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SARI 

Baharsyah, Moh. Nasrul. 2019. Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

dengan Metode Role Playing Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana di SMA Negeri 11 

Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Dosen Pembimbing: Dr. Erni Suharini, M.Si. 201 Halaman. 

Kata Kunci: Buku Saku, Mitigasi Bencana Longsor, Role Playing. 

Pentingnya permasalahan bencana di Indonesia mendorong pengintegrasian mitigasi 

bencana ke dalam sistem pendidikan yang salah satu manifestasinya adalah masuknya 

mitigasi bencana sebagai bagian kurikulum mata pelajaran geografi. Namun, pelaksanaan 

pembelajaran mitigasi bencana masih mengalami kendala terkait metode dan bahan bahan 

ajar yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan 

menganalisis efektivitas metode pembelajaran role playing berbantu buku saku edukasi 

bencana, serta untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai penerapan pembelajaran role 

playing berbantu buku saku edukasi bencana tanah. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS SMAN 11 Semarang. Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Sampel penelitian ini adalah kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan XI 

IPS 3 sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian ini yaitu pembelajaran mitigasi bencana 

longsor dengan metode role playing berbantu buku saku edukasi bencana dengan sub 

variabel kinerja guru, hasil belajar, dan tanggapan siswa. Metode pengumpulan data 

berupa wawancara, tes, angket, dokumentasi, dan observasi. Analisis data hasil penelitian 

ini menggunakan uji t dan N-Gain. 

Penelitian mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen 

dan kontrol yang dilaksanakan peneliti memperoleh nilai kinerja guru sebesar 89 % (kelas 

eksperimen) dan 86 % (kelas kontrol) yang kedua nilainya termasuk kriteria sangat baik. 

Perhitungan melalui rumus independent sampel test menunjukkan bahwa nilai Sig (2-

tailed) kelompok pretest sebesar 0,396>0,05. Artinya nilai kelompok pretest tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Sedangkan, nilai Sig (2-tailed) kelompok posttest sebesar 

0,000 <0,05. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara nilai posttest kelas 

eksperimen dan kontrol. Rerata N-Gain kelas eksperimen sebesar 0,43 yang tergolong 

kriteria “sedang”. Sedangkan rata-rata N-Gain kelas kontrol sebesar 0,22 yang tergolong 

kriteria “rendah”. Oleh karena itu disimpukan bahwa pembelajaran mitigasi bencana 

dengan metode role playing berbantu buku saku edukasi bencana lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi. Kuesioner respon yang 

diisi para siswa menunjukkan nilai rerata sebesar 82,7 % yang berarti siswa sangat 

tertarik. 

Peneliti mengajukan saran agar para siswa dapat berbagi pengetahuan kebencanaan 

tanah longsor bagi lingkungan sekitarnya; sekolah dapat menerapkan metode role playing 

berbantu buku saku edukasi bencana dalam pembelajaran di kelas; dan stakeholder terkait

dapat bekerjasama menyelenggarakan training of trainer pembelajaran mitigasi bencana 

menggunakan metode role palying berbantu buku saku edukasi bencana. 
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ABSTRACT 

Baharsyah, Moh. Nasrul. 2019. Landslide Disaster Mitigation Learning Using Role-

Playing Method Assisted by Disaster Education Pocketbook in SMA Negeri 11 Semarang. 

Geography Departmenti. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. 

Advisor: Dr. Erni Suharini, M.Si. 201 pages. 

Keywords: Landslide Disaster Mitigation, Pocketbook, Role-Playing. 

The importance of disaster issues in Indonesia encourages the integration of disaster 

mitigation into the education system, for instance, the inclusion of disaster mitigation as 

part of geography subject. However, the implementation of disaster mitigation learning 

still faces several obstacles, namely the lack of learning methods and teaching materials 

development. This study aimed to describe the implementation of role-playing learning 

assisted by disaster education pocketbook, to analyze the effectiveness of role-playing 

learning methods assisted by disaster education pocketbook, and to describe students’

responses regarding the application of landslide disaster learning using role-playing 

method assisted by disaster education pocketbook. 

This research was a quasi-experimental study. The population of this study was 

students of class XI IPS, SMAN 11 Semarang. The sampling technique used purposive 

sampling. The sample of this study was the XI IPS 2 class as the experimental class and 

XI IPS 3 as the control class. The variable of this research was the role-playing learning 

method assisted by disaster education pocketbook with sub-variables of teacher 

performance, learning outcomes, and students’ response. Methods of data collection in 

the form of interviews, tests, questionnaires, documentation, and observation. Analysis 

data of this study used t-test and N-Gain. 

The study found that implementation of the experimental and control classes 

conducted by researchers obtained teacher performance scores of 89% (experimental 

class) and 86% (control class), both of the values were very good. The calculation of 

cognitive learning outcomes through the independent sample test formula shown that the 

Sig (2-tailed) value of the pretest group was 0.396> 0.05. It means, there was no 

significant difference in the pretest group value. Meanwhile, the value of Sig (2-tailed) in 

the posttest group was 0,000 <0,05). There were significant differences between the 

values of the experimental and control class post-test. The average N-Gain of the 

experimental class was 0.43, classified as “moderate”. While the average N-Gain of the 

control class was 0.22 which, classified as “low”. Therefore, it was concluded that

disaster mitigation learning with the role-playing method assisted by pocketbook on 

disaster education was more effective than learning with lecture and discussion methods. 

Response questionnaire filled out by students showed an average value of 82.7%, 

therefore the students were very interested in the learning. 

The researcher proposes that students can share knowledge of landslide disasters 

mitigation for the surrounding peoples; schools can apply the role-playing method 

assisted by disaster education pocketbook in classroom learning, and stakeholders can 

work together to organize training of trainers on disaster mitigation learning using role-

playing methods assisted by disaster education pocketbook. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah Indonesia mempunyai sejuta potensi ancaman bencana alam.

Berdasarkan letak geografis dan kondisi geologis, wilayah Indonesia berada pada 

pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng 

Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang saling bergerak dan bertumbukan. Hal ini

menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau 

Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sejajar dengan jalur 

penunjaman kedua lempeng yaitu Indo Australia dan Eurasia. Selain itu, Indonesia 

terletak di sekitar khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan. Hal 

ini menyebabkan secara hidrografi wilayah Indonesia rawan banjir, tanah longsor, 

cuaca ektstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. 

BNPB mencatat, pada tahun 2018 terjadi 2.572 kejadian bencana yang 

didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting 

beliung. Selama 2018 terjadi 679 bencana banjir, 473 longsor, 804 puting beliung, 

1 kombinasi gempa dan tsunami, 129 kekeringan, 370 kebakaran hutan dan lahan, 

23 gempa bumi, 1 tsunami, 58 erupsi gunung meletus, dan 34 gelombang pasang 

dan abrasi. Dampak yang ditimbulkan bencana telah menyebabkan 4.814 orang 

meninggal dunia dan hilang, 10,293 juta jiwa menderita dan mengungsi, sebanyak 

320.165 unit rumah rusak terdiri dari 150.513 rusak berat, 39.815 rusak sedang dan 

129.837 rusak ringan. Kerugian ekonomi dari kejadian bencana diperkirakan rata-

rata sekitar 34 triliun rupiah setiap tahun (BNPB 2018: 8-11). 
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Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan wilayah dengan indeks 

risiko bencana tinggi. Menurut buku Indeks Risiko Bencana Indonesia BNPB 

(2013), dari jumlah 33 provinsi di Indonesia, hanya tujuh provinsi yang mempunyai 

kelas risiko bencana sedang, sedangkan sisanya mempunyai kelas risiko bencana 

tinggi. Jawa Tengah termasuk provinsi dengan indeks risiko bencana yang tinggi. 

Bahkan menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan kejadian bencana 

terbanyak di Indonesia pada tahun 2015 dengan 389 kejadian bencana (BNPB, 

2016). Berkaitan dengan bencana tanah longsor, Jawa Tengah merupakan provinsi 

yang rawan tanah longsor. BNPB (2016:87) mencatat sebanyak 2.425 kejadian 

bencana tanah longsor sepanjang tahun 2011 hingga 2015. Kejadian tanah longsor 

terbanyak dijumpai di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera 

Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang disusun 

oleh BNPB pada tahun 2015, jumlah paparan risiko bencana tanah longsor di Jawa 

Tengah menempati peringkat kedua tertinggi, dengan jumlah paparan 1.895.989 

jiwa, 7,7 triliun rupiah (fisik), 16,9 triliun rupiah (ekonomi), dan 78.222 ha lahan. 

Kota Semarang adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

dengan tingkat risiko yang tinggi terhadap longsor. Seluas 5.703,688 ha atau 14,83 

% wilayah kota semarang merupakan kawasan rawan longsor dengan kriteria 

“cukup rawan” hingga “sangat rawan” (Purba, et al. 2014: 48). Kota Semarang 

secara geologi memiliki 2 topografi yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. 

Sebagian besar bencana longsor Kota Semarang terjadi pada dataran tinggi dengan 

daerah perbukitan yang bergelombang dan kemiringan lereng 15-40% (Fitriani, et 

al. 2018: 96). Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, 
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memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Banyak penduduk yang juga mendiami 

daerah-daerah rawan longsor. Oleh karena itu Semarang mempunyai kerentanan 

bencana longsor yang tinggi. 

SMA Negeri 11 Semarang dipilih karena berdasarkan data Zonasi 

Sekolah, kawasan tempat tinggal para siswa SMA Negeri 11 Semarang adalah 

wilayah rawan longsor. Berdasarkan data PPBD, zonasi SMA Negeri 11 Semarang 

meliputi Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Pedurungan, Semarang 

Selatan, Semarang Timur dan Kecamatan Tembalang. Menurut data BPBD Kota 

Semarang empat dari tujuh kecamatan tersebut adalah kawasan rawan longsor yaitu 

Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Tembalang (Lampiran 

2). Selama 2019, sudah terjadi puluhan kejadian longsor di Kecamatan Candisari 

dan Gajahmungkur. 

Bencana longsor di Candisari dan Gajahmungkur mengakibatkan kerugian 

yang cukup besar berupa kerusakan fisik pada rumah warga, fasilitas umum, dan 

bahkan pernah merenggut korban jiwa. Pada hakikatnya tingkat risiko bencana 

tergantung pada: 1) tingkat ancaman kawasan, 2) tingkat kerentanan kawasan yang 

terancam, dan 3) tingkat kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana. Ketiga 

variabel ini saling berpengaruh dimana apabila ancaman bencana besar, kawasan 

sangat rentan dan kapasitas komunitas masyarakat rendah maka risiko yang 

ditimbulkan menjadi sangat besar. Namun, berbeda apabila masyarakat memiliki 

kapasitas yang baik terhadap bencana. Risiko bencana dan kerugian dapat ditekan 

dengan mengenal dan mengetahui cara menghadapi bencana (BNPB, 2013). 
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Pemberian pengetahuan serta informasi yang memadai mengenai kebencanaan 

dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

mengamanahkan bahwa pengurangan risiko bencana harus diintegrasikan kedalam 

proses pembangunan, salah satunya dalam sektor pendidikan. Komunitas sekolah 

merupakan bagian dari ruang publik dengan tingkat kerentanan tinggi dalam 

menghadapi bencana sekaligus memiliki peran nyata dalam membangun ketahanan 

masyarakat, termasuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana warga negara 

(Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011). Sesuai Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak adalah pihak yang harus 

dilindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan pengetahuan kebencanaanya. 

Mewujudkan pendidikan tangguh bencana memerlukan upaya-upaya yang 

komprehensif yang berpusat pada anak, seluruh upaya yang dilakukan dengan 

memahami bahwa  memiliki kebutuhan yang spesifik dalam menghadapi bahaya 

bencana serta seluruh upaya tersebut dilakukan dengan mengajak  untuk ikut serta 

berpartisipasi aktif sesuai kapasitas dan minatnya (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017:24).  Pendidikan kebencanaan terkait bencana tanah longsor di 

Kota Semarang perlu diintegrasikan dalam sektor pendidikan khususnya komunitas 

sekolah dengan upaya komprehensif yang berpusat pada anak untuk meningkatkan 

kapasitas anak-anak dalam menghadapi bencana tanah longsor di daerah tersebut. 

Selaras dengan Konsep pengarusutamaan pengurangan risiko bencana 

(PRB) di dalam sistem pendidikan, proses pendidikan kebencanaan dapat 

diintegrasikan kedalam kurikulum melalui mata pelajaran yang relevan. Mata 
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Pelajaran geografi menjadi salah satu mata pelajaran yang relevan, karena mengkaji 

tentang fenomena geosfer (lithosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan anthroposfer). 

Permendikbud Tahun 2016 Nomor 24, menempatkan materi pendidikan 

kebencanaan pada kelas XI Kompetensi Dasar 3.7 “Menganalisis Jenis dan

Penanggulangan Bencana Alam Melalui Edukasi, Kearifan Lokal, dan Pemanfaatan 

Teknologi Modern”. Namun, pelaksanaan Pendidikan kebencanaan di lapangan 

mengalami beberapa kendala yaitu pada pengembangan bahan ajar dan metode 

pembelajaran. 

Purwanto dalam Aksa (2016:1) mengemukakan bahwa “kondisi bahan ajar 

atau buku teks geografi masih ditemukan kesenjangan, antara lain: kesalahan 

konsep, bahan ajar hanya berisi pesan yang memfasilitasi aktivitas belajar 

menghafal fakta, konsep, atau generalisasi, dan penggunaan bahasa yang tidak 

efektif”. Setelah dilakukan analisis pada buku teks geografi SMA/MA kelas XI 

Kurikulum 2013 Revisi 2017 (karangan Sindhu P., 2017) materi Mitigasi Bencana, 

ditemukan beberapa kelemahan antara lain muatan konsep dalam bentuk tekstual 

yang sangat banyak tanpa disertai gambar di sub materi jenis dan karakteristik 

bencana alam. Kemudian upaya menambahkan peta persebaran rawan bencana 

dalam buku ajar dirasa belum maksimal karena gambar peta yang tidak berwarna. 

Sehingga sulit menganalisis dan menginterpretasikan simbol warna yang secara 

kontras mirip dengan simbol topografi.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan guru 

geografi kelas XI, diketahui bahwa bahan yang digunakan SMA Negeri 11 

Semarang adalah buku paket dan LKS yang beredar di pasaran. Namun bahan ajar 
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yang dipakai belum cukup lengkap menjelaskan tentang materi mitigasi dan 

adaptasi bencana. Hal tersebut dikarenakan materi mitigasi bencana merupakan 

muatan baru dalam silabus yang diterbitkan Kemendikbud pada tahun 2017. Buku 

terbitan Eirlangga yang digunakan belum menyantumkan materi mitigasi bencana 

pada KD 3.7. Keterbatasan bahan ajar, menginisiasi para guru mengatasi 

permasalahan tersebut melalui literasi materi dari internet. Banyak artikel yang 

menjelaskan mengenai berbagai jenis bencana dan karakteristik bencana. Namun, 

artikel-artikel tersebut belum menjelaskan secara komprehensif materi yang sesuai 

kompetensi dasar dan silabus yang ada. Disisi lain, bahan ajar pengayaan yang 

dibuat, belum disetting secara kontekstual untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesiapsiagaan siswa terhadap potensi bencana sekitar tempat tinggal mereka yaitu 

bencana tanah longsor. Selain itu, menurut para siswa bahan ajar yang selama ini 

digunakan masih terlalu banyak teks sehingga sulit dipahami. Hal tersebut membuat 

pengetahuan siswa tentang bencana rendah. Oleh karena itu diperlukan suplemen 

bahan ajar yang memperjelas pemahaman siswa. 

Buku saku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai buku 

berukuran kecil yang dapat disimpan dalam saku dan mudah dibawa ke mana-mana. 

Penelitian pengembangan media bulletin buku saku (Asyhari, 2016) menunjukkan 

bahwa kelayakan media pembelajaran bulletin IPA dalam bentuk buku saku yang 

telah dikembangkan adalah sangat layak dengan persentase 82 % berdasarkan 

penilaian ahli materi tahap akhir setelah perbaikan, ahli desain dengan persentase 

79,4% dengan kriteria layak 3) penilaian guru adalah 77,6% dengan kriteria layak 

4) dan hasil respon peserta didik dengan persentase 80% dengan kriteria layak. 
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Buku saku ketika digunakan sebagai bahan ajar memiliki kelebihan yaitu mudah 

dibawa sehingga dapat melengkapi materi bahan ajar tanpa membebani siswa. 

Selain itu konten yang ringkas namun jelas lebih menarik antusias belajar 

dibandingkan buku cetak yang tebal. Materi mitigasi bencana sangat perlu untuk 

dijelaskan secara ringkas dan jelas karena penting dan aplikatif bagi siswa yang 

tinggal di daerah rawan bencana. Oleh karenanya buku saku sangat sesuai dijadikan 

sebagai bahan ajar pengayaan siswa. 

Kemudian, hasil wawancara terhadap siswa mendapatkan beberapa 

informasi terkait model dan metode pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas. 

Pembelajaran mitigasi bencana yang mengajarkan pengetahuan dan kesiapsiaan, 

memerlukan sebuah model pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Namun 

pelaksanaan pembelajaran materi mitigasi bencana di SMA Negeri 11 Semarang 

selama ini masih cenderung konvensional dengan metode ceramah dan diskusi 

berbantuan media power point. Sedangkan menurut penelitian Fatonah, et al. (2018: 

50), model pembelajaran ceramah memiliki tingkat signifikansi paling rendah 

dalam meningkatkan pengetahuan bencana. Salah satu model yang dapat digunakan 

adalah model kooperatif dengan metode role playing. Metode pembelajaran role 

playing adalah yaitu pembelajaran yang mengondisikan siswa pada situasi tertentu 

di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas (Huda, 

2013:209). Dalam pembelajaran bencana, role playing memungkinkan siswa 

mengembangkan imajinasi dan penghayatan saat terjadi suatu bencana. Hasil 

penelitian Fatonah, et al. (2018: 44) menunjukan bahwa penggunaan metode role 
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playing berpengaruh signifikan meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana 

gempa bumi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikembangkan pembelajaran 

dengan metode yang interaktif dan partisipatif berbantuan bahan ajar yang 

melengkapi bahan ajar sebelumnya dan dikontekstualisasikan dengan lingkungan 

tempat tinggal siswa. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor dengan Metode Role Playing

Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana di SMA Negeri 11 Semarang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran role playing berbantu Buku Saku 

Edukasi Bencana untuk meningkatkan pengetahuan siswa pada materi mitigasi 

bencana tanah longsor? 

2. Bagaimana efektivitas metode pembelajaran role playing berbantu Buku Saku 

Edukasi Bencana untuk meningkatkan pengetahuan siswa pada materi mitigasi 

bencana tanah longsor? 

3. Bagaimana respon siswa mengenai penerapan metode pembelajaran role 

playing berbantu Buku Saku Edukasi Bencana Tanah Longsor untuk materi 

mitigasi bencana tanah longsor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran role playing berbantu 

Buku Saku Edukasi Bencana pada materi mitigasi bencana tanah longsor di 

SMA Negeri 11 Semarang. 

2. Untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran role playing berbantu 

Buku Saku Edukasi Bencana terhadap peningkatan pengetahuan siswa pada 

materi mitigasi bencana tanah longsor. 

3. Untuk mengetahui kelayakan Buku Saku Edukasi Bencana Longsor 

Terintegrasi Metode Role Playing 

4. Untuk mendeskripsikan respon siswa mengenai penerapan metode 

pembelajaran role playing berbantu Buku Saku Edukasi Bencana Tanah 

Longsor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan 

memperkaya wawasan tentang pengembangan metode pembelajaran dan bahan ajar

pendidikan kebencanaan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, menjadi acuan ataupun pembanding pada penelitian selanjutnya 

terutama penelitian yang relevan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pemerintah, siswa dan guru. 
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1.4.2.1 Bagi Pemerintah 

1. Mendukung program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan 

pengarusutamaan pendidikan kebencanaan di tingkat sekolah menengah 

atas. 

2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan 

masyarakat, khususnya anak usia sekolah menengah atas. 

3. Sebagai masukan untuk pengambil kebijakan pemerintah maupun 

pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam dunia pendidikan. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1. Siswa yang menjadi sasaran memperoleh pengetahuan mengenai bencana 

tanah longsor serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

tanah longsor yang berpotensi terjadi di kelurahannya. 

2. Siswa dapat meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh melalui drama yang terintegrasi dalam 

buku saku. 

1.4.2.3 Bagi Guru  

1. Menghasilkan bahan ajar yang menarik dan mudah dikontektualisasikan 

dengan kondisi nyata karena terintegrasi dengan metode pembelajaran role 

playing. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih 

efektif dan efisien bagi siswa melalui inovasi bahan ajar dan metode 

pembelajaran yang diberikan. 
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1.5 Batasan Istilah 

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berpikir serta menghindari salah tafsir, 

maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Adapun istilah yang harus dibatasi adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Efektivitas 

Menurut Sudjana (1990: 50) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, 

upaya teknik, dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, 

tepat, dan cepat. Kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada (1) adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. (2) rata-

rata N-gain ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. (3) terjadi 

ketuntasan secara klasikal. 

1.5.2 Metode Pembelajaran Role Playing 

Role playing atau Bermain Peran merupakan suatu permainan gerak yang 

didalamnya ada tujuan, aturan, dan edutaiment (Fogg dalam Huda, 2013: 208). 

Dalam perencanaan pembelajaran, siswa dikondisikan pada situasi tertentu di 

dalam kelas. Role playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas 

dimana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan 

memainkan peran orang lain (Huda, 2013:209). Dalam pembelajaran bencana, role 

playing memungkinkan siswa mengembangkan imajinasi dan penghayatan saat 

terjadi suatu bencana.   
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1.5.3 Bahan Ajar Buku Saku Edukasi Longsor 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, 

sehingga tercipta lingkungan/ suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar 

(Depdiknas, 2008 :7). Guru menggunakan bahan ajar untuk membantu 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang akan digunakan adalah 

buku nonteks pengayaan berupa Buku Saku Edukasi Bencana Terintegrasi 

Pembelajaran Role Playing. Buku saku dimaknai sebagai buku berukuran kecil 

yang dapat disimpan dalam saku dan mudah dibawa ke mana-mana (KBBI, 1990). 

1.5.4 Pengetahuan Bencana 

Peningkatan pengetahuan sangat penting karena siswa merupakan subjek 

yang sangat rentan terhadap risiko bencana. Pengetahuan merupakan fakta atau 

kondisi mengetahui sesuatu dengan tingkat keakraban yang cukup tinggi melalui 

pengalaman, asosiasi atau kontak (Mohanty dalam Seneviratne, et. al. 2010: 379). 

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Pengetahuan dalam penelitian ini dikhususkan pada pengetahuan tentang mitigasi 

tanah longsor yang diketahui dengan menggunakan pretest dan posttest. 

1.5.5 Bencana Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, 2013).  
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1.5.6 Respon Siswa 

Salah satu indikator pembelajaran dikatakan efektif adalah apabila 

pembelajaran yang dilaksanakan mampu membangkitkan minat belajar siswa dan 

bersifat menyenangkan. Respon yang bagus menandakan bahwa pembelajaran 

tersebut diminati oleh siswa dan menyenangkan. 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman (Huda, 2013: 2). Salah satu 

bentuk pembelajaran adalah pemrosesan informasi. Hal ini bisa dianalogikan 

dengan pikiran atau otak kita yang berperan layaknya computer dimana ada input 

dan ada penyimpanan informasi di dalamnya. Hal yang dilakukan oleh otak kita 

adalah cara memperoleh kembali materi informasi tersebut, baik yang berupa 

gambar maupun tulisan. Dengan demikian, dalam pembelajaran, seseorang perlu 

terlibat dalam refleksi dan penggunaan memori untuk melacak apa saja yang harus 

ia serap, apa saja yang harus ia simpan danlam memorinya, dan bagaimana ia 

menilai informasi yang telah ia peroleh (Glass dan Holyoak dalam Huda 2013: 2). 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalam nya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Gagne 

dalam Rifai, 2014). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

2.1.1.2.1 Peserta didik 

Istilah peserta didik dapat dapat diartikan peserta didik, warga belajar, dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan pembelajaran. Peserta didik memiliki 

14 
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organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap stimulus; otak yang 

digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan kedalam memori yang 

kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang 

menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan 

(stimulus) yang diterima oleh peserta didik diorganisir di dalam syaraf, dan ada 

beberapa rangsangan yang disimpan didalam memori. Kemudian memori tersebut 

diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syaraf atau 

otot dalam merespon stimulus. 

2.1.1.2.2 Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. 

Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. suara, sinar, warna, panas, 

dingin, tanaman, gedung dan orang adalah stimulus yang selalu berada di 

lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati 

2.1.1.2.3 Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

sebelumnya. 

2.1.1.2.4 Respon. 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stimulus tersebut. respon dalam peserta didik diamati pada akhir 
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proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance). 

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan atau prestasi yang baik bagi 

siswa, salah satunya adalah dengan belajar. Keberhasilan dan kegagalan belajar 

ditandai dengan hasil yang muncul setelah melakukan suatu usaha pembelajaran. 

Kualitas pendidikan erat sekali hubungannya dengan hasil belajar. Hasil belajar 

yang dicapai setiap siswa tidak sama, ada yang mencapai prestasi tinggi, sedang, 

dan rendah. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tentu saja memiliki 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun 

yang menghambat (Setiawan, et al 2016:17). 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis seperti 

kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap 

kesiapan, proses dan hasil belajar. Peserta didik yang mengalami kelemahan di 

bidang fisik, misalnya dalam membedakan warna, akan mengalami kesulitan di 

dalam belajar melukis, atau kesulitan belajar yang menggunakan bahan-bahan 

berwarna. Peserta didik yang bermotivasi rendah misalnya, akan mengalami 

kesulitan di dalam persiapan belajar dan dalam proses belajar. Peserta didik yang 

sedang mengalami ketegangan emosional, misalnya takut dengan pendidik akan 
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mengalami kesulitan di dalam mempersiapkan diri untuk memulai belajar baru 

karena selalu teringat oleh perilaku peserta didik yang ditakuti. Peserta didik yang 

mengalami hambatan bersosialisasi, misalnya akan mengalami kesulitan di dalam 

beradaptasi dengan lingkungan yang pada akhirnya mengalami hambatan belajar. 

Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, 

pengalaman belajar sebelumnya dan perkembangan. 

2.1.2 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi 2005 dalam Kesuma, 2014).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses atau kegiatan untuk 

mencapai tujuan dikatakan lebih efektif bilamana kontribusi outputnya semakin 

besar. Menurut Sudjana (1990: 50) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, 

upaya teknik, dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, 

tepat, dan cepat. Kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada (1) adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. (2) rata-

rata N-gain ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. (3) terjadi 

ketuntasan secara klasikal. 

2.1.3 Respon Positif Siswa 

Salah satu indikator pembelajaran dikatakan efektif adalah apabila 

pembelajaran yang dilaksanakan mampu membangkitkan minat belajar siswa dan 
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bersifat menyenangkan. Respon yang bagus menandakan bahwa pembelajaran 

tersebut diminati oleh siswa dan menyenangkan. Untuk mengetahui seberapa 

efektif pembelajaran tersebut, maka perlu diketahuinya respon positif dari siswa. 

Respon positif siswa yang dikaji meliputi respon terhadap proses pembelajaran 

mitigasi bencana tanah longsor dengan metode role playing berbantu buku saku 

edukasi bencana. 

2.1.4 Metode Pembelajaran Role Playing 

2.1.4.1 Pengertian Metode Pembelajaran Role Playing 

Metode Role Playing atau bermain peran merupakan suatu permainan 

gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan, dan edutaiment (Fogg dalam Huda, 

2013: 208). Dalam perencanaan pembelajaran, siswa dikondisikan pada situasi 

tertentu di dalam kelas. Role Playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk 

aktivitas dimana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar 

kelas dan memainkan peran orang lain (Huda, 2013:209). Dalam pembelajaran 

bencana, Role playing memungkinkan siswa mengembangkan imajinasi dan 

penghayatan saat terjadi suatu bencana. Sehingga para siswa lebih memahami 

serangkaian proses mitigasi bencana. 

2.1.4.2 Metode Pembelajaran Role Playing dikaitkan dengan Teori “Kerucut

Pengalaman” (Cone of Experience) Edgar Dale 

Pengetahuan merupakan fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan 

tingkat keakraban yang cukup tinggi melalui pengalaman, asosiasi atau kontak

(Mohanty et al. dalam Seneviratne, et al. 2010: 379). Supaya pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan pengetahuan dapat diserap dengan maksimal, siswa 
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sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berupaya untuk 

memberikan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indra. 

Semakin banyak alat indra yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi tersebut, maka informasi dan pengetahuan akan dapat bertahan dan 

tersimpan dalam ingatan. Hal ini senada dengan Teori “Kerucut Pengalaman”

(Cone of Experience) yang dikemukakan oleh Edgar Dale. 

Menurut Asnawir (2002: 22-24), Edgar Dale mengklasifikasikan 

pengalaman belajar anak mulai dari hal-hal yang paling konkrit sampai kepada hal-

hal yang dianggap paling abstrak. Klasifikasi pengalaman tersebut lebih dikenal 

dengan kerucut pengalaman (cane of experience), yang terdiri dari 12 macam 

klasifikasi media pengajaran yang digunakan, yaitu: 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

1. Pengalaman langsung dan bertujuan, pengalaman ini diperoleh dengan 

berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau obyek yang 

sebenarnya. Di sini siswa secara aktif bekerja sendiri, memecahkan masalah 

sendiri yang kesemuanya didasarkan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 
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2. Pengalaman tiruan, pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau 

kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. 

3. Pengalaman melalui dramatisasi, pengalaman semacam ini diperoleh dalam 

bentuk drama dari berbagai gerakan. Dramatisasi ini dapat dilakukan di 

panggung, dan tempat-tempat terbuka. 

4. Demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau pertunjukan 

mengenai sesuatu hal atau sesuatu proses misalnya cara membuat panganan, 

sabun deterjen, dan sebagainya. 

5. Pengalaman melalui karyawisata, pengalaman semacam ini diperoleh dengan 

mengajak kelas ke objek di luar kelas dengan maksud memperkaya dan 

memperluas pengalaman siswa. Kelas aktif mengadakan observasi, mencatat, 

melakukan tanya jawab, membuat laporan, dan lain-lain. 

6. Pengalaman melalui pameran (study display), pengalaman tersebut diperoleh 

melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa, perkembangan dan kemajuan 

sekolah. Benda-benda yang dipamerkan dapat berupa model, barang hasil 

kerajinan, dan sebagainya. 

7. Pengalaman melalui televisi, pengalaman ini diperoleh melalui program 

pendidikan yang ditayangkan lewat televisi, seperti program Televisi 

Pendidikan Indonesia (TPI) dan program TV lainnya. 

8. Pengalaman melalui gambar hidup atau film, gambar hidup merupakan 

rangkaian gambar-gambar yang diproyeksikan ke layar dengan kecepatan 

tertentu, bergerak secara kontinyu sehingga benar-benar mewujudkan gerakan 

yang normal dari apa yang diproyeksikan. 
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9. Pengalaman melalui rasio, pengalaman di sini diperoleh melalui siaran radio 

dalam bentuk ceramah, wawancara, sandiwara, dan sebagainya. 

10. Pengalaman melalui gambar, pengalaman di sini diperoleh dari segala sesuatu 

yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan 

perasaan dan pikiran, misalnya lukisan ilustrasi, karikatur, kartun, poster, 

potret, slide, dan sebagainya. 

11. Pengalaman melalui lambang visual, pengalaman di sini diperoleh melalui 

lambang-lambang visual seperti: hasil lukisan, grafik, poster, komik, kartun, 

peta, dan sebagainya. 

12. Pengalaman melalui lambang kata, pengalaman semacam ini diperoleh dalam 

buku dan bahan bacaan. 

Kerucut pengalaman yang dikemukan oleh Edgar Dale itu memberikan 

gambaran bahwa hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(kongkret), kenyataan yang ada dalam lingkungan kehidupan seseorang kemudian 

melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin keatas di 

puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan atau informasi (Arsyad, 

2007: 10). 

Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan 

atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan 

melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret 

siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung 

yaitu pengalaman yang diperoleh dari hasil kontak langsung dengan lingkungan, 

tempat kejadian bencana dan sebagainya, dengan cara melakukan perbuatan 
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langsung. Semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, 

semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandaikan 

bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. 

Mengajar menggunakan penuturan kata-kata atau ceramah mempunyai 

nilai sangat rendah dalam alur pengalaman manusia. Oleh karena itu, agar 

pengajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi siswa, perlu 

dipikirkan bentuk media/metode tertentu yang dapat membawa anak kepada 

pengalaman yang lebih kongkrit. Metode pembelajaran role playing sebagai salah 

satu metode pembantu dalam belajar, apalagi diperankan, sehingga berkesan hidup, 

bergerak, serta dapat diamati langsung.   

2.1.4.3 Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Role Playing 

Keberhasilan metode pembelajaran melalui bermain peran tergantung 

pada kualitas permainan peran, di samping itu, tergantung pula pada persepsi siswa 

tentang peran yang dimainkan terhadap situasi yang nyata. Menurut Huda, 

(2013:115) menjelaskan esensi role playing adalah keterlibatan partisipan dan 

peneliti dalam situasi permasalahan dan adanya keinginan untuk memunculkan 

resolusi damai serta memahami apa yang dihasilkan dari keterlibatan langsung ini. 

Selanjutnya sintaks metode pembelajaran role playing serta perilaku guru 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Sintaks Metode Pembelajaran Role Playing 

Tahap Perilaku Guru 

1. Pemanasan suasana 

kelompok 

Guru mengidentifikasi dan memaparkan masalah, 

menjelaskan masalah, menafsirkan masalah dan 

menjelaskan role playing. 

2. Seleksi partisipan Guru menganalisis peran, memilih pemain 

(siswa) yang akan melakukan peran. 

3. Pengaturan setting Guru mengatur sesi-sesi peran, menegaskan 

kembali tentang peran, guru dan siswa mendekati 

situasi yang bermasalah. 

4. Persiapan pemilihan 

siswa sebagai pengamat 

Guru dan siswa memutuskan apa yang akan 

dibahas, memberi tugas pengamatan terhadap 

salah seorang siswa. 

5. Pemeranan Guru meminta siswa untuk memulai role play, 

mengukuhkan role play dan menyudahi role play. 

6. Diskusi dan evaluasi Guru dan siswa mereview pemeranan (kejadian, 

posisi kenyataan), mendiskusikan fokus-fokus 

utama, mengembangkan pemeranan selanjutnya. 

7. Pemeranan kembali Guru meminta siswa untuk memainkan peran 

yang berbeda, memberi masukan atau alternatif 

perilaku dalam langkah selanjutnya. 

8. Diskusi dan evaluasi Dilakukan sebagaimana pada tahap 6. 

9. Sharing dan generalisasi 

pengalaman 

Guru menghubungkan situasi yang diperankan 

dengan kehidupan di dunia nyata dan masalah-

masalah lain yang mungkin muncul. 

Sumber: Huda, 2013 

Berdasarkan penjelasan di atas, langkah-langkah yang dapat ditempuh 

dalam penerapan metode role playing antara lain: 
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1. Pemilihan masalah oleh guru, yaitu mengemukakan masalah yang diangkat 

dari materi pokok bahasan agar siswa dapat merasakan masalah itu dan 

terdorong untuk mempelajarinya. 

2. Pemilihan peran, yaitu memilih peran yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas, mendiskripsikan karakter dan apa saja yang harus dikerjakan 

oleh para pemain. 

3. Menyusun tahap-tahap bermain peran, dalam hal ini guru telah membuat dialog 

atau skenario, namun siswa dapat menambahkan dialog sendiri sesuai dengan 

materi. 

4. Menyiapkan pengamat, pengamat dari kegiatan ini adalah para siswa yang 

tidak sedang bermain. 

5. Pemeranan/pelaksanaan, para peserta didik mulai beraksi sesuai dengan peran 

masing-masing yang terdapat pada skenario bermain peran. 

6. Diskusi dan evaluasi, membicarakan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul dari siswa. 

7. Pengambilan kesimpulan dari permainan/bermain peran yang telah dilakukan. 

2.1.5 Buku Nonteks Pelajaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 

pasal 6 (2) menyatakan bahwa “selain buku teks pelajaran, pendidik dapat

menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam 

proses pembelajaran”. Oleh karena itu, Pusat Perbukuan Nasional kemudian 

mengklasifikasikan jenis buku pendidikan ada dua yaitu buku teks pelajaran dan 
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buku nonteks pelajaran yang terdiri dari buku panduan pendidik, buku pengayaan 

dan buku referensi.  Ciri-ciri buku nonteks pelajaran adalah sebagai berikut (3): 

1. buku dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan, namun bukan buku 

acuan wajib bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; 

2. buku-buku yang menyajikan materi untuk memerkaya buku teks pelajaran 

3. tidak diterbitkan secara berseri berdasarkan jenjang pendidikan atau tingkatan 

kelas; 

4. materi tidak terkait secara langsung dengan sebagian atau salah satu 

Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi, namun memiliki 

keterhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional; 

5. materi atau isi dari buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan oleh pembaca 

dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas pembaca, 

sehingga materi buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan pula oleh pembaca 

secara umum; 

6. penyajian buku nonteks pelajaran bersifat longgar, kreatif, dan inovatif 

sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika belajar, 

yang ditetapkan berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran. 

Selain ciri-ciri tersebut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 

menambahkan bahwa buku nonteks pelajaran tidak dilengkapi dengan Lembar 

Kerja Siswa (LKS), contohnya dalam bentuk lembar soal untuk menguji 

pemahaman peserta didik. Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

buku nonteks pelajaran adalah buku yang menunjang pelajaran di sekolah/instansi 

pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Kompetensi Dasar dan digunakan 
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dalam penyajian yang longgar, kreatif, inovatif serta materi buku yang dapat 

dimanfaatkan oleh semua pembaca. 

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa buku nonteks pelajaran 

berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu buku pengayaan, buku 

refrensi dan buku panduan pendidik.  Ketiganya dapat dikembangkan sesuai dengan 

uraian berikut ini: 

1. Buku Pengayaan 

Masyarakat sering menyebutnya sebagai buku bacaan. Puskurbuk 

(2018:5) mengartikan buku pengayaan sebagai buku yang muatan materinya dapat 

memperkaya buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Buku 

pengayaan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta 

memperluas wawasan mereka terhadap lingkungan berdasarkan  pengetahuan 

terkini. Selain muatan substansi yang baik, buku pengayaan juga harus disajikan 

secara menyenangkan agar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik. Secara 

spesifik, buku pengayaan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, 

keterampilan, dan kepribadian  bagi peserta didik. 

2. Buku Referensi 

Menurut Puskurbuk (2018:5), buku referensi merupakan buku yang isi dan 

penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Buku referensi untuk peserta didik 

memuat rujukan pengetahuan, daftar istilah, dan sumber pengetahuan lain untuk 

membantu warga sekolah memahami buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan 
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buku panduan pendidik. Buku referensi mencakup ensiklopedia, kamus, almanak, 

atlas, dan buku peraturan, seperti perundang-undangan 

3. Buku Panduan Pendidik 

Buku panduan pendidik merupakan buku yang memuat prosedur, prinsip, 

deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Buku panduan 

pendidik berupa buku-buku populer dan akademik untuk membantu meningkatkan 

kapasitas pendidik dalam meningkatkan metode pendidikan dan pembelajaran, 

memilih media pembelajaran, dan melakukan penilaian sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. (Puskurbuk, 2018: 5,6) 

2.1.6 Pengembangan Buku Nonteks Pembelajaran 

Dalam mengembangkan buku nonteks pelajaran perlu pemahaman 

komponen dasar maupun karakteristik buku. Berikut ini adalah komponen buku 

nonteks pelajaran (Puskurbuk, 2008:66-81):  

2.1.6.1 Struktur Buku 

Pada umumnya struktur buku nonteks pelajaran  terdiri atas tiga bagian, 

yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal minimal terdapat kata pengantar atau 

prakata dan daftar isi, bagian isi merupakan materi buku, dan bagian akhir minimal 

terdiri atas bagian daftar pustaka yang dapat dilengkapi dengan indeks, glosarium, 

atau lampiran. Seorang pengembang buku nonteks harus memerhatikan ketiga 

bagian buku, kecuali pengembang buku fiksi atau puisi tidak menggunakan bagian 

akhir. 
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2.1.6.2 Komponen Grafika 

Komponen grafika yang harus diperhatikan adalah dijilid dengan rapi dan 

kuat, buku menggunakan huruf dan/atau gambar/ilustrasi yang terbaca, dicetak 

dengan rapi dan jelas, buku menggunakan kertas aman dan berkualitas. 

2.1.6.3 Komponen Materi 

Materi yang ada dalam buku nonteks adalah mendukung pencapaian 

tujuan pendidikan nasional, tidak bertentangan dengan ideologi dan kebijakan 

politik negara, menghindari masalah SARA, Bias Jender, serta Pelanggaran HAM. 

2.1.6.4 Komponen Penyajian 

Dalam mengembangkn buku nonteks pelajaran, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan. Aspek yang harus mendapat perhatian adalah penyajian materi 

buku dilakukan secara runtun, bersistem, lugas, dan mudah dipahami. 

2.1.6.5 Komponen Bahasa dan/atau Ilustrasi 

Penulis buku nonteks pelajaran kiranya perlu memerhatikan penggunaan 

bahasa dan/atau ilustrasi, terutama dalam penggunaan ilustrasi (gambar, foto, 

diagram, tabel, lambang, legenda) harus sesuai dan proporsional; penggunaan 

simbol yang baku dan berlaku secara menyeluruh; dalam menggunakan bahasa, 

yang meliputi ejaan, kata, kalimat, dan paragraf harus tepat, lugas, dan jelas. 

2.1.7 Buku Saku 

Buku saku dimaknai sebagai buku berukuran kecil yang dapat disimpan 

dalam saku dan mudah dibawa ke mana-mana (KBBI, 1990). Menurut Eliana dan 

Solikhah (2012), buku saku merupakan buku dengan ukuran kecil seukuran saku 

sehingga efektif untuk dibawa kemana-mana dan dapat dibaca kapan saja pada saat 
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dibutuhkan. Buku merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak, sedangkan buku 

saku ukurannya lebih kecil dibandingkan buku teks pelajaran. Buku saku juga bisa 

diartikan buku dengan ukurannya yang kecil, ringan, dan bisa disimpan di saku, 

sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana, dan kapan saja bisa dibaca (Setyono 

et al. 2013). 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

buku saku adalah suatu buku cetak nonteks pelajaran yang berukuran kecil dan 

dapat disimpan di saku sehingga mudah dibawa kemana-mana. Menurut Sulistyani 

et al. (2013) Pocket book (buku saku) dicetak dengan ukuran yang kecil agar lebih 

efisien, praktis dan mudah dalam menggunakan. Pocket book juga mendorong 

siswa untuk belajar secara mandiri. Buku saku termasuk dalam golongan bahan ajar 

cetak, buku saku memiliki kelebihan antara lain. 1. Bentuk sederhana dan praktis; 

2. Mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang minimalis dan dapat 

disimpan di saku, sehingga siswa dapat belajar kapan dan dimana saja yang mereka 

kehendaki; 3. Desain diusahakan menarik, agar siswa tidak malu untuk membaca 

di tempat umum. Menurut penelitian Wahyudi, 2013: 30, menunjukkan bahwa buku 

saku sangat efektif meningkatkan hasil belajar pada materi “Hidrosfer dan

Dampaknya terhadap Kehidupan” dengan perbedaan rata-rata antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen (rata-rata kelas kontrol yaitu 75,2% sementara kelas 

eksperimen yaitu 79,2%). Melalui perhitungan diketahui signifikansinya 0.033.  

2.1.8 Mitigasi Bencana Tanah Longsor melalui Pendidikan 

Dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) salah satu hal terpenting 

adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan. Menurut Petal, 
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inti dari pendidikan pengurangan risiko bencana adalah aksioma bahwa bencana 

tidak dapat dihindari (Shaw, et al., 2009: 503). Manajemen pengetahuan sangat 

penting karena siswa merupakan subjek yang rentan terhadap risiko bencana. 

Menurut Tatham dan Spens (2011) dalam Pathirage et al (2012: 240), manajemen 

pengetahuan umumnya dapat dimaknai sebagai strategi untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan mengambil pengetahuan secara sistematis, dan kemudian 

mendistribusikan hasilnya kepada mereka yang membutuhkannya secara tepat 

waktu. Dengan kata lain, manajemen pengetahuan adalah tentang menyediakan 

pengetahuan yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat.  

Manajemen pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan 

kebencanaan. Pendidikan kebencanaan dapat menjadi langkah pengurangan risiko 

bencana berkelanjutan. Education for Sustainable Disaster Risk Reduction

(EfSDRR) merupakan sebuah konsep pendidikan yang membawa misi 

pembentukan perilaku manusia yang bijaksana dalam menyikapi dan 

memperlakukan lingkungan hidupnya yang rawan bencana, didasarkan nilai-nilai 

etika normal guna mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang harmonis dimasa 

sekarang, sambil menjaga kelestariannya untuk kepentingan generasi yang akan 

datang (Suharini dan Kurniawan, 2016). Pengetahuan tentang strategi 

penanggulangan bencana, bersama dengan praktik dan pelajaran yang baik tidak 

diragukan lagi dapat mendukung upaya ini melalui langkah-langkah mitigasi dan 

perencanaan kesiapsiagaan yang terinformasi dengan baik (Pathirage et al., 2012: 

240). 
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Pendidikan kebencanaan di Indonesia sudah diintegrasikan dalam 

kurikulum pembelajaran. Bagi siswa jenjang SMA materinya terdapat pada kelas 

XI, Kompetensi Dasar 3.7 yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana 

alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Materi 

pokok Mitigasi Bencana Alam dibagi menjadi beberapa Sub Materi yaitu Jenis dan 

karakteristik bencana alam, siklus penanggulangan bencana, persebaran wilayah 

rawan bencana alam di Indonesia, lembaga-lembaga yang berperan dalam 

penanggulangan bencana alam, dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana 

alam di Indonesia. 

2.1.9 Bencana Tanah Longsor 

Bencana sebagai definisi adalah kejadian alam atau imbas perbuatan 

manusia berupa peristiwa berbahaya yang sebagian besar masyarakat tidak dapat 

mengatasinya, yang mengganggu fungsi masyarakat, menyebabkan penderitaan 

ekonomi dan lingkungan sebagai konsekuensi dari hilangnya nyawa dan harta 

benda (IFCR dikutip dalam Ozkazanc, et al. 2015: 746) 

Menurut Konsorsium Pendidikan Bencana (2009), bencana adalah suatu 

peristiwa yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia, yang dapat terjadi secara 

tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, 

kerusakan harta benda dan lingkungan, dimana masyarakat setempat dengan segala 

kemampuan dan sumberdayanya tidak mampu untuk menanggulanginya. Bencana 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bencana alam. Salah satu jenis 

bencana alam yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis 

gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau 



32 

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng 

(BNPB, 2013). Tanah longsor disebabkan oleh gangguan kestabilan lereng.

Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama 

kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, serta kondisi 

hidrologi atau tata air. Namun longsor belum akan terjadi sebelum dipicu oleh: 

peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempabumi 

ataupun ledakan, penggalian, getaran alat/kendaraan, gempabumi pada tanah pasir 

dengan kandungan air sering mengakibatkan liquefaction, peningkatan beban yang 

melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah, serta pemotongan kaki lereng 

secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. 

Menurut Karnawati, et. al (2009:92), berdasarkan investigasi lapangan 

geologis, dapat diidentifikasi bahwa tanah longsor di Jawa Tengah sebagian besar 

terjadi sebagai luncuran atau jatuhan gumpalan massa batuan seperti batuan 

berlapis atau bersendi, serta geser atau aliran tanah dan atau campuran batuan dan 

massa tanah dengan tingkat pergerakan tinggi hingga 25 m/ detik. Jenis tanah 

longsor yang cepat ini sebagian besar terjadi di pegunungan curam dan lereng bukit 

(kemiringan 30o  hingga 60o), dan ini mengakibatkan kerugian fasililitas dan banyak 

korban jiwa. Di sisi lain, pergerakan massa tanah yang lambat, seperti tanah

merayap, tidak pernah menyebabkan kematian tetapi menghancurkan massa tanah 

dan rumah di kaki gunung atau bukit. Gerakan lambat ini terutama disebabkan oleh 

saturasi lapisan tanah liat sensitif di lereng, yang kaya akan montmorillonit (smektit 

dan atau ilit). 
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2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan bahan ajar 

bencana dan metode pembelajaran role playing. 

No Nama Judul Hasil 

1 Syuaib,

Muhammad

Zulfikar (2013). 

Pengaruh Strategi 

Pembelajaran 

Simulasi Vs 

Bermain Peran dan 

Sikap Siswa 

terhadap 

Pengetahuan dan 

Kesiapsiagaan 

tentang Bencana 

Alam. 

Menunjukkan bahwa hasil 

belajar kesiapsiagaan tentang 

bencana alam siswa antara 

kelompok strategi pembelajaran 

simulasi dan bermain peran 

adalah memberikan pengaruh 

yang berbeda secara signifikan. 

Berdasarkan deskripsi postes 

hasil belajar kesiapsiagaan 

tentang bencana alam antara 

kelompok strategi pembelajaran 

simulasi pengaruh lebih rendah 

dibandingkan kelompok strategi 

pembelajaran bermain peran. 

2 Ayu Fatonah, 

Eka Wulan 

Safriani, Wiwin 

Handitcianawati, 

Rose Ana 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Bencana 

Menggunakan 

Buku Panduan 

Penelitian tentang pengetahuan 

siswa terhadap bencana gempa 

bumi dilakukan di 7 sekolah 

yang berbeda dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang 
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Anggun 

Fajariah, Nanda 

Khoirunisa 

(2018) 

Pembelajaran 

Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten 

berbeda pula. Terdapat 8 strategi 

pembelajaran yang digunakan 

untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan gempa bumi oleh 

siswa. Strategi Role Playing

merupakan strategi yang paling 

baik yang menunjukkan 

perbedaan dengan selisih antara 

pratest dengan pascates yaitu 

37,16 dan strategi Talking Stick

merupakan strategi yang paling 

rendah peningkatannya dengan 

selisih 8,73. Strategi Role 

Playing lebih menunjukan hasil 

yang signifikan karena strategi 

ini siswa dapat terjun langsung 

dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa lebih bisa 

menguasai materi yang 

diberikan yaitu materi tentang 

bencana gempa bumi, 

sedangkan startegi Talking Stick

merupakan strategi yang kurang 
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efektif karena siswa akan 

memahami materi yang mereka 

dapatkan saja, tidak semua 

materi mereka kuasai. 

3 Nurjannah, Ika 

Siti. (2016) 

Penggunaan 

Metode 

Pembelajaran 

Simulasi untuk 

Materi 

Kesiapsiagaan 

Bencana Gempa 

Bumi Siswa Kelas 

X IIS di SMA 

Negeri 1 

Tawangsari 

Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2015/2016 

Setelah dilakukannya metode 

pembelajaran simulasi tingkat 

kesiapsiagaan siswa kelas X IIS 

di SMA Negeri 1 Tawangsari 

dapat dikategorikan sangat siap 

dengan prosentase pada tiap 

parameter yaitu: 1) parameter 

pengetahuan tentang bencana 

meningkat menjadi 9.78%, 2) 

parameter rencana kegiatan 

meningkat menjadi 13,2%, 3) 

parameter peringatan bencana 

meningkat menjadi 20.2%, 4) 

parameter mobilitas sumber 

daya meningkat menjadi 22,9%. 

Hasil uji beda atau uji T pada 

kelas eksperimen dan kontrol 

mengalami peningkatan dengan 

kata lain metode pembelajaran 
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simulasi lebih efektif 

dibandingkan dengan strategi 

konvensional. 

4 Sofi Mardiyadi Pembelajaran 

Kesiapsiagaan 

Bencana Tanah 

Longsor dengan 

Model Tutor 

Sebaya Berbantu 

Media Wayang 

Gambar Pada 

Siswa Kelas VIII 

SMP Pgri 2 

Kaloran Kabupaten 

Temanggung 

Kesiapsiagaan siswa kelas VIII 

SMP PGRI 2 Kaloran dalam 

menghadapi bencana tanah 

longsor sebelum pembelajaran 

termasuk dalam kategori siap, 

dengan pengetahuan 

kesiapsiagaan yang tinggi dan 

sikap kesiapsiagaan yang sangat 

tinggi. Sedangkan kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi 

bencana tanah longsor sesudah 

pembelajaran termasuk dalam 

kategori sangat siap, dengan 

pengetahuan kesiapsiagaan yang 

sangat tinggi dan sikap 

kesiapsiagaan yang sangat 

tinggi. Peningkatan 

kesiapsiagaan siswa sebelum 

dan sesudah perlakuan berupa 

pembelajaran setelah dilakukan 
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perhitungan N-Gain termasuk 

dalam kategori peningkatan 

sedang. 

5 Asyhari, A., & 

Silvia, H. 

(2016). 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Berupa Buletin 

dalam Bentuk 

Buku Saku untuk 

Pembelajran IPA 

Terpadu 

Penelitian pengembangan media 

bulletin buku saku (Asyhari, 

2016) menunjukkan bahwa 

kelayakan media pembelajaran 

bulletin IPA dalam bentuk buku 

saku yang telah dikembangkan 

adalah sangat layak dengan 

persentase 82 % berdasarkan 

penilaian ahli materi tahap akhir 

setelah perbaikan, ahli desain 

dengan persentase 79,4% 

dengan kriteria layak 3) 

penilaian guru adalah 77,6% 

dengan kriteria layak 4) dan 

hasil respon peserta didik 

dengan persentase 80% dengan 

kriteria layak. 

6 Wahyudi, 

Wiwin Puji 

(2013).  

Pengembangan 

Bahan Ajar Buku 

Saku Geografi 

buku saku sangat efektif 

meningkatkan hasil belajar pada 

materi “Hidrosfer dan
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(BSG) Pada KD 

3.3 Menganalisis 

Hidrosfer dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Kehidupan Di 

Muka Bumi untuk 

Kelas X di SMAN 

1 Cerme. 

Dampaknya terhadap 

Kehidupan” dengan perbedaan

rata-rata antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen (rata-rata kelas 

kontrol yaitu 75,2% sementara 

kelas eksperimen yaitu 79,2%). 

Melalui perhitungan diketahui 

signifikansinya 0.033 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kondisi geografis berbagai wilayah Indonesia yang rawan bencana 

mendorong pemerintah merancang sistem pengarusutamaan Pengurangan Risiko 

Bencana di Sektor Pendidikan. Konsep pengarusutamaan PRB dalam sistem 

pendidikan adalah proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam 

sistem pendidikan meliputi perluasan kerja dan hasil dari: kebijakan, kerangka 

strategis, perencanaan, implementasi, strukur kelembagaan, sarana prasarana, 

implementasi pembelajaran pada peserta belajar; atau pun menyusun dan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi bencana dan 

kesiapsiagaan bencana di dalam Lembaga pendidikan (Kementerian Pendidikan 

Nasional, 2010 : 14). Hal tersebut didukung pula oleh UU Nomor 24 Tahun 2017 

Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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Sayangnya, dalam lembaga pendidikan sekolah menengah atas, 

pelaksanaan pembelajaran mitigasi bencana masih mengalami beberapa kendala 

yaitu metode pembelajaran kebencanaan yang masih konvensional dengan metode 

ceramah dan diskusi. Selain itu bahan ajar yang terlalu banyak teks sehingga susah 

dipahami. Selain itu konten bahan ajar yang digunakan kurang relevan dengan 

kondisi geografis dan potensi bencana wilayah. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

inovasi pembelajaran dengan metode yang interaktif dan partisipatif  dan didukung 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yaitu bahan ajar yang melengkapi 

bahan ajar sebelumnya, singkat, jelas, dan kontekstualisasikan dengan lingkungan 

tempat tinggal siswa. Kemudian bahan ajar yang dapat diintegrasikan dengan 

metode pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan sesuai dengan konteks 

materi. 

Solusi yang dihadirkan adalah pembelajaran dengan metode yang 

interaktif dan partisipatif berbantuan Buku Saku Edukasi Bencana Tanah Longsor.

Buku Saku Edukasi Bencana Longsor berisi materi penjelasan tentang bencana 

tanah longsor, proses pemicu longsoran, tanda-tanda utama terjadi tanah longsor, 

daerah rawan longsor di kota semarang, infografis kejadian bencana longsor di kota 

semarang, serta mitigasi dan upaya pengurangan risiko longsor. Buku saku ini juga 

dilengkapi dengan naskah drama dengan setting lingkungan sekitar sekolah yang 

akan diperankan pada pertemuan kedua melalui metode pembelajaran role playing. 

Secara rinci kerangka berpikir ditunjukkan pada Gambar 2.2. 
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Profil Kebencanaan Lingkungan 

Zonasi SMAN 11 Semarang 

Ancaman Bencana Tanah Longsor 

Pengurangan Risiko Bencana 

di Sekolah 

Surat Edaran Nomor 

70a/SE/MPN/2010 mengenai 

Pengarusutamaan 

Pengurangan Risiko Bencana 

di Sektor Pendidikan 

UU Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana 

UU Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak 

Pembelajaran Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah 

Metode pembelajaran kebencanaan belum dikembangkan. Bahan ajar yang terlalu banyak 

teks, kurang relevan dengan kondisi geografis dan potensi bencana wilayah.  

Penerapan Pembelajaran 

Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

dengan Metode Role Playing 

Efektivitas Metode Role Playing 

Berbantu  

Respon siswa terhadap Buku Saku 

Edukasi Longsor 

Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor dengan Metode 

Pembelajaran Role Playing Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana di 

SMA Negeri 11 Semarang 

Terkendala 

Lembar Instrumen Kinerja Guru Angket Respon Siswa 

Hasil belajar dengan metode role playing berbantu buku saku 

edukasi bencana diharapkan lebih baik 

Kelas Eksperimen 

Metode Pembelajaran Role Playing 

Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana 

Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran Iquiry 

Dengan Menggunakan Media 

Power Point 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ho: Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor dengan Metode 

Pembelajaran Role Playing Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana di SMA 

Negeri 11 Semarang tidak efektif.  

Ha: Pembelajaran Mitigasi Bencana Tanah Longsor dengan Metode 

Pembelajaran Role Playing Berbantu Buku Saku Edukasi Bencana di SMA 

Negeri 11 Semarang efektif. 
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BAB V

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Setelah disusun dan diuji validitasnya kepada para ahli, diketahui bahwa 

kelayakan isi buku saku mendapatkan skor 98,42 %, kelayakan penyajian 88,28 

%, kelayakan kebahasaan 87,5 %, dan kelayakan kegrafikan 87,5 %. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kelayakan Buku Saku Edukasi Bencana Tanah 

Longsor Terintegrasi Pembelajaran Role Playing termasuk kategori “Sangat

Layak” dengan nilai sebesar 88,62%. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen menggunakan metode role 

playing berbantu buku saku edukasi bencana yang dilaksanakan peneliti 

memperoleh nilai kinerja guru sebesar 89 % “sangat baik”. Sementara pada 

kelas kontrol dengan metode ceramah dan diskusi juga memperoleh nilai 

kinerja guru sangat baik dengan nilai sebesar 86 %. 

3. Perhitungan independent sample test hasil belajar kognitif menunjukkan bahwa 

nilai Sig (2-tailed) kelompok pretest sebesar 0,396 >0,05, sehingga Ho 

diterima. Artinya nilai kelompok pretest tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Sedangkan, nilai Sig (2-tailed) kelompok posttest sebesar 0,000 <0,05, 

sehingga Ha diterima. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara nilai 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rerata nilai N-Gain kelas 

eksperimen sebesar 0,43 tergolong kriteria “sedang”. Sedangkan rerata N-Gain

kelas kontrol sebesar 0,22 tergolong kriteria “rendah”. Oleh karena itu, dapat

94 
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disimpukan bahwa pembelajaran mitigasi bencana dengan metode role playing

berbantu buku saku edukasi bencana lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

dengan metode ceramah dan diskusi. 

4. Analisis data kuesioner yang diisi berdasarkan pengalaman para siswa, 

menunjukkan bahwa sebanyak 33,3 % siswa “sangat tertarik” dan 66,6 % siswa 

“tertarik” belajar mitigasi bencana dengan metode role playing berbantu buku 

saku edukasi bencana. Rerata nilainya adalah 82,7 % (tertarik). Dari tanggapan 

tersebut maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran mendapatkan 

respon positif dari para siswa. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti ajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Para siswa diharapkan bisa membagi pengetahuan kebencanaan tanah longsor 

bagi lingkungan sekitarnya. 

2. Sekolah dapat menerapkan metode role playing berbantu buku saku edukasi 

bencana dalam pembelajaran di kelas. 

3. BPBD dan Kemdikbud dapat bekerjasama menyelenggarakan training of 

trainer pembelajaran mitigasi bencana menggunakan buku saku edukasi 

bencana terintegrasi pembelajaran role palying. 
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