
 



 

 

 

Kompetensi Dasar: 

3.10  Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan 

resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya 

3.11   Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi, dalam kehidupan sehari-hari 

termasuksistem pendengaran manusia dansistem sonar pada hewan 

4.10   Mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta 

tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman 

bencana di daerahnya 

4.11  Menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi 

 

 



 

  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi beberapa musibah yang melanda negeri kita. 

Jika melihat fenomena ini, kita merasa bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan Yang Maha 

Esa melebihi segala kekuatan terkuat yang ada di muka bumi ini. Dalam sekejap, Tuhan 

meluluhlantakkan isi bumi, mulai dari gempabumi, tsunami, dan likuifaksi (pencairan tanah) 

yang menyebabkan amblasnya tanah dan meruntuhkan bangunan. Sungguh kecil kita di 

hadapan-Nya, sehingga tidak ada kelayakan bagi kita untuk merasa sombong atau berbangga 

hati dengan apa yang kita miliki. 

Di lain pihak, sebagai sesama manusia tentu saja kita merasa sedih dan prihatin atas segala 

musibah yang menimpa para korban bencana yang tidak lain adalah saudara-saudara kita 

setanah air. Korban bencana itu mencapai ribuan jumlahnya. Tidak hanya itu, rumah, 

bangunan, serta fasilitas umum juga turut hancur serta menimbulkan kerugian yang tidak 

sedikit. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana tinjauan sains terhadap fenomena gempa 

bumi ini? Agar kalian lebih memahami tentang fenomena gempa bumi di sekitar kita, 

simaklah peristiwa yang ada dalam tayangan video berikut ini : 

  
Kilasan Film San Andreas 

  



 

  

INDONESIA DAN RING OF FIRE 

Ring of fire disebut juga Lingkaran Api Pasifik atau Cincin Api Pasifik adalah daerah yang 

sering mengalami gempabumi dan letusan gunung berapi  yang mengelilingi 

cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda seperti yang ditunjukkan 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta Ring of Fire  

Sumber: www.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik  
  

Bagaimana sebenarnya karakteristik Indonesia sebagai wilayah yang termasuk ke dalam ring 

of fire? Deskripsi karakteristik ring of fire Indonesia dapat kita simak melalui video 

pembelajaran berikut: 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
http://www.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik


 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=DhfFXOyErNQ  

 

 

 
 

 

 

Lempeng Jawa  

Beberapa waktu yang lalu, di media sosial beredar kabar bahwa Pulau Jawa diprediksikan 

 akan dilanda gempabumi yang besar. Menurut informasi, gempabumi ini terjadi akibat 

pergeseran lempeng yang terjadi sepanjang pulau Jawa. Terlepas dari keakuratan berita 

tersebut, sebagai bagian dari penduduk di pulau ini, seyogyanya kita mengetahui tentang 

potensi gempa sebagai bentuk kewaspadaan kita terhadap ancaman yang tidak dapat 

diprediksi ini.  

Lempeng tektonik di pulau Jawa didominasi oleh subduksi dari lempeng Australia sebelah 

timur di bawah lempeng Sunda dengan kecepatan pergerakan 59 mm/tahun. Gambar 2 

menunjukkan sebaran lempeng di pulau Jawa yang berada di antara lempeng Australia dan 

lempeng Sunda. Kedua lempeng ini secara seismik sangat aktif, sehingga sering menimbulkan 

gempabumi. 

http://www.youtube.com/watch?v=DhfFXOyErNQ


 

Gambar 2. Lempeng Jawa 
Sumber: www.news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3718282/ 

  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi lempeng Jawa ini, marilah kita simak video 

berikut: 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=zITZoau8mVO 

  

 

http://www.news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3718282/
http://www.youtube.com/watch?v=zITZoau8mVO


Sesar Cimandiri dan Sesar Lembang 

Menurut informasi dari berbagai media, di awal tahun 2019, wilayah Jawa Barat terus 

diguncang gempa. Beberapa daerah mendeteksi adanya getaran gempa dengan kekuatan 

Antara 4,8 – 5 magnitudo yang terjadi di Barat Daya Tasikmalaya dan Sukabumi. Hasil 

penelitian ahli gempa menunjukkan bahwa seringnya aktivitas gempa di wilayah selatan Jawa 

Barat ini diakibatkan aktivitas seismik patahan gempa Cimandiri. Aktivitas tektonik di Sesar 

Cimandiri lebih aktif daripada sesar Lembang karena posisinya lebih tinggi dan lebih dekat 

dengan tumbukan lempeng tektonik di zona subduksi selatan Jawa. 

Video berikut memperlihatkan areal Jawa Barat yang berada dalam zona Sesar Cimandiri, 

simak tiap peta wilayahnya baik-baik! 

 
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=bihvBFEDVrE  

  

 

Selain Sesar Cimandiri, para peneliti menemukan aktivitas seismik di sekitar Sesar Lembang. 

Gambar 3 menunjukkan posisi Bandung, beberapa aktivitas seismik sering dirasakan oleh 

penduduk sekitar. Potensi gempa di sekitar patahan ini bisa mencapai 6 - 7 magnitudo. Gempa 

dari Sesar Lembang ini akan berdampak pada kerusakan di sekitar cekungan Bandung. 

https://www.youtube.com/watch?v=bihvBFEDVrE


 
Gambar 3. Letak Sesar Lembang dalam Peta 

Sumber: www.gurugeografi.id/2017/10/geologi-patahan-lembang-bandung.html  
  

Bagaimana kondisi Sesar Lembang dan sekitarnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir? 

Mari kita amati ulasan berikut! 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=NaWlWwi2vxA  

 

http://www.gurugeografi.id/2017/10/geologi-patahan-lembang-bandung.html
http://www.youtube.com/watch?v=NaWlWwi2vxA


 
 

Bagaimana Deskripsi Gempa Menurutmu? 

 

Aktivitas yang telah kamu lakukan di atas sebenarnya serupa dengan penggambaran kondisi 

pergerakan lempeng bumi yang dapat kalian lihat pada video berikut: 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=TApbq-n20cw  

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TApbq-n20cw


 

 

Macam-macam Gempa 

Menurut proses terjadinya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Penjelasan 

tentang klasifikasi gempa berdasarkan prosesnya dapat dilihat dalam tayangan video berikut. 

Mari kita simak baik-baik penjelasannya! 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=haM_aztcykg  

  

http://www.youtube.com/watch?v=haM_aztcykg


 Penyebab Gempa 

Untuk mempelajari proses terjadinya gempa, mari kita saksikan video berikut ini: 

 
Video Penyebab Gempa Bumi 

Sumber: www.youtube.com/watch?v=Bwfqw178kRQ 
  

 
 

Mari kita lakukan percobaan yang berkaitan dengan penyebab gempa ini dengan 

membuatmesin gempa, tuangkan semua hasil pengamatan dan diskusi dalam jurnal kerjamu! 

http://www.youtube.com/watch?v=Bwfqw178kRQ


 

 



 

 

 



 
 

Patahan 

Pergeseran lempeng yang mengakibatkan gempa bumi sangat tergantung daripada gaya yang 

bekerja pada lempeng tersebut. Berdasarkan perbedaan gaya itulah, terbentuk patahan atau 

sesar yang berbeda jenisnya. Mari kita amati macam-macam patahan yang tertuang dalam 

video berikut:  

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=tffGeAkUtlA 

  

http://www.youtube.com/watch?v=tffGeAkUtlA


 

 
Gambar 4: Macam-macam Sesar 

Sumber: Earth Science 

 

 



 



 

  

SEISMOGRAF 

Aktifitas gempa dapat direkam menggunakan alat yang  bernama seismograf. 

Seismometer berasal dari bahasa Yunani: seismos gempa bumi dan metero. Gambar 6 

menggambarkan bagian-bagian dari seismograf. 

 
Gambar 5. Komponen Seismograf 

Sumber: Earth Science 
 

Video berikut ini memperlihatkan cara seismograf mencatat aktivititas gempa yang 

terekam, pelajari konsep sains yang kamu peroleh dari tayangan tersebut! 



 
Sumber:  www.youtube.com/watch?v=mBNIRrYhSBc&t=198s  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mBNIRrYhSBc&t=198s


  

Getaran dan Gelombang 

Prinsip kerja seismograf mengembangkan kerja dari bandul sederhana. Ketika mendapatkan 

usikan atau gangguan dari luar seperti gelombang seismik maka bandul akan bergetar dan 

merekam datanya seperti grafik. Ada pola yang sama menyerupai gerakan bolak-balik dari 

grafik yang terekam dalam seismograf. Gerakan bolak-balik tersebut dinamakan getaran.  

Untuk lebih memahami konsep getaran, marilah kita lakukan percobaan getaran yang 

dihasilkan oleh bandul sederhana berikut, tuang semua hasil pengamatan diskusimu dalam 

jurnal kerja! 

 
 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=znbclhdqCTQ&t=29s 

 

http://www.youtube.com/watch?v=znbclhdqCTQ&t=29s


 

 
  

Besaran-besaran dalam Getaran dan Gelombang  

Gambar 8 berikut merupakan sketsa getaran yang terjadi pada bandul sederhana. Sebuah 

bandul mempunyai titik keseimbangan di titik O. Jika bandul ditarik sampai berada pada titik 

A, maka dapat dikatakan bandul menyimpang dari kedudukan semula. Dari titik A, kemudian 

bandul dilepaskan. 



 

Gambar 8. Getaran pada Bandul 

Bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur dengan urutan A-O-B-O-A. Gerakan bolak-

balik ini dapat dikatakan sebagai siklus getaran, atau disebut satu kali getaran. Beberapa 

besaran yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk mempelajari konsep getaran dan 

gelombang antara lain: 

- Amplitudo, merupakan jarak terjauh dari titik keseimbangan, dari gambar kita peroleh 

amplitudo bisa dimulai dari A ke O atau B ke O. 

- Periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. 

Periode getaran dapat kita tentukan dengan cara mencatat waktu selama bandul 

melakukan getaran, kemudian dicatat jumlah getarannya. Berdasarkan catatan tersebut, 

periode getaran dapat ditentukan menggunakan persamaan: 

 

- Frekuensi merupakan jumlah getaran yang dihasilkan dalam satu detik, dapat ditentukan 

menggunakan persamaan: 

 

Keterangan: 

T = Periode (s) 

T = waktu getar (s) 

f = frekuensi (Hz) 

       n = jumlah getaran 



 

Gempabumi merupakan fenomena getaran yang merambat dari pusat gempa melalui material 

batuan sehingga sampau ke atas permukaan bumi. Perambatan getaran ini tidak disertai 

dengan perambatan medium rambatnya. Getaran yang merambat melalui suatu medium tanpa 

disertai perambatan mediumnya dinamakan gelombang. Adanya perambatan ini menunjukkan 

adanya perpindahan energi dari sumber usikan menuju objek getar.   

Berdasarkan arah rambatan dan getarnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang 

tranversal dan gelombang longitudinal.  

1.       Gelombang Tranversal 

Untuk lebih memahami konsep gelombang transversal mari kita lakukan percobaan 

berikut dan tuangkan semua hasil pengamatan dan diskusimu dalam jurnal kerja:  

 



 

 

 
  



Mengacu pada percobaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pola gelombang akan terbentuk 

ketika tali mulai disimpangkan ke samping. Tali bergerak naik dan turun seperti sketsa pada 

gambar 9 berikut:  

 

Gambar 9. Pola Gelombang Tranversal 

 

 

2.      Gelombang Longitudinal 

Pola gelombang longitudinal dapat kita amati pada gerak pada slinki.  Untuk lebih 

memahami konsep gelombang longitudinal, mari kita lakukan percobaan berikut dan 

tuangkan hasil pengamtan dan diskusimu dalam jurnal kerjamu! 

 



 

 

 
 

Perhatikan pola gelombang longitudinal yang ditampilkan pada gambar 10 berikut! 



 

Gambar 10. Pola Gelombang Longitudinal yang Dihasilkan Oleh Slinki 

Sumber: www.arifkristanta.wordpress.com 

 

Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Sedangkan 

panjang gelombang longitudinal menyatakan jarak antara satu rapatan dan satu renggangan.  

 

Gelombang transversal maupun gelombang longitudinal dapat kita temukan dalam 

pembahasan berikutnya yang mengulas tentang gempa sebagi gelombang seismik. 

 

Cepat Rambat Gelombang 

Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu sekon disebut cepat rambat gelombang. 

Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan v dan satuannya m/s atau m. s-1. Hubungan 

antara v, f, λ, dan T adalah tunjukkan melalui persamaan berikut:   

 

Keterangan: 

v = cepat rambat gelombang (m/s) 

λ = panjang gelombang (m) 

f = frekuensi gelombang (Hz) 

 

http://www.arifkristanta.wordpress.com/


 

 

Gempa merupakan Gelombang Seismik 

Gempa merupakan salah satu gelombang seismic. Apakah yang dimaksud dengan gelombang 

seimik? Untuk mempelajarinya, perhatikan video pembelajaran berikut! 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=O4KS8lgnv_0 

 

Perhatikan pula pola gelombang seismik pada gambar 11 berikut! 

http://www.youtube.com/watch?v=O4KS8lgnv_0


 

Gambar 11. Bentuk Gelombang P dan S pada Gelombang Seismik 
  

Untuk gelombang permukaan, perhatikan gambar 12 berikut! 

 

Gambar 12. Arah Gelombang Permukaan 
Sumber: Earth Science 

  
Bagaimana pola gelombang seismik itu? Lakukan percobaan berikut dan tuangkan semua 

hasil pengamatan dan diskusi ke dalam jurnal kerja! kalian 



 

 

 

 



 

 

 
  

Sketsa hasil seismogram yang ditunjukkan pada gambar 13 menggambarkan perbedaan utama 

di antara gelombang seismik. Perbedaan tersebut terletak pada kecepatan rambat 

gelombangnya. Gelombang P merupakan gelombang yang pertama tiba di stasiun rekaman, 

diikuti gelombang S, dan akhirnya gelombang permukaan.  



 
  

Gambar 13. Pola Gelombang P, S dan Permukaan pada Seismograf 

 

Simak baik-baik gerakan gelombang primer, gelombang sekunder dan gelombang permukaan 

yang ditayangkan pada video berikut! 

 
Sumber:  www.youtube.com/watch?v=dVKweMPr7Ok 

  

 
 



 

 

 



 

 
 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=KnocP26HL5M  

 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=83GOKn7kWXM  

 

http://www.youtube.com/watch?v=KnocP26HL5M
http://www.youtube.com/watch?v=83GOKn7kWXM


 

 
  

  



 

 

Episentrum dan Hiposentrum Gempa  

Peristiwa gempabumi besar selalu menyisakan duka yang mendalam. Catat saja, gempabumi 

di Sulawesi Tengah yang telah memporakpondakkan 4 kota di sekitarnya yaitu kota Palu, 

Donggala, Parigi dan Mamuju serta ribuan korban jiwa. Peristiwa gempa di Pangandaran 

tahun 2006 yang getarannya terasa sampai Jakarta bahkan Singapura (sumber: data Gempa 

BMKG). Belum lagi sepanjang pesisir pulau Jawa dan Bali merasakan getaran gempabumi 

Jogja tahun 2006 yang menelan ribuan korban jiwa. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dari 

sekian getaran gempabumi yang dirasakan, dimanakah letak pusat gempa itu berada? Hal 

tersebut berkaitan dengan titik pusat gempa atau episentrum dan kedalaman gempa atau 

hiposentrum. Perbedaan hiposentrum dan episentrum dapat diamati pada gambar 14 berikut: 

 
 Gambar 14. Contoh Posisi Episentrum dan Hiposentrum 

Sumber: www.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Epicentrum-hypocentrum-schema.png 
  

http://www.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Epicentrum-hypocentrum-schema.png


Jika letak episentrum sudah ditemukan, maka titik hiposentrum berada di bawahnya. Lalu, 

bagaimana cara menentukan letak episentrum dari daerah terdampak gempa? Seismolog 

menggunakan perbedaan waktu kedatangan gelombang ini untuk menghitung jarak ke pusat 

gempa dari stasiun seismik. 

Jika kamu seorang calon seismolog, ikuti instruksi berikut untuk menentukan episentrum 

gempa di suatu wilayah kemudian tuangkan hasil diskusimu dalam jurnal kerja! 

 



 

 

 

 



 
  

  

Kekuatan Gempa  

1.      Skala Richter 

Kita sering mendengar informasi dari berbagai media bahwa kekuatan gempa dinyatakan 

dalam skala Richter. Apakah yang dimaksud dengan skala Richter? Bagaimana cara 

menentukan kekuatannya? Untuk itu, mari kita simak ulasan berikut! 

 

 Sumber: www.youtube.com/watch?v=Sbo4ZHjbnI8&t=1s 

 



Untuk lebih memahami bagaimana menentukan magnitudo skala Richter, mari kita 

lakukan kegiatan berikut, kemudian tuangkan hasil pengamatan dan diskusimu dalam 

jurnal kerjamu! 

 

 

 



 

 

  

Gempabumi sangat bervariasi kekuatannya. Gempabumi besar menghasilkan gelombang 

amplitudo yang ribuan kali lebih besar daripada yang dihasilkan oleh getaran lemah. 

Richter menggunakan skala logaritmik untuk menyatakan besarnya energi seperti yang 

ditunjukkan oleh tabel 1. Skala logaritmik tersebut menyatakan bahwa 10 kali lipat dalam 

amplitudo gelombang sesuai dengan peningkatan 1 pada skala magnitudo. Dengan 

demikian, intensitas getaran tanah untuk gempa berkekuatan 5 adalah 10 kali lebih besar 

daripada yang dihasilkan oleh gempabumi berkekuatan 4 Richter.  

Tabel 1 .  
Magnitudo, Gerakan Tanah dan Energi  

 
Sumber: Earth Science 

  

Selain itu, setiap unit peningkatan Richter magnitudo setara dengan sekitar 32 kali lipat 

peningkatan energi yang dilepaskan. Dengan demikian, gempabumi dengan magnitudo 

6,5 melepaskan energi 32 kali lebih banyak daripada yang memiliki magnitudo 5,5 dan 

kira-kira 1000 kali (32x32) lebih banyak energi daripada magnitudo 4.5 quake. Gempa 

besar dengan kekuatan 8,5 kali lipat jutaan kali lebih banyak energi daripada gempa bumi 



terkecil yang dirasakan manusia. Tabel 2 berikut ini menggambarkan pengelompokkan 

kekuatan gempa yang dapat melepaskan energi yang setara dengan kilogram peledak: 

Tabel 2.  
Frekuensi dan Energi Gempa Bumi dari Berbagai Magnitudo 

 
Sumber: Earth Science 
  

2.      Skala Magnitudo Momen 

Saat ini, Badan Meteorologi, Klomatologi dan Geofisika sudah tidak menggunakan skala 

Richter untuk menentukan kekuatan gempa. Hiroo Kanamori dan Tom Hanks 

 memperkenalkan skala magnitudo momen yang mampu mengukur total energi yang 

dilepaskan selama gempa bumi pada tahun 1979. Skala inilah yang kemudian 

menggantikan skala Richter yang sebelumnya disebut sebagai skala gempa. Untuk lebih 

memahami skala magnitudo momen, mari kita simak video berikut: 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiroo_Kanamori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Hanks_(ilmuwan)&action=edit&redlink=1


 
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=0k8REOyFI4o 

  

 

  

Tingkat Kerusakan Gempa 

Pada tahun 1902, Giuseppe Mercalli mengembangkan skala intensitas yang menunjukkan 

tingkat kerusakan akibat gempa bumi, sehingga skala ini kemudian dikenal dengan skala 

Mercalli. Kategori kerusakan berdasarkan pada penelusuran informasi setiap peristiwa 

gempabumi dan dampak kerusakannya dapat dilihat pada tabel 3. Skala Intensitas Mercalli 

memiliki 12 kategori efek karakteristik. Setiap kategori adalah peringkat kerusakan yang 

diderita oleh bangunan, tanah, dan orang-orang.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0k8REOyFI4o


Tabel 3 

Skala Mercalli 

 
Sumber: Earth Science 

  



 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

KERUSAKAN AKIBAT GEMPA BUMI 

Dampak Gelombang Seismik 

Gempa merupakan fenomena gelombang seismik. Gelombang seismik memberikan dampak 

yang berbeda pada berbagai lokasi gempa meskipun mempunyai kekuatan yang sama. 

Perbedaan ini disebabkan oleh sifat tanah dimana bangunan didirikan. Jika sifat tanah berupa 

sedimen yang lunak, getaran gempa akan lebih kuat dengan memperkuat batuan dasar padat 

di bawahnya. Akibatnya bangunan-bangunan yang berada di atasnya akan mengalami 

kerusakan yang lebih berat, meskipun letaknya jauh dari titik episentrum.  

  

Likuifaksi 

Pernahkah kalian mendengar kabar dari lini masa akhir-akhir ini tentang adanya tanah yang 

bergerak hingga mampu menimbun bangunan-bangunan yang ada di atasnya? Simak video 

berikut: 

 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=SAOiKNGYx5w  

  

http://www.youtube.com/watch?v=SAOiKNGYx5w


 

  

Getaran gempabumi dapat menyebabkan bahan-bahan yang terbungkus dengan air seperti 

endapan atau timbunan pasir yang berubah menjadi zat yang berfungsi seperti cairan. 

Fenomena transformasi tanah yang kurang stabil menjadi cair sehingga ke permukaan Bumi 

dikenal sebagai likuifaksi. Ketika likuifaksi terjadi, tanah di atasnya tidak mampu menopang 

bangunan. Hal ini terjadi karena kondisi tanah yang jenuh air, kemudian tanahnya terbawa 

arus.  

Untuk lebih memahami tentang proses terjadinya likuifaksi, mari kita lakukan percobaan 

sederhana berikut, kemudian tuangkan hasil pengamatan dan diskusimu dalam jurnal 

kerjamu! 

 



 

 

 



 
  

Kondisi itupula yang terjadi pada peristiwa gempa dan tsunami di Palu. Tragedi gempa 

dengan kekuatan 7,4 SR yang  mengguncang Palu mengakibatkan penduduk di Kelurahan 

Petobo dan Balaroa tenggelam tertelan Bumi merupakan satu dari sekian banyak contoh 

peristiwa likuifaksi yang terjadi sepanjang sejarah Bumi. Sebelumnya terdapat beberapa 

tragedi likuifaksi yang terjadi di beberapa belahan dunia, catat saja  seperti gempa Loma 

Prieta tahun 1989, di Distrik Marina San Francisco, geyser pasir dan air melesat dari tanah, 

bukti bahwa pencairan telah terjadi. Likuifaksi juga berkontribusi pada kerusakan yang 

ditimbulkan pada sistem air San Francisco selama gempa bumi 1906. Selama gempa Jepang 

2011, pencairan menyebabkan seluruh bangunan tenggelam beberapa kaki. Berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber, daerah yang terkena dampak likuifaksi pada umumnya 

terletak di sekitar pantai.  

  

Tanah Longsor  

Kerusakan terbesar akibat gempa pada struktur sering disebabkan oleh tanah longsor dan 

penurunan tanah yang dipicu oleh getaran gempa. Tayangan berikut ini merupakan kasus 

selama gempa di Lombok. Akibat guncangan gempa yang keras menyebabkan kawasan 

Gunung Rinjani mengalami longsor yang cukup parah. 



 
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=8AOI3eZj-h0 

 

 

Kebakaran 

Cuplikan film berikut menggambarkan bagaimana gempabumi dapat menyebabkan badai api 

di tengah bangunan tenggi dan perumahan penduduk. Mari kita simak penggalan film 

tersebut! 

 
Cuplikan Film San Andreas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AOI3eZj-h0


 

Tsunami 

Pernahkah kalian pernah mendengar berita tentang peristiwa tsunami yang melanda Aceh 

pada tahun 2006? Musibah tersebut telah menewaskan puluhan ribu penduduknya, bahkan 

ditetapkan sebagai bencana terbesar setelah Jepang. Wilayah yang terdampak tsunami tidak 

hanya Aceh saja,tapi juga meliputi beberapa negara di Asia Tenggara. Mari kita simak video 

singkat berikut untuk melihat bagaimana detik-detik peristiwa tsunami tersebut terjadi! 

 
Sumber:  www.youtube.com/watch?v=3O0cLjTev9c  

  
  



 

Gempa bumi yang terjadi di kedalaman laut dengan magnitudo yang besar dapat 

menggerakkan serangkaian gelombang lautan besar yang dikenal dengan tsunami. Tsunami 

merupakan istilah yang diambil dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. 

Tsunami terjadi karena gangguan yang dapat menyebabkan perpindahan sejumlah air dalam 

skala besar. Perhatikan urutan proses terjadinya tsunami pada gambar 15 berikut, kemudian 

deskripsikan dengan kalimat sendiri: 

  

 



 
Gambar 15. Skema Pristiwa Tsunami 

Sumber: 
  

Sebagian besar tsunami dihasilkan oleh perpindahan sepanjang sesar megathrust yang tiba-

tiba mengangkat lempengan besar lantai dasar laut seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

16.b. Selanjutnya, tsunami menyerupai serangkaian riak yang terbentuk karena kerikil jatuh 

ke kolam. Berbeda dengan riak, gelombang tsunami menyeberangi lautan dengan kecepatan 

luar biasa, sekitar 800 kilometer perjam, setara dengan kecepatan pesawat komersial. 

Berdasarkan karakteristik ini, tsunami muncul tanpa terdeteksi karena amplitudonya kurang 

dari 1 meter, dan jarak puncak gelombangnya berkisar antara 100 hingga 700 kilometer. 

Namun, setelah memasuki perairan pantai yang dangkal, gelombang ini sangat rendah dan 

lambat, sehingga air terkumpul dan menghasilkan gelombang yang besar. Gambar 16.a 

berikut menggambarkan pola gelombang yang di hasilkan. Beberapa tsunami ketinggiannya 

mencapai 30 meter. Ketika puncak gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatannya terus 

bertambah dan melululantakkan semua benda-benda yang ada di sekitarnya.   



 

Gambar 16. Alur Terjadinya Tsunami 
  

Sepanjang sejarah di Indonesia, Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika (BMKG) 

mencatat telah terjadi 11 kali peristiwa tsunami sejak tahun 1674 hingga 2018 ini yang 

menewaskan kurang lebih 500 ribu jiwa. Hal ini disebabkan karena kepulauan  Indonesia 

berada dalam jalur ring of fire, dan hampir di sepanjang jalur tersebut telah terjadi tsunami. 

Berikut ini catatan peristiwa tsunami di Indonesia yang dimaksud: 

Tabel 4 

Daftar Sejarah Tsunami di Indonesia 

 

 Sumber: http://www.kbknews.id   



 

MITIGASI GEMPA 

Sebagaimana kita ketahui sebaran gempa di Indonesia sebagai kawasan Cambuk Api Pasifik 

mirip dengan sebaran gempa di Jepang. Bahkan menurut hasil penelitian ahli gempa, 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi gempa yang paling rawan di dunia. 

Meskipun demikian, masyarakatnya belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

upaya bertahan di tengah situasi gempa yang sedang berlangsung maupun pasca bencana. 

Sehingga tiap kali gempa datang, selalu menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Berbeda 

dengan Jepang, yang telah membangun semua ekosistem tersebut puluhan tahun dan bisa 

terlihat ketangguhan negara tersebut saat ini. Masyarakat Jepang menyadari bahwa bencana 

gempa ini sulit diprediksi, sehingga diperlukan suatu kewaspadaan untuk menanganinya agar 

tetap bertahan hidup. Hal ini terbukti dengan sedikitnya korban jiwa saat gempa dengan 

kekuatan 6,9 magnitudo. 

Sampai saat ini, belum ada seorang ahli atau lembaga manapun yang mampu memprediksi 

kapan gempa terjadi. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan 

informasi tentang gempa adalah Badan Meteorologi  Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Informasi gempa dari BMKG dapat diakses melalui  www.bmkg.go.id. atau menggunakan 

aplikasi BMKG yang dapat diinstallaplikasinya di playstore. Meskipun demikian, kita harus 

senantiasa siap siaga dalam menanggapi kejadian gempa ini. Upaya ini dilakukan untuk 

meminimalisir korban gempa. Perhatikan tayangan video mitigasi gempa berikut ini: 

  

http://www.bmkg.go.id/


 
Sumber: www.youtube.com/watch?v=nk38uvgEWkM  

  

 
Gambar 17. Ilustrasi Permainan TANAH dari playstore 

Sumber: http://spab.kemdikbud.go.id 
  

http://www.youtube.com/watch?v=nk38uvgEWkM
http://spab.kemdikbud.go.id/


 

 

 
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=iIAhY7KcARs 

https://www.youtube.com/watch?v=iIAhY7KcARs


 
 

  

 

Hikmah Di Balik Musibah Gempa 

Saat musibah gempa terjadi, kita harus menyadari bahwa tragedi gempa ini bisa disebut 

sebagai peringatan, ujian bahkan azab dari Tuhan seru sekalian alam.  Secanggih apapun 

cara manusia dalam menanggulangi gempa, kejadiannya tidak dapat diprediksi secara 

pasti, karena itu berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, 

sebagai mahluk yang sempurna, kita harus menyikapi berbagai musibah ini dengan 

bijaksana. Selain mempelajari pengetahuan tentang gempa sebagai bentuk usaha kita 

untuk bertahan di tengah tragedi gempa, kita juga harus senantiasa meningkatkan 

keimanan kita melalui berbagai ritual ibadah baik yang sifatnya vertical maupun 

horizontal. Secara vertical berarti kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita dan porsi 

kesabaran kita terhadap berbagai macam musibah dan ujian yang menerpa hidup kita. 

Secara horinsontal, kita harus saling membantu terutama dengan korban musibah gempa, 

baik secara moril maupun materil dengan apa yang kita punya. Selanjutnya, tentu saja 

kita juga harus menyadari betapa besar dosa-dosa yang telah diperbuat, sehingga sudah 

sepantasnya kita bertaubat agar Tuhan tidak menurunkan azabnya kepada kita. 



KESIMPULAN 

1.       Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (bahasa Inggris: Ring of Fire) adalah 

daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi 

cekungan Samudra Pasifik. 

2.        Indonesia merupakan daerah yang paling rawan terhadap bencana letusan gunung berapi, 

gempa bumi dan tsunami karena wilayahnya berada di jalur gempa teraktif di dunia 

karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng 

benua, yakni, Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari 

timur. 

3.      Proses gempa bumi didasarkan pada lempeng bumi yang terus bergerak. Saat mencapai 

batas elastisitasnya, lempeng menghasilkan gaya yang cukup besar, kemudian mengalami 

deformasi, sehingga lempeng bergerak dan menghasilkan patahan dengan melepaskan 

energi yang sangat besar 

4.      Gempa bumi berdasarkan penyebabnya terdiri dari 3  jenis yaitu gempa tektonik, gempa 

vulkanik, dan gempa batuan. 

5.      Penyebab utama dari terjadinya gempa adalah energi kinetik yang terus menerus 

bertambah saat lempeng bergerak. 

6.      Patahan atau sesar terbentuk akibat pergeseran lempeng, terdiri dari sesar normal, sesar 

terbalik dan sesar geser. 

7.      Seismograf adalah alat atau sensor getaran, yang biasa digunakan untuk mendeteksi 

gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut 

seismogram. 

8.      Saat ini, android juga telah menyediakan aplikasi untuk mendeteksi getaran dengan 

berbagai istilah aplikasi seperti Seismometer, Vibration Meter, Getaran Meteran Detektor 

Gempa. 

9.      Prinsip kerja seismograf menggunakan prinsip kerja bandul sederhana yang mengalalmi 

siklus gerak bolak balik yang dinamakan getaran. 

10.    Besaran-besaran dalam konsep getaran-getaran dan gelombang yang juga digunakan 

dalam konsep gempa antara lain amplitudo, periode, simpangan, frekuensi, panjang 

gelombang dan kecepatan gelombang. 

11.    Berdasarkan medium perambatannya, gelombang terdiri dari gelombang mekanik dan 

gelombang elektromagnetik. 

12.    Berdasarkan arah rambatan dan arah getarnya gelombang terdiri dari gelombang 

tranversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik


arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal  

adalah gelombang yang arah getarnya dengan arah rambatnya. 

13.    Gempa merupakan gelombang seismic yang terdiri dari gelombang tubuh dan gelombang 

permukaan. Gelombang tubuh terdiri dari gelombang primer yang berbentuk longitudinal 

dan gelombang sekunder yang berbentuk transversal. Gelombang P kecepatannya lebih 

besar daripada gelombang S. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang 

rambatannya lebih kecil daripada gelombang tubuh. 

14.    Episentrum adalah titik di permukaan bumi yang terletak tepat di atas pusat gempa 

15.    Hiposentrum adalah titik runtuh awal dimana terjadi pergerakan yang tiba-tiba sehingga 

menimbulkan gempa 

16.  Skala Richter merupakan skala kekuatan gempa pertama yang dikembangkan oleh 

Charles Richter pada tahun 1935. Skala ini dihitung dengan mengukur amplitude 

gelombang seismic terbesar baik gelombang P, gelombang S maupun gelombang 

permukaan yang direkam oleh seismogram. 

17.  Skala gempa yang saat ini digunakan adalah magnitude moment. Skala magnitude 

moment dapat mengukur total energi yang dilepaskan selama gempa bumi. 

18.   Tingkat kerusakan gempa menggunakan skala Merchalli, yang mendasarkan kategori 

kerusakannya dari berbagai informasi dampak kerusakan akibat gempa sepanjang sejarah.  

19.    Kerusakan akibat gempa terdiri dari dampak gelombang seismic, likuifaksi, badai api dan 

tsunami. 

20.    Mitigasi gempa merupakan suatu upaya bertahan di tengah situasi gempa yang tengah 

berlangsung maupun pasca bencana. 



UJI LITERASI 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat, kemudian 

kemukakan alasan kalian memilih jawaban tersebut! 

Perhatikan peta jalur Ring of fire Indonesia berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 

sampai 2! 

 

1. Rumusan masalah yang paling tepat untuk menyatakan kondisi Indonesia dalam jalur 

Ring of Fire seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah …. 

a. Mengapa Pulau Kalimantan termasuk dalam lingkaran Ring of Fire? 

b. Apakah wilayah yang berada dalam lingkaran Ring of Fire mempunyai cuaca yang 

sama?   

c. Sebutkan pulau-pulau di Indonesia yang termasuk ke dalam lingkaran Ring of Fire! 

d. Jika kalian diminta untuk memilih, pulau manakah yang akan dipilih untuk tinggal 

agar terhindar dari bahaya gempa? 

 

2. Pernyataan yang tepat untuk menyimpulkan lokasi yang berpotensi gempa terbesar 

adalah…. 

a. Pulau Sumatera bagian barat  

b. Pulau Kalimantan  

c. Pulau Sulawesi  



d. Semua pulau  

 

3. Tabel berikut merupakan data peristiwa gempabumi di Jawa Barat dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir terhitung dari tahun 2013 yang tercatat oleh BMKG: 

 

Berdasarkan tabel tersebut, perhatikan titik pusat gempa pada peta sebaran gempa 

berikut: 

 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari tabel dan peta tersebut? 

a. Tasikmalaya berpotensi mengalami gempa besar karena terhubung dengan lempeng 

Indo-Australia 

b. Pangalengan berpotensi mengalami gempa besar karena terhubung langsung dengan 

sesar Lembang yang aktif 

c. Sukabumi berpotensi mengalami gempa besar karena terhubung dengan sesar 

Cimandiri yang aktif  

d. Garut berpotensi mengalami gempa besar karena terhubung dengan sesar Garut 



 

Pahami baik-baik wacana berikut untuk menjawab soal nomor 4, 5 dan 6! 

4. Pada tahun 1999, terjadi peristiwa gempabumi dengan magnitude 6.0 di desa Cihideung, 

Lembang, kabupaten Bandung Barat. Gempa ini diakibatkan oleh aktivitas sesar 

Lembang yang tergolong sesar aktif, dimana pergerakannya mencapai 3 mm/tahun. 

Peneliti menemukan 290 titik gempa di sekitar wilayah ini. Pergerakan lempeng akan 

menggetarkan seluruh cekungan Bandung. 

Jika perhitungan pergerakan lempeng dimulai sejak 1999, pada tahun 2018 lempeng ini 

sudah bergerak sejauh …. 

a. 19 cm  

b. 5,7 cm 

c. 19 mm 

d. 5,7 mm 

 

5. Perhatikan peta wilayah Bandung untuk menyempurnakan pertanyaan berikut: 

 

Kabupaten mana saja yang kemungkinan memperoleh dampak gempa terparah jika 

terjadi gempa akibat adanya pergerakan sesar Lembang? 



a. Bandung Barat, Cimahi dan Cianjur 

b. Cianjur, Sumedang, dan Bandung 

c. Cimahi, Bandung Barat dan Bandung 

d. Bandung Barat, Bandung dan Sumedang 

 

6. Jika tempat tinggalmu berada di kawasan cekungan Bandung,  upaya apa yang kamu 

lakukan ketika orang tuamu bermaksud memperbaiki rumah? 

a. Menyarankan agar batu bata yang digunakan berupa batu bata merah  

b. Menyarankan agar rangka bangunan rumah terbuat dari baja ringan 

c. Turut serta merancang ulang bangunan rumah agar tahan dari getaran gempa 

d. Menyarankan agar bangunan harus sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru 

 

7. Perhatikan peta sesar aktif yang berada di wilayah Jawa Barat berikut: 

 

BMKG mencatat kejadian gempa bermagnitudo 3,3 yang mengguncang Sukabumi, 

Sabtu, 10 September 2016.  Lindu muncul pukul 17.48 WIB, dengan pusat gempa di 

titik koordinat 6,89 LS dan 106,87 BT dengan kedalaman 10 kilometer. Guncangan 

cukup kuat dirasakan di daerah Sukabumi, Cisaat, Cireundeuy, Nagrak, Cibadak, 

Karangtengah, dan Pamuruyan dengan skala III MMI). 

Berdasarkan peta sebaran gempa dan informasi di atas, penyebab gempa di Sukabumi 

adalah …. 



a. Gerakan lempeng lautan Indonesia 

b. Gerakan lempeng di sekitar sesar Baribis 

c. Gerakan lempeng di sekitar sesar Lembang  

d. Gerakan lempeng di sekitar sesar Cimandiri 

 
 

8. Gempabumi merupakan fenomena gelombang seismik. Gelombang seismic terdiri dari 

gelombang tubuh dan gelombang permukaan. Gelombang tubuh dibentuk oleh gelombang 

primer dan gelombang sekunder. Ingat-ingat kembali percobaan tentang bagaimana cara 

membentuk gelombang primer dan gelombang sekunder dengan memperhatikan gambar 

berikut: 

 

Gambar mana yang menunjukkan gelombang primer dan bagaimana cara membentuk 

gelombang tersebut? 

a. Gambar A, dengan cara menggerakkan pegas ke samping  

b. Gambar B, dengan cara menggerakkan tali turun naik 

c. Gambar A, dengan cara menggerakkan pegas turun naik 

d. Gambar B, dengan cara menggerakkan tali ke samping 

 

Perhatikan gambar mekanisme gerakan seismograf vertical berikut berikut untuk 

menjawab soal nomor 9 dan 10: 



 

9. Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pula langkah-langkah penyusunan seismograf 

sederhana berikut: 

i. Memperhatikan pola rekaman yang terdapat pada pencatat getaran 

ii. Meletakkan perangkat pegas dengan beban dan pencatat getaran di atas balok elastis 

iii. Menyalakan pencatat getaran agar dapat berputar 

iv. Menggerakkan balok elastis dengan gerakan turun naik 

Urutan yang sesuai agar seismograf tersebut bekerja adalah …. 

a. i – ii – iii – iv 

b. ii – iii – iv – i 

c. iii – iv – ii – i 

d. iv – iii – ii – i 

 
10. Balok elastis merepresentasikan gerakan tanah saat gempabumi terjadi. Apa yang terjadi 

dengan beban saat terjadi gempabumi? 

a. Beban berada pada posisi yang sama  

b. Beban ikut bergerak turun naik  

c. Beban bergerak naik saja 

d. Beban  bergerak turun saja 

 

 



Informasi berikut merupakan petunjuk untuik soal nomor 11 dan 12 

Pada tanggal 14 Februari 2019 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 

5.2, pada pukul 06:41:52 WIB pada 7.07 LS dan 105.75 BT yang terletak di 79 km 

Barat Daya Lebak-Banten dan kedalaman 21 Km.  

11. Pernyataan yang tepat mengenai besaran gempa yang tepat adalah … 

a. Gempa berpotensi tsunami karena berkekuatan lebih dari magnitude 5 

b. Episentrum gempa ada di 79 Km Barat Daya Lebak-Banten 

c. Gelombang sekunder gempa dirasakan pada pukul 06:41:52 WIB  

d. Hiposentrum gempa terletak pada 7.07 LS dan 105.75 BT 

 
 

12. Berdasarkan informasi tersebut, gunakan kurva perbedaan waktu  gelombang P dan S 

terhadap terhadap jarak epicenter dengan stasion pengamatan gempa bumi berikut: 

 

Perbedaan waktu antara datangnya gelombang primer dan sekunder menurut informasi 

dan grafik tersebut adalah …. 

a. 60 detik 

b. 50 detik 

c. 30 detik 

d. 10 detik  

 



13. Peristiwa gempa dirasakan dari tiga stasiun gempa yang berbeda seperti yang ditunjukkan 

pada gambar pemetaan hasil penentuan episentrum berikut! 

 

Letak episentrum gempa ditunjukkan oleh nomor …. 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

 

14. Getaran gempa terdeteksi 400 Km letaknya dari pusat gempa. Seismogram mencatat 

amplitudo terbesar dari gelombang gempa ini sekitar 5 mm. Gunakan Diagram Skala 

Richter berikut untuk menentukan kekuatan gempa tersebut! 

 

Untuk skala gempa yang sama dengan pernyataan di atas, berapakah besar amplitudo 

yang dihasilkan jika jaraknya dari pusat gempa hanya 40 Km? 



a. 150 mm      

b. 100 mm   

c.   50 mm   

d.     5 mm 

 

Simak Ulasan berita di bawah ini untuk menjawab  15 dan 16 

Gempa Goyang Lombok Utara (NTB) 

Gempa 5,1 Skala Richter menggoyang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin pada 

pukul 00.45 WIB. Gempa berada pada lokasi dengan koordinat 7,820 LS – 116,990 BT 

dengan kedalaman pusat gempa 323 Km. Gempa itu berada pada 80 km Timur Laut 

Lombok Utara, 112 km Timur Laut Sumbawa Barat, NTB dan 1.144 km Tenggara 

Jakarta. BMKG menegaskan, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami.  

Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/10/2015). 

15. Berdasarkan berita tersebut, kategori dan efek dari gempa tersebut yang tepat adalah …. 

a. Gempa bumi besar - menimbulkan kerusakan hilangnya nyawa  

b. Gempa bumi yang kuat - dapat merusak daerah berpenduduk 

c. Gempa bumi sedang - kerusakan properti pada bangunan  

d. Gempa bumi ringan - goncangan nyata di dalam ruangan dan kerusakan property 

 

16. Gunakan grafik berikut untuk menyempurnakan informasi tentang gempa yang 

menggoyang Lombok Utara tersebut! 



 

Kesimpulan yang tepat untuk menyatakan waktu getaran gempa dari setiap stasiun gempa 

yang dilaporkan dari informasi tersebut adalah … 

a. Di Lombok Utara, getaran terasa setelah 8 detik gempa terjadi 

b. Di Sumbawa Barat, getaran terasa setelah 8 detik gempa terjadi 

c. Di Sumbawa Barat, getaran gempa terasa setelah 11 detik gempa terjadi 

d. Di Jakarta, getaran gempa terasa setelah 11 detik gempa terjadi 

 

17. Pasca gempa Lombok tanggal 5 Agustus 2018, hasil peta guncangan gempabumi 

(Shakemap) melaporkan bahwa  daerah Mataram merasakan guncangan sebesar VII 

MMI, daerah Bima merasakan guncangan sebesar V-VI MMI sedangkan daerah 

Waingapu merasakan guncangan sebesar II MMI. Untuk daerah Pulau Bali, daerah 

Karangasem merasakan guncangan sebesar V MMI, Denpasar sebesar IV MMI, dan Kuta 

sebesar IV MMI. Mengapa diperoleh hasil rekaman guncangan yang berbeda di beberapa 

tempat? 

a. Tergantung pada tingkat kerusakan wilayah terdampak gempa 

b. Tergantung pada jarak episentrum dan hiposentrum gempa  

c. Tergantung pada kekuatan magnitude gempa  

d. Tergantung pada jumlah sesar yang aktif di sekitar wilayah tersebut 

 



18.  Perhatikan gambar kontur tanah ekstraksi air tanah dan gempa bumi berikut: 

 

Peta di sebelah kanan menunjukkan tingkat stres di kerak bumi dalam regiom. Empat 

lokasi dalam wilayah diidentifikasi sebagai A, B, C dan D. Setiap lokasi berada pada 

atau di dekat patahan yang melintasi wilayah tersebut. 

Urutan wilayah dengan risiko gempa terendah ke risiko tertinggi adalah …. 

a. A – B – C – D  

b. A – C – B – D  

c. D – B – C – A  

d. D – C – A – B 

 

19. Likuifaksi dapat terjadi ketika goncangan tanah menyebabkan lapisan bahan jenuh 

kehilangan kekuatan dan bertindak seperti cairan. Apa yang akan terjadi pada struktur 

yang dibangun di atas tanah berpasir yang tiba-tiba mengalami pencairan saat gempa? 

a. Bangunan akan tegap berdiri jika fondasinya kokoh 

b. Bangunan akan terkubur oleh tanah yang sudah jenuh 

c. Bangunan terbawa arus oleh cairan saat gempa 

d. Bangunan akan roboh karena tidak mampu membendung cairan 

 

20. Salah satu dampak gempabumi adalah terjadinya kebakaran. Tidak sedikit korban jiwa 

yang diakibatkan oleh kebakaran dari peristiwa gempabumi ini. Untuk menghindari 

korban jiwa dari dampak ini, apa yang harus dilakukan saat gempabumi terjadi? 



a. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas dan listrik. 

b. Segera mematikan sumber listrik dan gas, serta menyiapkan alat pemadam kebakaran 

c. Menyiapkan karung goni basah untuk melindungi diri dari kebakaran 

d. Berlari sejauh mungkin dari loncatan api yang menyambar  

 

21. BMKG telah melaporkan terjadinya gempa dengan magnitude 7.7 mengguncang 26 km 

utara Donggala-Sulteng Jumat (28/9/2018) OT 17:02:44 WIB, kedalaman 10 km yang 

kemudian dimutakhirkan menjadi magnitude 7.4 dengan OT 17:02:45 WIB, kedalaman 

11 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi 

yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktifitas sesar Palu Koro. Hasil 

analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi 

dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar (Slike-Slip).  

 

Kesimpulan yang sesuai dengan laporan dari BMKG tersebut adalah …. 

a. Gempabumi menimbulkan tsunami karena magnitudonya > 7  

b. Gempabumi menimbulkan tsunami karena hiposenternya mencapai 10 Km 

c. Gempabumi tidak menimbulkan tsunami  karena dibangkitkan oleh deformasi pada 

sesar mendatar  

d. Gempabumi tidak menimbulkan tsunami karena hanya merusak daerah yang 

berdekatan dengan pusat gempa saja 

 

Perhatikan ilustasi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 22 dan 23! 

Indonesia berada di wilayah yang sangat rentan terhadap bencana gempa. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk meminimalisir dampak pasca gempa. Salah satu upayanya adalah 

dengan merancang rumah tahan gempa. 

 

 

 

 



22. Rancangan yang tepat untuk rumah tahan gempa berikut ini adalah …. 

 

 

23. Untuk membuat bangunan yang tahan gempa, sebaiknya bahan baku utama bangunan 

terbuat dari… 

a. Batu bata 

b. Tanah liat 

c. Beton  

d. Kayu 

 

 

Bacalah wacana berikut, untuk soal nomor 24-25! 

Peristiwa gempabumi besar selalu menyisakan duka yang mendalam. Catat saja, 

gempabumi di Sulawesi Tengah yang telah memporakpondakkan 4 kota di sekitarnya 

yaitu kota Palu, Donggala, Parigi dan Mamuju serta ribuan korban jiwa. Peristiwa gempa 

di Pangandaran tahun 2006 yang getarannya terasa sampai Jakarta bahkan Singapura.  

24. Jika kamu berada di lokasi rawan gempa, rencana apa yang bisa kamu pikirkan untuk 

meminimalisir dampak gempa bagi keluargamu? 

a. Mendata harta benda yang mungkin bisa diamankan 

b. Menyiapkan bahan makanan dan minuman sebanyak mungkin 



c. Mengidentifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. 

d. Menyiapkan ruang bawah tanah agar bisa berlindung saat gempa terjadi 

 

25. Jika kamu sedang berada di dalam hotel berbintang pada lantai terakhir saat gempa 

terjadi, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan diri? 

a. Keluar dari hotel menggunakan lift yang tersedia 

b. Berlindung di bawah meja dengan dilindungi bantal 

c. Keluar dari hotel melalui tangga darurat 

d. Berteriak minta tolong kepada staf keamanan 

 

 

 



KUNCI JAWABAN UJI LITERASI 

1. D, Alasan: tentu ada karakteristik tertentu yang membeda kan antara wilayah yang berada 

dalam jalur Ring of Fire dibanding dengan wilayah lainnya 

2. D, Alasan: Pulau Sumatera bagian barat potensi gempa besar lebih banyak karena 

sepanjang wilayahnya merupakan jalur Ring of Fire dan sesar aktif 

3. A, Alasan: Dari data BMKG nampak bahwa telah terjadi gempa dengan skala besar di 

Tasikmalaya. Hal ini terjadi karena posisi Tasikmalaya terhubung langsung dengan 

lempeng Indo-Australia yang sangat aktif pergerakannya 

4. B, Alasan: Selisih tahun = 2018-1999 = 19 tahun 

Pergerakan lempeng sejauh: 

  

5. C, Alasan: Jika gempabumi terjadi di wilayah sesar Lembang, getarannya akan dirasakan 

oleh  seluruh cekungan Bandung. Kabupaten yang berda di wilayah cekungan Bandung 

ini adalah Bandung Barat, Bandung dan Cimahi 

6. B, Alasan: Berdasarkan penelitian, penggunaan rangka bangunan menggunakan baja 

ringan tahan terhadap goncangan gempa.  

7. D, Alasan: Sukabumi berada di wilayah sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri merupakan 

sesar aktif 

8. A, Alasan: Gelombang primer merupakan gelombang longitudinal yang terbentuk akibat 

getaran material batuan yang searah dengan arah rambatannya. Membentuk gelombang 

longitudinal pada pegas dengan cara menggerakkan pegas satu arah dengan rambatannya, 

contohnya dengan menggerakkan ke samping 

9. C, Alasan: sesuai dengan sketsa gambar 

10. A, Alasan: Gerakan tanah akan menyebabkan pegas bergerak turun naik, sedangkan 

beban berada pada posisi yang sama 

11. B, Episentrum adalah jarak ke titik pusat gempa. Dengan demikian, besaran gempa yang 

tepat dari pilihan tersebut adalah episentrum gempa ada di 79 Km Barat Daya Lebak-

Banten 

12. D, Alasan: Berdasarkan informasi, episentru terletak pada jarak 79 km Barat Daya 

Lebak-Banten. Jarak 79 jika dipetakan pada kurva terletak di titik 10 pada sumbu 

horizontal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan waktu antara datangnya 

gelombang primer dan sekunder adalah 10 detik. 



13. C, Alasan: Cara menentukan episentrum gempa menemukan titik pertemuan 3 busur  

lingkaran yang dibentuk oleh 3 stasiun gempa terhadap episentrum gempa. Dari gambar 

pemetaan tersebut titik pertemuan tersebut ditunjukkan oleh nomor III 

14. C, Alasan: cara membandingkan amplitude gelombang antara dua pusat gempa 

menggunakan diagram skala Richter itu sendiri 

 

15. C, Alasan: gempa dengan skala 5,1 termasuk gempa kategori sedang yang tidak menelan 

korban, hanya menimbulkan kerusakan pada bangunan saja. 

16. D, Alasan: Selisih waktu gempa adalah selisih antara datangnya gelombang P dan 

gelombang S. Dari grafik Nampak bahwa selisih dapat dilihat dari penarikan garis dari 

jarak episentrum ke kemiringan grafik.  

 Di Lombok Utara dengan episentrum 80 Km, getaran terasa setelah 0,8 detik. 

 Di Sumbara Barat, getaran terasa setelah 1 detik 

 Di Jakarta, getaran gempa setelah 11 detik 

17. A, Alasan: Skala Merchalli menyatakan tingkat kerusakan gempabumi. Besarnya skala 

ini sangat tergantung dari tingkat kerusakan terdampak gempa. Oleh karena itu dalam 

satu kali peristiwa gempa, tingkat kerusakannya dirasakan berbeda untuk lokasi yang 

berbeda 

18. B, Alasan: Lokasi dengan risiko tertinggi adalah yang berlabel "D" pada diagram, diikuti 

oleh "B", "C" dan akhirnya "A", yang memiliki risiko terendah karena memiliki tingkat 

stres terendah. 

19. B, Alasan: Ketika likuifaksi terjadi, tanah tidak mampu mendukung bangunan, dan tangki 

penyimpanan bawah tanah dan saluran saluran pembuangan. Sehingga bangunan yang 

berarda di atasnya akan ikut terkibur oleh tanah yang sudah jenuh dengan air. 



20. B, Salah satu upaya menghindari bahaya kebakaran akibat dari gempabumi adalah 

dengan mematikan semua sumber api dan gas, serta menyiapkan alat pemadam 

kebakaran saat gempa terjadi 

21. A, Alasan: untuk gempa dengan kekuatan lebih dari skala 7 magnitudo mempunyai 

potensi tsunami 

22. A, Alasan: salah satu syarat rumah tahan gempa adalah semuastruktur bangunan harus 

menjadi satu kesatuan sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan bersama-sama 

dan proposional. Rancangan rumah yang memenuhi prinsip ini adalah gambar A 

23. D, Alasan: salah satu kriteria bahan baku utama dari bangunan tahan gempa adalah 

ringan agar tidak terlalu membebani struktur bangunan saat gempa terjadi. Bahan baku 

yang paling ringan dari pilihan tersebut adalah kayu. 

24. C, Alasan: Mitigasi gempa harus dilakukan pada sebelum, sedang maupun setelah 

gempabumi terjadi. Salah satu mitigasi gempa sebelum terjadi gempa yang  bisa 

dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa dalam keluarga adalah mengidentifikasi titik 

aman di dalam bangunan dan rumah. 

25. C, Alasan: Hal yang paling aman dilakukan ketika kita terjebak di hotel pada ketinggian 

tertentu saat kejadian gempa adalah mencari jalan tangga darurat agar dapat keluar dari 

hotel. 
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