itu. 

3) Kawasan pesisir pulau-pulau yang berhadapan dengan gunungapi 

bawah laut, seperti kawasan pesisir di kedua sisi Selat Sunda yang 

mengelilingi Gunung Krakatau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Sejarah Tsunami Indonesia  
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Berdasarkan letak geologis daerah pantai parangtritis terletak pada 

zone pegunungan sewu dan zone dataran alluvial pantai. Sedangkan secara 

fisiografik daerah parang tritis dan sekitarnya terletak pada zone plato selatan 

Jawa Tengah yang berupa pegunungan karst. Selain itu disekitar muara 

sungai opak merupakan dataran alluvial pantai. Sejarah geologi/geomorfologi 

untuk wilayah pantai Parangtritis, secara lebih rinci menurut Van Bemmelen 

(1970) didalam teori analisis Jawa menerangkan bahwa dalam proses 

pembentukannya Jawa Tengah mengalami tiga kali masa geantiklinal 

(pengangkatan). Geantiklinal pertama kali terjadi pada jaman miosen tengah 

selama kurang lebih 500 ribu tahun. Proses geantiklinal pertama ini 

mengakibatkan terbentuknya pegunungan Selatan Jawa. Daerah Parangtritis 

terbagi atas 4 bentangan alam geomorfologi dan geologi, yaitu: 

1. Bentuklahan asal fluvial 

Bentuklahan asal proses fluvial adalah semua bentuklahan yang terjadi 

akibat adanya proses aliran air baik yang terkonsentrasi yang berupa aliran 

sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa limpasan 

permukaan.Dapat dijumpai di  sungai Opak yang banyak mengandung 

pasir 

2. Bentuklahan asal marine  

Bentuklahan asal proses marin adalah semua bentuklahan yang dihasilkan 

oleh aktivitas laut, yaitu adanya gelombang dan arus laut. Contoh :dataran 

pantai di parangtritis 

3. Bentuklahan asal aeolian 

Endapan angin terbentuk oleh pengikisan, pengangkatan, dan pengendapan 

material lepas oleh angin Pasir yang berasal dari daratan (vulkan merapi) 

yang dihapuskan kembali oleh angina secara selektif, akhirnya diendapkan 

menjadi bermacam-macam bentuk bukit pasir (sand dunes) yang ada di 

pesisir parangtritis 

4. Bentuklahan solusional 

Bentuklahan solusional mempunyai karakteristik relief dan drainese alami 

yang anmpak spesifik karena proses solusional pada batuanyang mudah 



8 

 

tersolusi. Daerah Karst ini merupakan hasil proses pengikisan dan 

pengangkatan 

 

Setelah menceritakan secara umum proses tsunami dan morfologi 

pesisir parangtritis, maka guru dapat memberikan muatan lokal bencana 

tsunami di daerah Parangtritis Bantul. Guru dapat menunjukkan kepada siswa  

lokasi SD yang berdekatan dengan kawasan pesisir parangtritis melalui peta 

citra. 

  Dari peta citra tersebut guru menunjukkan lokasi SD berdekatan 

dengan pantai parangtritis, yaitu SD Parangtritis II Kab. Bantul DIY. Secara 

langsung maupun tidak langsung, siswa akan tertarik mengenali wilayah di 

sekitar pesisir parangtritis. Lokasi SD, lokasi rumah siswa dapat secara 

interaktif guru dapat menunjukkan melalui citra ikonos. Setelah mengenali 

lokasi SD yang berdekatan dengan pantai parangtritis, guru dapat 

menjelaskan kerentanan lokasi baik SD maupun rumah tinggal siswa terkena 

dampak tsunami. Sehingga setelah mengenali karakter wilayah tersebut, guru 

dapat memvisualkan peta kerentanan tsunami di pesisir parangtritis, peta jalur 

evakuasi.( sebagai media pembelajaran ). 

 

5. Melakukan tindakan / perilaku jika terjadi adanya tsunami di daerah tersebut 

dan menyadarkan mereka tentang resiko bencana tsunami di kawasan 

parangtritis baik pra tsunami hingga pasca tsunami 

Dalam melakukan mitigasi bencana tsunami di pesisir parangtritis, perlu 

adanya pembekalan kepada siswa  langkah – langkah yang harus dilakukan 

ketika ada bencana tsunami agar tidak banyak korban berjatuhan, antara lain : 

a. Tindakan pra tsunami 

- Hindari bertempat tinggal di daerah tepi pantai yang landai kurang dari 

10 meter dari permukaan laut. Berdasarkan penelitian, daerah ini 

merupakan daerah yang mengalami kerusakan terparah akibat bencana 

Tsunami,badai dan angin ribut. 

- Disarankan untuk menanam tanaman yang mampu menahan gelombang 

seperti bakau, palem, ketapang, waru, beringin atau jenis lainnya 
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- Buat bangunan bertingkat dengan ruang aman di bagian atas 

b. Tindakan ketika tsunami 

- Jangan panik 

- Segera berlari mencari tempat yang lebih tinggi 

- Naik ke lantai yang lebih tinggi atau atap rumah . 

- Tidak perlu menunggu peringatan tsunami 

- Selamatkan diri kalian,  

- Jangan hiraukan kerusakan di sekitar, teruslah mencari tempat yang 

tinggi, dan ikuti jalur evakuasi petunjuk untuk menuju tempat 

pengungsian aman 

c. Tindakan pasca tsunami 

- Hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali setelah dinyatakan 

aman, jauhi reruntuhan bangunan 

-  Tenang dan sabar. Tetap tenang dan berpikir rasional akan membantu 

- menyelamatkan kita dan terhindar dari tindakan yang tidak masuk 

akal. 

-  Memeriksa luka-luka. Memberi bantuan P3K untuk diri sendiri dan 

- kemudian membantu orang lain sampai mendapat bantuan. 

 

Setelah memberikan materi tindakan tersebut, guru dapat menunjukkan 

peta jalur evakuasi ke tempat pengungsian aman di sekitar pesisir kawasan 

parangtritis. Kawasan pantai Selatan dikelilingi oleh pegunungan sewu. 

Sehingga guru dapat menunjukkan letak pegunungan sewu yang sewaktu – 

waktu dapat digunakan untuk menjadi tempat pengungsian aman ketika 

tsunami datang. Sehingga materi  mengenal cara – cara menghadapi 

bencana alam kelas VI SD disesuaikan dengan muatan lokal di SD 

Parangtritis II Kab. Bantul DIY dapat menjadi pijakan guru dalam 

memberikan materi menghadapi bencana alam tsunami di kawasan pesisir 

Parangtritis. Tsunami merupakan proses alam yang terjadi secara tiba-tiba 

sehingga tidak dapat diramalkan kepastian terjadinya baik tempat dan 

waktunya secara pasti. Oleh karena itu perlu adanya persiapan dini dalam 

menghadapi bencana tsunami yang sewaktu – waktu datang. 
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