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Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menjadi salah satu lokasi rawan 

bencana puting beliung sehingga dengan upaya mitigasi bencana di SD Negeri 

Nusajati 3 diharapkan siswa lebih siap dan tanggap terhadap kejadian puting 

beliung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran

dengan menggunakan disaster angin puting beliung sebagai upaya mitigasi bencana 

dan peningkatan pengetahuan mitigasi bencana puting beliung dengan 

pembelajaran menggunakan disaster di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan desain one-group pre-test-pos-

test design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 di SD Negeri Nusajati 

3 Kecamatan Sampang sebanyak 25 siswa yang diambil dengan total sampling

sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Variabel yang diteliti yaitu proses 

pembelajaran menggunakan disaster Book dan hasil belajar siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes baik pre tes maupun post tes. Teknik analisis 

data yang digunakan  adalah  uji beda pres tes dan post tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembelajaran menggunakan 

sumber belajar siswa berupa disaster puting beliung pada siswa kelas 3 SD Negeri 

3 Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dilakukan dalam 3 kali 

pertemuan dengan tahapan yang sama yaitu kegiatan awal, inti dan penutup dan 1 

kali evaluasi preetest (sebelum pembelajaran) dan posttest (setelah pembelajaran). 

Dari hasil pembelajaran disaster Book sudah optimal karena nilai hasil belajar siswa 

sudah memenuhi batas ketuntasan 75%. (2) Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil 

belajar siswa pada materi mitigasi bencana puting beliung sebelum dan sesudah 

menggunakan disaster Book pada siswa. Perbedaan rata-ratanya yaitu sebesar 

14,18, dengan rata-rata hasil belajar sebelum penerapan disaster Book adalah 9,84 

sedangkan hasil belajar setelah menerapkan disaster book adalah 18,52. 

Kesimpulan penelitian disaster book dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

dalam upaya mitigasi bencana angin puting beliung. Saran yang diajukan yaitu 

Kepala Sekolah dapat memberikan pengarahan kepada semua guru agar menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan 

motivasi dan menghindarkan dari kebosanan yang siswa rasakan. Selain itu, guru kelas 

perlu menggunakan sumber belajar siswa semacam disaster book pada materi-

materi lain sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan 

terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua 

samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun 

dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi 

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap 

terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga 

memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.  

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat 

dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana 

non alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, selama 

tahun 2018, terjadi 1.999 kejadian bencana di Indonesia. Tercatat 3.548 

orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa 

mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 

rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum 

rusak. Tren bencana juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat 

dari segi jumlah kejadian bencana, tahun 2018 tak beda jauh 
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dengan jumlah kejadian bencana tahun 2016 yaitu 2.306 kejadian dan 2017 

sebanyak 2.392 kejadian, namun dampak yang ditimbulkan akibat bencana 

pada 2018 lebih besar dimana jumlah korban meninggal dunia dan hilang 

akibat bencana pada tahun 2018 terhitung paling besar sejak 2007. Dari 

seluruh bencana yang terjadi tahun 2018, BNPB mencatat, bencana 

hidrometeorologi paling dominan. Jumlah kejadian puting beliung 605 

kejadian, banjir 506, kebakaran hutan dan lahan 353, longsor 319, erupsi 

gunungapi 55, gelombang pasang dan abrasi 33, gempa bumi yang merusak 

17, dan tsunami 1 kali (https://nasional.kompas.com). 

Angin puting beliung merupakan bencana alam paling dominan di 

tahun 2018. Sebagian besar wilayah di Indonesia rawan terjadi bencana 

alam angin puting beliung. Menurut data Badan Nasional Pencegahan 

Bencana tahun 2018, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, provinsi 

Jawa Tengah memiliki angka kejadian angin puting beliung paling besar 

jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yaitu 

sebesar 1281 kejadian dan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki angka 

kejadian angin puting beliung paling besar adalah Cilacap yaitu sebesar 202 

kejadian (Febrianti, 2018:2). 

Kabupaten Cilacap sebagai lokasi rawan bencana puting beliung perlu 

mewaspadai dan melakukan pendidikan mitigasi yaitu upaya mengurangi 

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana puting beliung. 

Salah satu cara upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah pemberian 

https://nasional.kompas.com/
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pendidikan kebencanaan yang pada siswa di sekolah dasar. Pendidikan 

mitigasi yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat berupa 

cara bagaimana siswa mengenal potensi bencana dan mencegah terjadinya 

bencana alam dimana siswa tersebut berada.  

Pentingnya pendidikan kebencanaan di sekolah dasar melalui 

kegiatan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Menerut 

peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2008 dijelaskan upaya atau kegiatan 

dalam rangka pencegahan dan pendidikan mitigasi yang dilakukan, 

bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko 

yang ditimbulkan oleh bencana. Pada kelompok usia anak, dampak bencana 

dipandang lebih mengkhawatirkan, sehingga dalam Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, anak-anak 

dikelompokkan dalam kategori rentan. Hal tersebut memiliki arti bahwa 

anak-anak memerlukan upaya khusus mengenai pemahaman pendidikan 

mitigasi bencana.  Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang paling 

rentan berisiko terkena dampak bencana (PP No 21, 2008). Kerentanan 

anak-anak terhadap bencana dipicu oleh faktor 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 akibat bencana pada anak usia 

sekolah, baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya pengetahuan tentang bencana dan 

pengurangan risiko bencana sejak dini untuk memberikan pemahaman dan 
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pengarahan langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi suatu 

ancaman yang ada di sekitarnya untuk mengurangi risiko bencana (Sunarto, 

2012). 

Tindakan pendidikan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pendidikan mitigasi pasif dan pendidikan 

mitigasi aktif (Kristiyaningrum, 2017:3). Melalui pendidikan mitigasi aktif 

dilakukan dengan cara mempersiapkan siswa Sekolah Dasar (SD) ketika 

terjadinya bencana puting beliung. Pendidikan kebencanaan memerlukan 

media yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Upaya 

pendidikan mitigasi puting beliung dapat diterapkan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media atau bahan ajar yang menarik untuk siswa anak 

sekolah dasar sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran tanpa bahan ajar khusus. Bahan ajar khusus atau 

media yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sebagai upaya 

pendidikan mitigasi bencana puting beliung adalah Disaster Book.  

Disaster Book merupakan sebuah gagasan berupa media pendidikan 

untuk melaksanakan pendidikan bencana di sekolah dasar berupa buku yang 

memuat informasi tentang jenis-jenis bencana, tindakan penyelamatan 

ketika terjadi bencana, dan upaya yang dilakukan untuk melestarikan alam. 

Disaster Book disusun berdasarkan analisis materi yang ada di sekolah dasar 

dengan materi tentang kebencanaan. Adanya media ini diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kebencanaan sehingga sudah siap 

jika menghadapi peristiwa bencana alam. 
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Pembelajaran menggunakan Disaster Book dapat diberikan pada 

siswa kelas 3 Semester 2 di Sekolah Dasar untuk mendukung Mata 

Pelajaran Tematik pada tema 5 berupa perubahan cuaca. Penggunaan 

Disaster Book ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang potensi bencana puting beliung, proses terjadinya puting beliung, 

dampak puting beliung dan tindakan penyelamatan ketika terjadi bencana 

puting beliung. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat 

Disaster Book dalam bentuk buku cetak agar dapat digunakan dalam 

mendukung keberhasilan pembelajaran kebencanaan pada siswa. Sekolah 

dasar yang menjadi objek penelitian ini yaitu SD N Nusajati 3 Kecamatan 

Sampang Kabupaten Cilacap. Pemilihan sekolah dasar ini dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Sampang menjadi salah satu lokasi rawan 

bencana puting beliung yaitu telah terjadi bencana puting beliung pada 

tanggal 16 Januari 2018 yang mengakibatkan 2 rumah rusak parah di desa 

Paberasan Kecamamatan Sampang sehingga dengan upaya pendidikan 

mitigasi bencana di SD Negeri Nusajati 3 diharapkan siswa lebih siap dan 

tanggap terhadap kejadian puting beliung. Oleh karena itu penelitian ini 

berjudul “Disaster Book Angin Puting Beliung Sebagai Upaya 

Pendidikan mitigasi Bencana di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan 

Sampang Kabupaten Cilacap”. 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan Disaster Book angin 

puting beliung sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana di SD Negeri 

Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana peningkatan pengetahuan pendidikan mitigasi bencana puting 

beliung dengan pembelajaran menggunakan Disaster Book di SD Negeri 

Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan Disaster Book

angin puting beliung sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana di SD Negeri 

Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan pendidikan mitigasi bencana 

puting beliung dengan pembelajaran menggunakan Disaster Book di SD 

Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

teori dan strategi pembelajaran geografi khususnya tentang bencana alam 

puting beliung.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi siswa yaitu hasil penelitian dapat memudahkan siswa dalam 

meningkatkan pengetahuan pendidikan mitigasi bencana puting beliung dan 

memberikan pengalaman baru kepada siswa dalam pembelajaran kebencanaan 

dengan media pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Manfaat bagi guru adalah memberikan alternatif pemilihan media atau bahan 

ajar pembelajaran pada pembelajaran kebencanaan yang menyenangkan bagi 

siswa. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan 

pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul 

tersebut. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah  sebagai berikut. 

1. Disaster Book  

Disaster Book merupakan sebuah media pendidikan untuk melaksanakan 

pendidikan bencana di sekolah dasar berupa buku yang memuat informasi 

tentang jenis-jenis bencana, tindakan penyelamatan ketika terjadi bencana, dan 

upaya yang dilakukan untuk melestarikan alam. Disaster Book disusun 

berdasarkan analisis materi yang ada di sekolah dasar dengan materi tentang 

kebencanaan.  

2. Pendidikan mitigasi bencana 
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Pendidikan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk 

mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

3. Puting Beliung 

Menurut PERBUP Klaten Nomor 6 tahun 2014 tentang panduan 

kebencanaan Kabupaten Klaten menyatakan bahwa angin puting beliung 

adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120km/jam atau lebih 

yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan 

kecuali di daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin badai 

disebabkan perbedaan tekanan dalam suatu cuaca. Angin paling kencang yang 

terjadi di daerah tropis ini umumnya berputar dengan radius kilometer di 

daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 

20km/jam.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian pembelajaran 

bisa diartikan sebagai pendidikan dalam lingkup persekolahan atau proses 

sosialisasi individu siswa dengan sekolah, seperti guru, sumber atau fasilitas, dan 

teman sesama siswa (Dimyati & Mudjiono, 2002: 157). 

Menurut Corey (Sagala, 2011: 61) adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons 

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 

Sedangkan menurut Bruner dalam Anni (2007: 61), pembelajaran harus mampu 

mendorong peserta didik untuk mempelajari apa yang dimiliki. Siswa belajar 

melalui keterlibatan aktif terhadap konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan guru 

mendorong siswa agar memiliki pengalaman dan melaksanakan eksperimen yang 

memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri. 

Pada proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang 

tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang 

saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Jogiyanto 

(2007:12) berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 
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proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi 

yang dihadapi dan karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak 

dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, 

kematangan atau perubahan-perubahan sementara. 

Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang untuk 

membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses pembelajaran 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Mulyasa, 2011: 155). 

Pada kurikulum 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan 

Menengah, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran. 
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1) Perencaaan Pembelajaran.  

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 

atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 

(2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

peserta didik; 
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(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

(4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai;  

(5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau 

tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual 

maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

(1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaranyang telah 

berlangsung; 

(2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
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(3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; dan 

(4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuanberikutnya. 

3) Penilaian proses dan hasil pembelajaran 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil 

belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang 

mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek 

pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap.Hasil 

penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. 

Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi 

proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan 

alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan diakhir 

satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan 

tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan 

evaluasi hasil pembelajaran. 

Pembelajaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti menurut Muhibbin 

Syah (2011:129), antara lain: 
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1) Faktor internal.  

Faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang berasal dari dalam 

diri setiap individu tersebut, seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek 

pisiologis ini meliputi konsisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menunjukkan kebugaran organ-organ tubuh dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas seseorang dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang lemah akan 

berdampak secara langsung pada kualitas penyerapan materi pelajaran. Banyak 

faktor yang masuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas pembelajaran, berikut factor-faktor dari aspek psikologis seperti 

intelegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi 

2) Faktor eksternal, dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan nonsosial.  

Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah 

serta masyarakat. Lingkungan sosial yang paling banyak berperan dan 

mempengaruhi kegiatan belajar adalah lingkungan orang tua dan keluarga. Anak 

tentu saja akan banyak meniru dari lingkungan terdekatnya seperti sifat orang 

tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan demografi keluarga. 

Semuanya dapat memberi dampak dampak baik ataupun buruk terhadap 

kegiatan belajar dan prestasi yang dapat dicapai siswa 

Lingkungan sosial sekolah meliputi para pengajar yang harus 

menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik serta menjadi teladan dalam hal 

belajar, staf-staf administrasi di lingkungan sekolah, dan teman-teman di sekolah 

dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Lingkungan masyarakat juga 
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sangat mempengaruhi karena siswa juga berada dalam suatu kelompok 

masyarakat dan teman-teman sepermainan serta kegiatan-kegiatan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan pergaulan sehari-hari yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar. Faktor non sosial, yang termasuk lingkungan non sosial adalah 

gedung sekolah dan bentuknya, rumah tempat tinggal, alat belajar, keadaan 

cuaca, dan waktu belajar siswa. 

2) Faktor pendekatan belajar 

Selain faktor internal dan faktor eksternal, faktor pendekatan belajar juga 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Seorang siswa yang 

terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep misalnya, mungkin sekali 

berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu dari pada siswa yang 

menggunakan pendekatan belajar surface atau reproductive. 

2.2 Pembelajaran Tematik Tema Perubahan Cuaca Pada Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 memiliki tujauan khusus untuk mempersiapkan 

generasi baru dan penerus bangsa yang memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk itu, perancangan 

Kurikulum 2013 perlu memperhatikan kebutuhan siswasaat ini dan di masa 

depan yang dinamisditengah pengaruh globalisasi dan kemajemukan 

masyarakat Indonesia. Selain itu, Kurikulum 2013 dirancang untuk 

memperkuat karakter peserta didik yang meliputi lima nilai utama 
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relijiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong,dan integritas 

(Kemendikbud, 2018:2). 

Misi dan orientasi kurikulum 2013 diterjemahkan dalam praktik 

pendidikan dengan tujuan khusus agar siswa memiliki kompetensi yang 

diperlukan bagi kehidupan masyarakat di masa kini dan di masa mendatang. 

Kompetensi yang dimaksud meliputi tiga kompetensi, yaitu: (1) menguasai 

pengetahuan; (2) memiliki keterampilan atau kemampuan menerapkan 

pengetahuan; (3) menumbuhkan sikap spiritual dan etika sosial yang tinggi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompetensi 

sikap spiritual dan sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, 

dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter 

siswalebih lanjut.  

Pembelajaran dengan pendekatan tematik ini mencakup kompetensi 

mata pelajaran yaitu: PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni 

Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

Sedangkan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tidak 

termasuk mata pelajaran dalam tematik. Pembelajaran tematik dilaksanakan 

disemua kelas di SD baik di kelas I-III (kelas rendah) maupun kelas IV–VI 

(kelas tinggi). Di kelas rendah belum ada mata pelajaran IPA dan IPS yang 
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berdiri sendiri namun muatan IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran Matematika dan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dilakukan secara tematik 

hanya sampai dengan kelas III, untuk kelas IV, V, dan VI diajarkan sebagai 

mata pelajaran yang berdiri sendiri (Kemendikbud, 2018:2). 

Pembelajaran tematik terpadu dalam satu kelas dikelompokkan 

menjadi beberapa tema dan setiap tema dibagi menjadi beberapa subtema. 

Pembelajaran Tematik dengan Tema Perubahan Cuaca terdapat pada kelas 

III tema 5 dengan sub-sub tema sebagai berikut: 

1. Sub tema 1: Keadaan cuaca 

2. Sub tema 2 : Perubahan cuaca 

3. Sub tema 3: Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia 

4. Sub tema 4 : Cuaca musim dan iklim (Kemendikbud, 2018:139). 

Materi bencana alam juga merupakan bagian dari dampak perubahan cuaca, 

oleh karen itu perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan siswa terkait dengan 

bencana-bencana yang diakibatkan oleh perubahan cuaca seeprti angin puting 

beliung. 

2.3 Pendidikan mitigasi Bencana  

Pengertian pendidikan mitigasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2006 adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari 

bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari 

keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. 
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Pendidikan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Pendidikan mitigasi 

bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi 

salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi. 

Ada empat hal penting dalam pendidikan mitigasi bencana, yaitu: (1) tersedia 

informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana; (2) sosialisasi 

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi 

bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana; (3) mengetahui apa yang perlu 

dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana 

timbul, dan (4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi 

ancaman bencana. 

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam pendidikan mitigasi bencana 

seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 antara lain 

sebagai berikut: 

1) Dalam setiap upaya pendidikan mitigasi bencana perlu membangun persepsi 

yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap 

unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang 

bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. 
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2) Pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu 

terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. 

3) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat 

diminimalkan. 

4) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui 

pemberdayaan masyarakat serta kampanye. 

Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi 

sebagai berikut: 

1) Pemetaan. 

Langkah pertama dalam strategi pendidikan mitigasi ialah melakukan 

pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah 

mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat 

berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian 

bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini 

belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya 

adalah: a) Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan; b) Peta yang 

dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik; c) Peta bencana belum 

terintegrasi; d) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda 

beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. 

2) Pemantauan. 

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan 

antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah 
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melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis 

secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. 

3) Penyebaran informasi 

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan 

poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh 

Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan 

penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan etektronik 

tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan 

tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu 

kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran 

informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas. 

4) Sosialisasi dan Penyuluhan 

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada 

SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan 

kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. 

Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan 

Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah 

bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan 

bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terj jadi bencana. 

5) Pelatihan/Pendidikan 

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika 

terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari 

petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan 
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masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban 

bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi 

bencana akan terbentuk. 

6) Peringatan Dini 

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil 

pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar 

persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-

waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada 

masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan 

kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan 

dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat 

berupa antana lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), 

pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya. 

2.4 Bencana Puting Beliung 

Angin Puting Beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 

63km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian antara 5- 10 

menit. Angin Puting Beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada 

musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, 

karena dengan pusarannya bendayang terlewati terangkat dan terlempar (BPBD 

Denpasar, 2018). 

Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis 

meningkat intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Jenis bencana ini 

menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang 
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terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi 

karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana puting 

beliung adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang (BNPB, 2017:51). 

Dampak kejadian angin puting beling dapat dikurnagai dengan mengenali 

gejala-gejala terjadinya angin puting beliung diantaranya yaitu: 

1) Udara panas dan gerah.  

2) Dilangit tampak ada pertumbuhan awan kumulus (awan putih 

bergerombol berlapis lapis). 

3) Awan tiba-tiba berubah dari warna putih menjadi hitam pekat (awan 

Cumulonimbus).  

4) Ranting pohon dan daun-daun bergoyang cepat karena tertiup angin yang 

terasa sangat dingin.  

5) Jika fenomena ini terjadi, kemungkinan besar hujan diasertai angin 

kencang akan datang (BPBD Denpasar, 2018). 

Upaya pengurangan resiko angin puting beliung yaitu dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Kenali bulan-bulan pancaroba di wilayah tempat tinggal kita. 

2) Apabila terlihat awan yang tiba-tiba gelap, semula cerah sebaiknya untuk 

tidak mendekati daerah awan gelap tersebut.  

3) Cepat berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian, mengingat fenomena 

tersebut sangat cepat  
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4) Mengadakan penghijauan, karena dengan adanya penghijauan udara tidak 

terlalu panas sehingga tidak terjadi perbedaan panas yang dapat 

menimbulkan adanya Angin Puting Beliung.  

5) Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh agar segera di tebang 

untuk mengurangi beban berat pada pohon dimaksud. 

6) Apabila terjadi Angin Puting Beliung menghindar dari pepohonan tinggi 

yang rapuh karena biasa tertimpa pohon, dan cari tempat yang aman. 

7) Membuat rumah yang permanen dan kuat  

8) Bila terjadi Angin Puting Beliung, bila kita didalam rumah hindari berdiri 

dekat jendela yang terbuat dari bahan kaca. 

9) Matikan segera aliran listrik dan peralatan elektronik lainnya, juga matikan 

kompor yang menyala. 

10) Membuat tempat perlindungan di bawah tanah apabila tempat tinggal sering 

terjadi angin puting beliung.  

11) Jika anda sedang mengedarai mobil, segeralah berhenti dan tinggalkan 

kendaraan anda serta carilah tempat perlindungan yang aman BPBD 

Denpasar, 2018). 

Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim 

pancaroba pada siang hari suhu udara panas, pengap dan awan hitam mengumpul, 

akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh awan secara vertical, selanjutnya 

didalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan 

kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi 

menghembus kepermukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Dampak 
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kejadian puting beliung yaitu rusaknya rumah dan infra struktur suatu daerah, 

menimbulkan korban jiwa manusia, rusaknya kebun-kebun warga, kerugian 

material, banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa Angin Puting beliung 

dan berserakan  serta terganggunya gegiatan ekonomi (BPBD Denpasar, 2018). 

2.5 Media Pembelajaran 

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely dalam Arsyad (2014: 3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. 

Menurut Arsyad (2014:10) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar.  

Musfiqon (2012: 28) mengatakan bahwa media pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang sengaja 

digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga materi pembelajaran lebih 

cepat diterima siswa dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih 

lanjut. 

Sudjana dan Rivai (2009:1-2) mengatakan bahwa kedudukan 

media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. Media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang diharapkan dapat 
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mempertinggi hasil belajar yang dicapai siswa. Hal ini berarti bahwa media hanya 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Jadi terjadinya proses pembelajaran tidak 

bergantung pada ada atau tidaknya media dan dalam proses pembelajaran tidak 

harus selalu ada media. 

Berdasarkan beberapa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana atau alat bantu fisik yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi dan pesan serta dapat memberikan 

motivasi bagi siswa untuk belajar dan menikmati pembelajaran yang berlangsung 

demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.5.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Daryanto (2010: 8) mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran, media 

pembelajaran memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (Guru) 

menuju penerima (siswa). Fungsi media pembelajaran menurut Munadi (2013:36) 

pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. 

Fungsi-fungsi yang lain merupakan hasil pertimbangan pada kajian ciri-ciri umum 

yang dimilikinya, bahasa yang dipakai menyampaikan pesan dan dampak atau efek 

yang ditimbulkannya.  

Media pembelajaran mempunyai manfaat yang banyak sekali, antara lain 

dapat memberikan penjelasan yang lebih konkrit karena materi dapat disajikan 

dengan logis dan jelas, baik media pembelajaran berupa gambar, foto, miniatur, 

film, video, CD interaktif, komputer dan lain sebagainya. Selain itu dengan media 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 



26 

pembelajaran. Manfaat yang akan didapat ketika menggunakan media 

pembelajaran menurut Sudjana & Rifai dalam Arsyad (2014:28) yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Metode belajar akan lebih bervariasi,tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi siswa akan aktif mengamati, melakukan, 

mendemontrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Selain itu, media pembelajaran juga 

dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar dan memungkinkan siswa uintuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

2.5.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terus mengalami perkembangan dan tampil dalam 

berbagai jenis dan format, dengan masing-masing ciri dan kemampuannya sendiri.  

Menurut Ibrahim (2012: 18), jenis-jenis media diantaranya sebagai berikut: 
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1) Media Audio   

Media audio merupakan media yang bisa didengar saja, dan menggunakan indra 

pendengaran atau telinga sebagai salurannya. Contohnhya; Suara, music 

dan lagu, alat musik, siaran radio dan kaset suara atau CD.  

2) Media Visual  

Media visual merupakan media yang bias dilihat, dan diraba. Media ini 

menggunakan indra penglihatan dan peraba, serta sangat mudah didapatkan. 

Contoh media yaitu foto, gambar, komik, gambar temple, poster, buku, alat 

peraga, dan sebagainya.  

3) Media Audio  

Visual Media audio-visual ini merupakan media yang bias dilihat dan juga bias 

didengar secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran 

dan penglihatan secara bersamaan. Contoh media drama, film, televise, 

pementasan, maupun media dengan menggunakan VCD. Kelengkapan 

semua jenis media disebut dengan multimedia. 

2.5.4  Disaster Book Sebagai Media Belajar Siswa  

Disaster Book merupakan salah satu bahan ajar cetak. bahan ajar cetak adalah 

sejumlah bahan yang digunakan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk 

keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Dari sudut pandang teknologi 

pendidikan, bahan ajar dalam beragam bentuknya dikategorikan sebagai bagian dari 

media pembelajaran. Sebagai bagian dari media pembelajaran, bahan ajar cetak 

mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam proses pembelajaran. Salah satu 

alasan mengapa bahan ajar cetak masih merupakan media utama dalam paket bahan 
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ajar di sekolah-sekolah, karena sampai saat ini bahan ajar cetak masih merupakan 

media yang paling mudah diperoleh dan lebih standar dibanding program komputer 

(Belawati, 2003:114), 

Disaster Book merupakan gagasan media pendidikan kebencanaan di sekolah 

dasar sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana. DISABO berupa buku yang 

berisi informasi tentang kebencanaan. Materi tentang kebencanaan dikemas dengan 

sebuah alur cerita (Kristiyaningrum, 2017:10). 

Penggunaan Disaster Book dalam pembelajaran memiliki peranan baik bagi 

siswa dan guru. Menurut Belawati (2003:117) peranan bahan ajar terdiri dari 2 yaitu 

peranan bagi guru dan siswa. Peranan bagi guru yaitu 1) Menghemat waktu guru 

dalam mengajar, 2) Mengubah peranan guru dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator dan 3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektiv dan 

interaktif. Sedangkan penan bagi siswa yaitu : 1) Siswa dapat belajar tanpa harus 

ada  guru atau teman siswa yang lain, 2) Siswa dapat belajar kapan saja dan di  mana 

saja ia kehendaki, 3) Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri, 4) Siswa 

dapat belajar menurut urutan  yang dipilihnya sendiri, 5) Membantu potensi siswa 

untuk menjadi pelajar mandiri. 

Pada penelitian ini digunakan media Disaster Book Puting Beliung yang 

merupakan salah satu jenis media pembelajaran berupa media visual atau media 

cetak. Disaster Book ini adalah buku teks yang digunakan sebagai alat bantu atau 

referensi pelengkap yang digunakan sebagai media belajar bagi siswa untuk 

mengetahui materi pembelajaran khususnya tentang perubahan cuaca pada 

pelajaran Tematik secara lengkap. Fungsi media Disaster Book Puting Beliung bagi 
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siswa ini yaitu sebagai materi tambahan atau pendukung materi pada buku Paket 

Tematik Kelas 3 Semester 2 khususnya Kompetensi Dasar Perubahan Cuaca. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang upaya pendidikan mitigasi bencana pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu yaitu oleh Kristiyaningrum (2017) dengan judul 

“Disabo Berbasis Komik Sebagai Media Pendidikan Kebencanaan Di Sekolah 

Dasar Peningkatan”. Hasil analisis menunjukkan bahwa DISABO (Disaster Book) 

merupakan sebuah gagasan burupa media pendidikan untuk melaksanakan 

pendidikan bencana di sekolah dasar. DISABO berupa buku yang memuat 

informasi tentang jenis-jenis bencana, tindakan penyelamatan ketika terjadi 

bencana, dan upaya yang dilakukan untuk melestarikan alam. DISABO ini dikemas 

dengan sebuah alur cerita. Teknik kartun digunakan untuk membudahkan siswa 

memahami konten informasi dari ilustrasi visual tentang materi. DISABO disusun 

berdasarkan analisis materi yang ada di sekolah dasar dengan materi tentang 

kebencanaan. Pemilihan tema yang menarik perlu dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi siswa membaca DISABO. Adanya DISABO ini diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kebencanaan sehingga sudah siap jika 

menghadapi peristiwa bencana alam.  

Suarmika (2017) dengan judul “Pendidikan Pendidikan mitigasi Bencana Di 

Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Analisis  Etnopedagogi)”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pendidikan pendidikan mitigasi bencana berbasis kearifan 

lokal dapat dilaksanakan pada Kurikulum 2013 dengan (1) mengidentifikasi 

kearifan lokal dalam pendidikan mitigasi bencana dan (2) mengintegrasikan dalam 
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pembelajaran. Sejak usia dini anak didekatkan dengan bencana dan menjaga serta 

memperlakukan lingkungan dengan baik, maka akan membentuk anak yang 

tangguh dalam menghadapi bencana dan mencintai lingkungan untuk kehidupan 

yang berkelanjutan. 

Penelitian Rahman (2018) dengan judul “Sena Sakti (Sekolah Bencana:

Siaga, Aksi dan Pendidikan mitigasi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi untuk menumbuhkan kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap sekolah yang 

berlokasi pada daerah rawan bencana alam tanah longsor adalah dengan pelatihan 

dan pembentukan kader pendidikan mitigasi bencana alam berbasis Komunitas 

Sekolah Dasar. Dalam hal ini, seluruh element yang terdapat di sekolah dasar 

dilibatkan dalam mengantisipasi dan meminimalisir resiko terjadinya bencana 

dengan membentuk 3 agen dalam Komunitas Sekolah Dasar yaitu (1) Agen 

Sosialisasi Bencana, (2) Agen PPGD pasca bencana, (3) Agen Informasi dan 

Komunikasi pasca bencana. Dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman 

terkait pendidikan mitigasi bencana alam tanah longsor pada siswa kelas 4,5 dan 6 

digunakan media modul dengan ilustrasi yang berkaitan pendidikan mitigasi 

bencana tanah longsor yang selanjutnya digunakan oleh siswa sebagai media 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

terlihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang diteliti, subjek dan 

tempat penelitian. Pertama, fokus penelitian ini yaitu proses pembelajaran dengan 

menggunakan Disaster Book angin puting beliung sebagai upaya pendidikan 

mitigasi bencana di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap 
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dan peningkatan pengetahuan pendidikan mitigasi bencana puting beliung dengan 

pembelajaran menggunakan Disaster Book di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan 

Sampang Kabupaten Cilacap. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 3 sekolah 

dasar dan lokasi penelitian ini yaitu di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dimaksudkan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan penelitian 

ini sebagai berikut. 

Kondisi 

Awal 

Belum diterapkan pembelajaran 

dengan Disaster Samrtbook 

Puting Beliung 

Pengetahuan tentang pendidikan 

mitigasi bencana puting 

beliung siswa masih rendah 

Proses Pembelajaran dengan Disaster 

Samrtbook Puting Beliung 

Perencanaan  pembelajaran 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Kondisi 

Akhir 

Pengetahuan tentang upaya pendidikan mitigasi 

bencana puting beliung mengalami peningkatan  

Evaluasi  pembelajaran 
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1) Ada perubahan proses pembelajaran dengan menggunakan Disaster Book

angin puting beliung sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana di SD 

Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. 

2) Ada perbedaan pengetahuan pendidikan mitigasi bencana angin puting 

beliung sebelum dan sesudah menerapkan pembelajaran menggunakan 

Disaster Book di SD Negeri Nusajati 3 Kecamatan Sampang Kabupaten 

Cilacap. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran menggunakan sumber belajar siswa berupa Disaster 

Book puting beliung sebagai upaya pendidikan mitigasi bencana pada siswa 

kelas 3 SD Negeri 3 Nusajati Kecamatan Sampang kabupaten Cilacap 

dilakukan dalam 3 kali pertemuan dengan tahapan yang sama yaitu kegiatan 

awal, inti dan penutup dan 1 kali evaluasi preetest (sebelum pembelajaran) 

dan posttest (setelah pembelajaran). Dari hasil pembelajaran Disaster Book

sudah optimal karena nilai hasil belajar siswa sudah memenuhi batas 

ketuntasan 75% atau yang lulus KKM sebanyak 80%. 

2. Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar siswa pada materi 

pendidikan mitigasi bencana puting beliung sebelum dan sesudah 

menggunakan Disaster Book pada siswa kelas 3 SD Negeri 3 Nusajati 

Kecamatan Sampang kabupaten Cilacap. Perbedaan rata-ratanya yaitu 

sebesar 14,18, dengan rata-rata hasil belajar sebelum penerapan Disaster 

Book adalah 9,84 sedangkan hasil belajar setelah menerapkan Disaster Book

adalah 18,52 hasil belajar dengan menggunakan media tersebut lebih tinggi 

dibandingkan sebelumnya. 

5.2 Saran 
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Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu sebagai 

berikut:  

1. Hendaknya Kepala Sekolah dapat memberikan pengarahan kepada semua 

guru-guru agar menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan menghindarkan dari kebosanan 

yang siswa rasakan.  

2. Hendaknya guru kelas di Sekolah Dasar melakukan pembelajaran 

menggunakan sumber belajar siswa berupa book pada materi-materi lain 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. 

3. Peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan 

metode dan sumber pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan 

berbagai alternatif metode dan sumber pembelajaran yang lebih baik untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa terhadap upaya pendidikan mitigasi 

bencana alam. 
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