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SARI 

David Rizaldy, 2019. Implementasi Metode Pembelajaran Simulasi Gempa 

Bumi Mata Pelajaran Geografi Materi Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Alam 

Terhadap Hasil Belajar Di Kelas Xi Ips Man 1 Sragen Tahun 2018/2019. Skripsi 

Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Andi Irwan 

Benardi, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Simulasi, Mitigasi, Hasil Belajar 

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan 

manusia. Kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 telah menempatkan guru 

sebagai fasilitator dan siswa sebagai objek yang aktif dalam belajar. Sehingga 

diperlukan implementasi metode pembelajaran yang tepat dalam menyelaraskan 

perkembangan sesuai kurikulum. Metode pembelajaran simulasi merupakan salah 

satu cara efektif dan dapat diimplementasikan kedalam mata pelajaran Geografi 

pada materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam di kelas XI IPS. Metode 

pembelajaran simulasi dapat diterapkan pada mitigasi bencana gempa bumi. 

Bencana gempa bumi telah menyebabkan 37.791 jiwa mengungsi dan 17 fasilitas 

sekolah rusak (BNPB, 2018).   

Tempat penelitian dilaksanakan di MAN 1 Sragen dengan kurun waktu bulan 

Maret hingga Mei. Jenis penelitian adalah eksperimen murni untuk menguji metode 

pembelajaran simulasi mitigasi bencana gempa bumi terhadap hasil belajar dari 

aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan). 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPS. Sampel yang diambil yaitu 

kelas XI IPS 3 untuk kelas eksperimen, dan kelas XI IPS 4 untuk kelas kontrol. 

Teknik sampel yang digunakan yaitu sampel bertujuan (Purposive Sampling). 

Teknik pengumpulan data dengan tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki hasil belajar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil deskriptif 

persentase maka kelas eksperimen memperoleh aspek kognitif sebesar 87,77%, 

aspek afektif sebesar 90,74%, dan aspek psikomotorik sebesar 93,00%. Kemudian 

kelas kontrol memperoleh aspek kognitif sebesar 79,94%, aspek afektif sebesar 

59,76%, dan aspek psikomotorik sebesar 62,43%. Sehingga implementasi metode 

pembelajaran simulasi mitigasi bencana gempa bumi memiliki perbandingan 

siginifikan positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada siswa kelas XI IPS 

di mata pelajaran Geografi. 

Saran dalam kegiatan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode 

pembelajaran simulasi mitigasi bencana gempa bumi pada materi pokok mitigasi 

dan adaptasi bencana alam. Metode pembelajaran simulasi akan mengajarkan 

kepada siswa tentang sesuatu yang bersifat abstrka menuju ke sifat konkret, dari 

sifat teori menuju sifat praktek. Sehingga diharapkan siswa dapat meningkat hasil 

belajarnya dan mampu menerapkan teori mitigasi bencana alam dalam kehidupan.  



ix 

Abstract 

David Rizaldy, 2019. Implementation of Learning Methods for Earthquake 

Simulation in Geography Subjects for Natural Disaster Mitigation and Adaptation 

Material for Learning Outcomes in Xi Ips Man 1 Sragen Year 2018/2019. Thesis 

Department of Geography. Faculty of Social Science. Semarang State University. 

Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Simulation, Mitigation, Learning Outcomes. 

Education is an important component in human life. Learning activities in 

Curriculum 2013 have placed teachers as facilitators and students as objects that 

are active in learning. So that the implementation of appropriate learning methods 

is needed in aligning developments according to the curriculum. Simulation 

learning method is one effective method and can be implemented into Geography 

subjects in the subject matter of natural disaster mitigation and adaptation in class 

XI IPS. The material is the latest material on Geography subjects that has been 

revised in 2017. Simulation learning methods can be applied to earthquake disaster 

mitigation. The earthquake disaster has 37,791 souls displaced and 17 school 

facilities damaged (BNPB, 2018). 

The research site was conducted at MAN 1 Sragen with the period from April 

to May. This type of research is experimental to test the learning methods of 

earthquake disaster mitigation simulation on learning outcomes from cognitive 

aspects (knowledge), affective (attitude), and psychomotor (action). The study 

population was all students of class XI IPS, the samples taken XI IPS 3 class for the 

experimental class, and XI IPS 4 class for the control class. The sample technique 

used is purposive sampling. Data collection techniques with tests, questionnaires, 

observation, and documentation. Data analysis techniques used were descriptive 

percentages and simple linear regression analysis. 

The results showed that the experimental class had higher learning outcomes 

compared to the control class. Based on the descriptive results of the percentage, 

the experimental class obtained cognitive aspects of 87.77%, affective aspects of 

90.74%, and psychomotor aspects of 93.00%. Then the control class obtained 

cognitive aspects of 79.94%, affective aspects amounted to 59.76%, and 

psychomotor aspects amounted to 62.43%. The results of simple linear regression 

analysis are cognitive aspects of Y '= 26.14-0.22X, affective aspects Y' = 185.48-

0.13X, and Y '= 141.72-0.07X. So that the implementation of learning methods for 

earthquake disaster mitigation simulation has a positive influence on improving 

student learning outcomes in the subject matter of natural disaster mitigation and 

adaptation. 

Suggestions in this research activity are to develop learning methods for 

earthquake disaster mitigation in the subject matter of natural disaster mitigation 

and adaptation. Simulation learning methods will teach students about something 

abstract that leads to concrete nature, from the nature of the theory to the nature of 

practice. So that students are expected to improve their learning outcomes and be 

able to apply the theory of natural disaster mitigation in life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kualitas 

manusia, oleh sebab itu pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Lubis, 2013:190). Kemajuan suatu bangsa 

bergantung pada kualitas pendidikan yang telah diimplementasikan di negara 

tersebut. Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila seluruh komponen 

bekerja secara profesional. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam 

dunia pendidikan. Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila guru memiliki 

kompetensi mengajar yang memadai. Kompetensi guru yang profesional salah 

satunya yaitu dalam memilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk 

siswa sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang akan diajarkan. Salah satu 

kriteria guru yang sukses dalam memilih metode pembelajaran di kelas yang 

tepat adalah dari hasil belajar siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), termasuk salah satunya adalah penggunaan metode 

pembelajaran dalam mata pelajaran Geografi. Guru Geografi dituntut untuk 

dapat mengimplementasi suatu cara untuk disesuaikan dengan metode 

pembelajaran yang  sesuai dengan materi pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Hamalik (2011: 30, dalam Suid, 

2016:75), hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu yang belajar 
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tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geografi terdiri dari aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan). Ketiga 

aspek tersebut harus terpenuhi dan berkesinambungan agar guru dapat 

meningkatkan potensi kemampuan siswa dengan baik. kemudian siswa tidak 

hanya dapat memahami secara teori, namun dapat terjadi adanya perubahan 

tingkah laku dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga kemampuan siswa 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar di kelas. Hasil belajar di kelas 

dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 telah 

menempatkan guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi, sedangkan 

siswa sebagai objek yang aktif dalam belajar. Pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan penerapan kurikulum 2013 menyebabkan siswa kurang aktif dalam 

belajar. Kemudian sebagian besar guru menggunakan pembelajaran yang satu 

arah sehingga menyebabkan siswa kurang reaktif dalam menyerap pengetahuan 

apa yang disampaikan oleh guru karena bertindak sebagai objek pasif. 

Permasalahan selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran masih berfokus pada 

seberapa besar pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, guru akan menilai siswa 

sesuai dengan kemampuan menghafal teori yang telah dipelajari sehingga dalam 

hal mengimplementasikan pengetahuan yang telah diberikan oleh guru maka 

siswa belum dapat mengimplementasikan dengan baik. Kemampuan hasil 

belajar siswa secara kognitif (pengetahuan) menjadi kurang selaras dengan 

afektif (sikap) dan psikomotorik (tindakan). Selain itu pemilihan metode 
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pembelajaran yang belum tepat akan memengaruhi hasil belajar siswa yang 

kurang optimal. Metode pembelajaran untuk mata pelajaran Geografi harus tepat 

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang digunakan oleh guru 

memerlukan pembaharuan yang lebih modern untuk menyesuaikan 

pembelajaran abad 21 sehingga siswa menjadi tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Proses pembelajaran membutuhkan interaksi positif antara guru dengan 

siswa, sehingga komunikasi dua arah akan terwujud dalam suasana kondusif dan 

terjadi keseimbangan antara kebebasan siswa dalam mengekspresikan 

perasaannya dengan kewibawaan guru (Sholeh, 2007:129). Proses pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centre) akan mampu membuat siswa menjadi 

lebih aktif dalam berpartisipasi di kelas karena dalam pembelajaran di kelas tidak 

hanya seorang guru yang dapat menyampaikan pengetahuan kepada siswa, 

namun siswa juga dapat menyampaikan pendapat mengenai pengetahuan atau 

pengalaman sesuai pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian siswa juga 

dapat mempraktekkan langsung mengenai pemahaman yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan mengimplementasikan secara langsung dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga siswa dapat belajar secara kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Salah satu kompetensi guru yang harus dikuasai adalah 

pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami 

siswa tentang segala potensi yang dimiliki dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran, evaluasi, dan hasil belajar. Guru dapat menjadi fasilitator ketika 

siswa menyerap pengetahuan yang disampaikan dengan metode pembelajaran 
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yang menarik. Metode pembelajaran menarik yang dapat diimplementasikan ke 

dalam mata pelajaran Geografi adalah simulasi. Hal ini terkait dengan beberapa 

permasalahan siswa dalam mempelajari Geografi terutama pada materi yang 

sifatnya harus mengalaminya baik secara nyata maupun dapat dipraktekkan. 

Permasalahan dalam mempelajari materi pelajaran Geografi adalah

pengetahuan yang masih dianggap sulit dipahami karena hanya mempelajari 

teori tanpa mengimplementasikannya, sehingga hal tersebut menyebabkan siswa 

kebingungan dalam mempelajari mata pelajaran Geografi karena belum dapat 

menyelaraskan pengetahuan secara teori dengan melalui simulasi langsung. 

Pembelajaran geografi harus ditambah dengan fakta dan pengalaman nyata di 

lapangan (Sumarmi, 2012: 14). Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran 

Geografi yang memerlukan kegiatan simulasi adalah mitigasi dan adaptasi 

bencana alam. Pemahaman akan kegiatan mitigasi bencana merupakan sesuatu 

yang fundamental untuk dipahami oleh siswa di Indonesia. Hal ini berdasarkan 

dengan latar belakang wilayah Indonesia dilihat dari sudut pandang 

kebencanaan. 

Indonesia merupakan negara yang rawan terjadinya bencana alam. Menurut 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah 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.  Hal ini disebabkan wilayah 

Indonesia secara Geologi dilalui oleh tiga lempeng tektonik dunia yaitu  lempeng 

Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia (BNPB, 2018). Adanya ketiga 
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lempeng tersebut di wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya aktivitas 

tektonik yang disebabkan oleh tumbukan ketiga lempeng tersebut. Akibat dari 

tumbukan lempeng tersebut akan menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi 

bencana gempa bumi. Lempeng tektonik juga mempengaruhi aktivitas vulkanik 

sehingga menyebabkan wilayah Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang 

aktif. Selanjutnya dari segi Meteorologi dan Klimatologi Indonesia merupakan 

negara yang dilalui oleh jalur khatulistiwa menyebabkan iklim menjadi tropis. 

Ancaman bencana yang melanda di wilayah tropis adalah bencana 

hidrometeorologi seperti banjir bandang, kekeringan, gelombang tinggi, badai, 

dan lain sebagainnya. Karena wilayah Indonesia yang rawan terjadi bencana 

maka dijuluki sebagai laboratorium bencana dunia. 

Salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. 

Menurut Nur (2018:67), gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, 

bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat 

rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Bencana gempa bumi 

merupakan bencana alam yang memiliki jangkauan yang luas dan tidak bisa 

diperkirakan waktu kejadiannya. Bencana gempa bumi dapat menyebabkan 

berbagai kerugian dampak seperti korban jiwa, korban luka, kerugian harta 

benda dan efek psikologis. Tercatat beberapa gempa bumi pernah melanda 

wilayah Indonesia seperti gempa Aceh, gempa Yogyakarta, gempa Padang, dan 

gempa Palu. Menurut data BNPB Bulan November Tahun 2018 terdapat 2 

kejadian bencana gempa bumi dengan jumlah korban menderita dan mengungsi 

sebanyak 37.791 jiwa dan kerusakan rumah sebesar 256 rumah, kemudian 
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sepanjang Tahun 2018 terdapat 17 fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana 

gempa bumi. Maka guna mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh 

gempa bumi maka perlu adanya pengetahuan dan praktek yang harus 

diimplementasikan langsung oleh siswa di sekolah-sekolah Indonesia, karena 

menurut Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana, terdapat 

75% sekolah di Indonesia berada pada risiko sedang dan tinggi dari bencana.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 17, risiko bencana 

adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah 

dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat. Pengurangan risiko bencana memerlukan 

strategi yang tepat sehingga kerugian dari seluruh aspek dapat dikurangi.   

Salah satu strategi dalam mengurangi risiko bencana adalah mitigasi yang 

diimplementasikan di sekolah. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 

Pasal 1 Ayat 9, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dan adaptasi bencana alam 

merupakan materi pembelajaran Geografi kelas XI IPS pada KD 3.7 dan 4.7 

yang merupakan materi yang telah di revisi pada kurikulum 2013. Materi 

tersebut harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar mudah 

dipahami oleh siswa. Salah satu metode pembelajaran yang tepat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah “Simulasi”. Metode 
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pembelajaran simulasi akan diimplementasikan kedalam kegiatan mitigasi 

bencana gempa bumi. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010:27, dalam Erliana, 2012: 6),

simulasi berasal dari kata stimulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-

olah dan stimulation yang artinya tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura 

saja. Metode simulasi  dapat digunakan dalam pembelajaran Geografi seperti 

pada materi mitigasi dan adaptasi bencana. Melalui penggunaan metode simulasi 

maka siswa dapat mempraktekan secara langsung bagaimana tahapan mitigasi 

dalam menghadapi bencana alam mulai dari pra, saat, dan pasca terjadi. 

Kemudian siswa juga dapat belajar secara langsung bagaimana cara beradaptasi 

dalam menghadapi bencana alam.  

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 5 

Desember 2018 dan 19 Januari 2019 dengan guru pengajar mata pelajaran 

Geografi kelas XI IPS di MAN 1 Sragen. Berdasarkan perhitungan hasil belajar 

di salah satu kelas XI IPS pada tahun ajaran 2017/2018 menunjukkan rata-rata 

hasil belajar sebesar 65.5 dalam materi mitigasi dan adaptasi bencana alam,

sedangkan untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa kelas XI IPS MAN 

1 Sragen pada mata pelajaran Geografi adalah sebesar 75. Pentingnya 

menggunakan metode pembelajaran simulasi pada materi pokok mitigasi dan 

adaptasi bencana alam tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar secara 

kognitif (pengetahuan), namun juga dapat melatih afektif (sikap) dan 

psikomotorik (tindakan) karena siswa tidak hanya menghafal sebagai 

pengetahuan teori tetapi juga langsung mengimplementasikan pengetahuan apa 
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yang telah diajarkan. Abdurrahman (2009:38, dalam Munawaroh & 

Kriswandani 2017) berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar siswa terdiri dari 

aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (tindakan). 

Materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan metode pembelajaran 

simulasi dapat meningkatkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tindakan).              

Alasan peneliti selanjutnya adalah terkait dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah. Dalam pembelajaran masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi sehingga kurang menarik bagi siswa. Menurut 

teori keurucut Edgar Dale dijelaskan bahwa kemampuan siswa didalam 

mendengar hanya akan mengingat sebesar 20% dari total yang disampaikan oleh 

guru. Sehingga metode pembelajaran ceramah yang menggunakan kemampuan 

verbal tidak dapat diserap secara penuh oleh siswa.  

Alasan peneliti memilih materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam 

kelas XI IPS yaitu merupakan materi yang tepat untuk menggunakan metode 

simulasi karena pembelajaran tersebut memerlukan implementasi secara 

langsung dan nyata. Alasan selanjutnya adalah karena materi ini merupakan 

materi terbaru Kurikulum 2013 yang telah di revisi, karena pada kurikulum 

sebelumnya yaitu Kurikulum 2006 materi mitigasi bencana alam belum masuk 

pada Kompetensi Geografi kelas XI IPS, sehingga hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan dalam pengembangan metode pembelajaran. Peneliti akan 

menguji metode pembelajaran simulasi tentang bagaimana pengaruhnya dengan 
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hasil belajar siswa dilihat dari kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tindakan) dalam menghadapi bencana, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan kemampuan mitigasi bencana 

alam. 

Alasan penelitian ini dilakukan di MAN 1 Sragen karena berdasarkan Hasil 

Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2011 menyatakan bahwa Kabupaten 

Sragen termasuk ke dalam kelas risiko tinggi bencana gempa bumi, kemudian 

Kabupaten Sragen pernah terkena dampak gempa bumi di Yogyakarta pada 

tahun 2006 dengan kekuatan 5,9 Skala Richter dan 2014 dengan kekuatan 6,5 

Skala Richter sehingga siswa di kelas XI IPS MAN 1 Sragen harus diajarkan 

materi mitigasi bencana alam dengan metode simulasi untuk menghadapi risiko 

bencana gempa bumi. Kabupaten Sragen merupakan wilayah yang memiliki 

risiko bencana gempa bumi akibat aktivitas vulkanik yang berasal dari Gunung 

Merapi dan disebabkan oleh aktivitas tektonik sehingga risiko bencana juga akan 

semakin meningkat. Selain itu bencana gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan 

terjadinya sehingga dengan mengajarkan siswa materi mitigasi dan adaptasi 

bencana siswa dapat mengimplementasikannya secara langsung. Kemudian guru 

dapat menjadikan metode simulasi sebagai pengembangan pembelajaran 

mitigasi bencana alam karena Kabupaten Sragen yang berada di wilayah risiko 

tinggi gempa bumi. 

Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran 

simulasi adalah untuk memberikan alternatif dalam implementasi pada mata 

pelajaran Geografi khususnya materi mitigasi dan adaptasi bencana alam. 
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Melalui penerapan metode pembelajaran simulasi maka kemampuan siswa akan 

mengingkat dalam mengingat materi pada kisaran 90% berdasarkan kerucut 

Edgar Dale. Kemampuan siswa yang meningkat akan dapat berpengaruh dalam 

hasil belajar siswa di mata pelajaran Geografi untuk materi mitigasi dan adaptasi 

bencana alam dengan metode pembelajaran simulasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi metode pembelajaran simulasi gempa bumi 

terhadap hasil belajar kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tindakan) siswa di kelas XI IPS MAN 1 Sragen ?   

2. Bagaimana perbandingan metode pembelajaran simulasi terhadap hasil 

belajar kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan)

siswa di kelas XI IPS MAN 1 Sragen ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah dijabarkan, tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 
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1. Mengetahui implementasi metode pembelajaran simulasi pada materi 

mitigasi dan adaptasi bencana alam terhadap hasil belajar kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan) siswa di kelas XI 

IPS MAN 1 Sragen. 

2. Mengetahui perbandingan hasil belajar kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotorik (tindakan) dengan implementasi metode 

pembelajaran simulasi gempa bumi.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, untuk manfaat dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan metode

pembelajaran pada mata pelajaran Geografi        

b. Menerapkan penelitian mengenai metode pembelajaran simulasi untuk 

materi pokok di Geografi 

c. Sebagai referensi untuk penelitian ilmiah tentang metode pembelajaran 

simulasi selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi siswa dapat memberikan wawasan mengenai mitigasi bencana gempa 

bumi dengan metode pembelajaran simulasi 

b. Bagi guru dapat memberikan alternatif pemilihan dalam metode 

pembelajaran Geografi dikelas 

c. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai penerapan kurikulum 2013 dan 

perencanaan pembelajaran selanjutnya. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi Metode Pembelajaran Simulasi 

Peneliti menggunakan batasan istilah “Metode” dalam penelitian ini.

Metode adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara 

peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran 

(Afandi, 2018:16). Sedangkan menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010:27, 

dalam Erliana, 2012: 6), simulasi berasal dari kata stimulate yang artinya 

pura-pura atau berbuat seolah-olah dan stimulation yang artinya tiruan atau 

perbuatan yang hanya pura-pura saja. 

2. Metode Pembelajaran Simulasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi 

Peneliti menggunakan batasan istilah “Gempa bumi”. Menurut Fadillah

(2011:2), gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang 

menciptakan gelombang seismik. Menurut Rahmat (2006, dalam 

Nirmalawati, 2011:62), mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk 
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mengurangi kemungkinan dampak negatif kejadian bencana terhadap 

kehidupan atau dapat diartikan bahwa mitigasi sebagai mengambil 

tindakan-tidakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya 

sebelum bahaya terjadi. 

3. Materi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam 

Peneliti akan meneliti dalam kompetensi dasar 3.7 dengan materi pokok 

mitigasi dan adaptasi bencana alam. Sub materi pokok 3.7.6 yaitu 

menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di 

Indonesia. Berdasarkan silabus pada sub materi pokok tersebut memiliki 

kegiatan pembelajaran melakukan simulasi mitigasi bencana di lingkungan 

sekolah. 

4. Hasil Belajar 

Batasan istilah peneliti tentang hasil belajar yaitu menurut Rifa’i & Anni

(2012:69, dalam Oktavianingsih 2018:7) menyatakan hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Melalui hasil belajar maka peneliti dapat 

meneliti metode pembelajaran simulasi yang diteliti di kelas. Hasil belajar 

siswa yang akan diuji adalah aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

dan psikomotorik (tindakan). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

Penelitian ini menggunakan berbagai deskripsi teoritis dari berbagai sumber 

seperti buku, jurnal, artikel, dan lembaga instansi. Penelitian ini menggunakan 

beberapa deskripsi teoritis yang fokus dalam mengkaji bidang tentang metode 

pembelajaran, simulasi, gempa bumi, mitigasi, bencana, mata pelajaran 

Geografi, belajar, dan hasil belajar. Berikut ini adalah deskripsi teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

1. Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh guru dalam 

menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan-tujuan yang 

diharapkan tercapai oleh siswa dalam kegiatan belajar (Suid, 2016:76). 

Metode adalah cara atau strategi bagaimana menerapkanya di kelas untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan oleh guru untuk 

mengelola kelas disebut dengan metode pembelajaran. Menurut Reigeluch 

(2015, dalam Dewi, 2018:46), metode pembelajaran adalah mempelajari 

sebuah proses yang mudah diketahui, diaplikasikan dan diteorikan dalam 

membantu pencapaian hasil belajar. Pencapaian hasil belajar yang meningkat 

dipengaruhi oleh proses belajar siswa di kelas dengan metode pembelajaran 

yang diimplementasikan oleh guru. Metode pembelajaran harus sesuai 
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dengan kebutuhan siswa dan kurikulum pendidikan sehingga dapat selaras 

dengan gaya belajar di kelas.   

Metode pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang disengaja 

dengan mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi dengan metode tertentu guna memfasilitasi siswa dengan 

tujuan mencapai suatu kompetensi ( Wulandari, 2013:181). Aktivitas 

pembelajaran dengan metode pembelajaran dapat didesain dari awal sampai 

akhir pembelajaran oleh guru. Metode pembelajaran didesain untuk dapat 

mengevaluasi kemampuan belajar siswa dalam memahami suatu kompetensi 

mata pelajaran. Guru dapat mengevaluasi siswa dengan meneliti dari hasil 

belajar sehingga dapat disimpulkan apakah metode pembelajaran tersebut 

sudah tepat digunakan untuk mata pelajaran tersebut. Metode pembelajaran 

dapat berfungsi untuk memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi 

terbaik dalam memahami materi pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

menyajikan materi dan menumbuhkan interaksi dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan agar siswa termotivasi dalam belajar serta dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitasnya sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan, 

baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor (Widodo, 2013:4). 

Metode pembelajaran yang tepat dapat menciptakan interaksi yang positif 

antara guru dan siswa. Pembelajaran dengan menggunakan metode yang 

mampu menciptakan interaksi antara guru dan siswa akan mudah dipahami 

oleh siswa dalam memahami materi pelajaran. Metode pembelajaran saat ini 
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menuntut sesuai dengan kebutuhan siswa abad 21 dimana literasi teknologi 

menjadi acuan utama dalam kegiatan belajar. Melalui metode pembelajaran 

yang modern maka hasil belajar siswa akan meningkat berdasarkan aspek 

koginitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga aspek hasil belajar tersebut menjadi 

acuan guru dalam mengukur efektivitas sebuah metode pembelajaran yang 

diterapkan. 

Menurut Nasution (2017:10), dapat dikatakan bahwa adanya hasil 

belajar siswa yang tinggi dan berkualitas, dapat dihasilkan dari proses 

pembelajaran yang berkualitas, untuk menghasilkan proses pembelajaran 

yang berkualitas seorang tenaga pendidik membutuhkan kemampuan dalam 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

kelas, ketidaksesuaian metode pembelajaran yang diterapkan dapat 

menurunkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri, dengan demikian maka 

perbaikan dan peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dapat dilaksanakan 

dengan adanya penggunaan metode pembelajaran yang tepat oleh guru. 

Kesalahan guru dalam mengelola kelas sering terjadi akibat dari pemilihan 

metode pembelajaran yang kurang tepat. Misalnya untuk mata pelajaran 

Geografi kurang tepat apabila dilaksanakan secara terus menerus di dalam 

kelas. Pembelajaran tersebut harus berbasis spasial yang memanfaatkan 

keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan sebuah tempat. Sehingga melalui 

pemahaman di kelas yang digabungkan dengan pemahaman spasial di 

lapangan maka siswa akan dapat berfikir secara kritis tentang pengetahuan 

yang sedang dipelajari. 
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2. Simulasi 

Menurut Hamalik dalam Taniredja, dkk (2011: 40, dalam Afandi 

2013:96) simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem 

pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada 

tujuan-tujuan tingkah laku. Kegiatan simulasi dibuat sesuai dengan prosedur 

yang sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku, dimana kegiatan simulasi 

dibuat senyata mungkin dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Simulasi dapat 

digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses 

pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada obyek yang sebenarnya 

(Sanjaya, 2013). Kegiatan simulasi memerlukan peran aktif guru dan siswa 

untuk membuat praktek simulasi tersebut menjadi efektif dan efisien. 

Kegiatan simulasi berfungsi untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi 

bahaya nyata yang kemungkinan terjadi. Secara umum kegiatan simulasi 

adalah untuk mempersiapkan segala kemungkinan baik positif maupun 

negatif agar dampak yang ditimbulkan dari peristiwa nyata tersebut dapat 

berkurang secara efisien. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2008:27-28, 

dalam Afandi 2013:96) ada beberapa langkah-langkah dalam penggunaan 

metode simulasi, yaitu : 

a. Penentuan topik dan tujuan simulasi 

b.Guru memberikan gambaran secara garis besar situasi yang akan 

disimulasikan 

c. Guru memimpin pengorganisasian kelompok, peranan-peranan yang akan 

dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat, dan sebagainya. 
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d. Pemilihan pemegang peranan. 

e. Guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan dilakukan. 

f. Guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kepada kelompok 

dan pemegang peranan. 

g. Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. 

h. Pelaksanaan simulasi. 

i. Evaluasi dan pemberian balikan. 

j. Latihan ulang. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2008:28, dalam Afandi, 2013:97), dalam 

pembelajaran metode simulasi ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kelebihan Metode Simulasi 

1) Menyenangkan sehingga siswa secara wajar terdorong untuk 

berpartisipasi. 

2) Menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi. 

3) Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya. 

4) Memvisualkan hal-hal yang abstrak. 

5) Tidak memerlukan ketrampilan komunikasi yang pelik. 

6) Memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa 

7) Menimbulkan respon yang positif dan siswa yang lamban, kurang 

cakap dan kurang motivasi. 
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b. Kelemahan Metode Simulasi 

1) Efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh 

riset. 

2) Validitas simulasi masih banyak yang diragukan orang. 

3) Menuntut imajinasi dari guru dan siswa. 

3. Mata Pelajaran Geografi 

Mata pelajaran geografi pada hakikatnya adalah pembelajaran tentang 

aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam 

dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Mata pelajaran 

geografi maupun pembelajaran geografi pada hakikatnya berkenaan dengan 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi (geosfer) dan faktor-faktor 

geografis alam lingkungan dan kehidupan manusia (Pasya, 2002: 7, dalam 

Natakusuma, 2017:125).   

Menurut Daldjoeni (1992:120, dalam Maisaroh, 2017:153) pelajaran 

Geografi di sekolah memiliki beberapa sumbangsih secara pedagogis 

yaitu;yang pertama adalah wawasan dalam ruang, melalui pelajaran Geografi 

siswa dilatih untuk berorientasi dalam bumi yang ditempatinya serta 

memproyeksikan dirinya di dalam ruang. Kedua persepsi relasi antar gejala, 

melalui pelajaran geografi siswa dilatih untuk mengamati dan memahami 

relasi antar gejala yang ada dalam sustu bentang alam. Ketiga pendidikan 

keindahan, melalui pelajaran Geografi mengamati bentangan alam yang 

indah. Keempat kecintaan tanah air, melaui pelajaran Geografi siswa diajak 
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untuk menyadari kekayaan dan kemiskinan alam alam dari daerahnya serta 

kemampuan bangsanya baik masa sekarang maupun masa lampau. Kelima 

saling pengertian internasional, melaui pelajaran Geografi tentang 

pengetahuan negara-negara lain dapat memupuk sifat saling pengertian antar 

bangsa. 

Pembelajaran Geografi di sekolah memiliki tujuan dan nilai-nilai (1) 

mengembangkan cara berpikir untuk dapat melihat dan memahami interaksi 

dan interelasi gejala-gejala alam maupun social dalam konteks keruangan, (2) 

menanamkan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran akan ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa, (3) menanamkan kecintaan tanah air dan mengetahui 

ketahanan nasional dan pertahanan Negara serta dapat menanamkan rasa 

cinta dan hormat pada sesame manusia, (4) memberikan kemampuan 

membudayakan alam sekitar, (5) menanamkan kesadaran akan keharusan 

kerja dan berusaha untuk dapat menikmati atau memanfaatkan alam sekitar, 

(6) mengembangkan keterampilan untuk mengamati, mencatat, 

menginterpretasi, menganalisa, mengklasifikasi, dan mengevaluasi gejala 

serta proses alam dan sosial dalam lingkungannya, (7) mengembangkan 

keterampilan membuat deskripsi, membuat peta, dan membuat komparasi 

wilayah, dan (8) memupuk kesadaran ekologi dan kesadaran akan perlunya 

keseimbangan potensi wilayah danpopulasi (Juhadi, 2009:2-3, dalam 

Oktavianingsih, 2018:26). 
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4. Belajar 

Menurut Slameto (2013:2), pengertian secara psikologis, belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi secara 

berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk membentuk jati diri individu 

dalam rangka dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Belajar setiap 

individu dalam perkembanganya juga berbeda-beda sesuai dengan tuntutan 

perubahan di sekitar lingkungan. Perubahan dalam belajar bersifat permanen 

baik secara mental dan dalam perilaku keseharian. 

Belajar memiliki ciri-ciri dalam setiap proses perubahan tingkah 

lakunya. Ciri-ciri tersebut berbeda dengan perubahan lainnya dalam proses 

seseorang. Misalnya perubahan tingkah laku seseorang karena pemakaian 

narkoba belum dapat disebut sebagai belajar. Menurut Slameto (2013:3-4), 

ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar sebagai berikut : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar baik dengan niat 

jiwa dan raga untuk melakukan proses perubahan. Artinya setiap individu 

yang melakukan kegiatan belajar harus dengan posisis sadar agar dapat 

dikatakan sudah melakukan belajar. Kegiatan yang dilakukan dengan 

tidak sadar belum dapat dikatakan belajar karena tidak memiliki tujuan 

untuk menuju kearah kemajuan yang dilakukan dari dalam diri individu. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 
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Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Perubahan dalam belajar bersifat permanen dan 

terjadi secara berulang-ulang sebagai pola baru dari aktivitas yang 

dilakukan. Belajar juga mempengaruhi pola-pola lain dalam individu 

seperti kemampuan menulis akan meningkat bersamaan dengan 

kemampuan membaca, kemampuan menggambar dan mewarnai individu 

meningkat secara beriringan dalam proses belajar. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan dalam belajar bersifat psotif artinya adalah setiap individu 

yang melakukan aktivitas belajar bertujuan untuk mendapatkan sesuatu 

yang sifatnya maju dan lebih baik dari apa yang sebelumnya dipelajari. 

Semakin banyak individu dalam melakukan belajar maka semakin positif 

hal yang akan diperoleh. Sedangkan belajar bersifat aktif artinya kegiatan 

tersebut dilaksanakan oleh individu dengan usaha baik. Perubahan dalam 

belajar bukan bersifat sementara 

Belajar bersifat permanen sebagai hasil dari aktivitas menuju kearah 

yang lebih baik. Individu yang sudah melakukan aktivitas belajar akan 

mengalami perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen. Perubahan 

tingkah laku yang sifatnya permanen sebagai bentuk individu dalam 

menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. 

d. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan 

yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah 
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laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar 

mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat 

dicapai dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan 

dicapainya. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan 

senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkannya. 

e. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang terjadi dalam aktivitas belajar mencakup berbagai 

tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut mengalami perubahan yang 

terintegrasi antara satu dengan lain.  

Gambar 1. Kerucut Edgar Dale 

Gambar diatas merupakan kerucut Edgar Dale atau kerucut pengalaman. 

Kerucut Edgar Dale terdiri dari berbagai aktivitas yang terkait dengan belajar 
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yang dilakukan oleh seseorang dengan tingkat persentase yang berbeda-beda. 

Tingkat keterlibatan dalam belajar seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan yang diingat oleh manusia. Tingkat keterlibatan yaitu verbal, 

visual, terlibat, dan berbuat sesuai kerucut Edgar Dale memiliki kategori 

dalam pemahaman tingkat persentase yang diingat manusia. Kegiatan 

melakukan simulasi termasuk kedalam kategori tingkat persentase tertinggi 

sebesar 90%.  

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar pada dasarnya perubahan tingkah laku atau keterampilan 

yang berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan aspek lain lewat 

serangkaian kegiatan membaca, mengamati, mendengar, meniru, menulis, 

dan lain sebagainya sebagai bentuk pengalaman individu dengan lingkungan 

( Suid, 2016:75). Hasil belajar merupakan kegiatan yang kompleks terdiri atas 

meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan sikap dalam menghadapi 

sebuah permasalahan. Kegiatan dari hasil belajar diperoleh dari aktivitas 

seperti menulis, menghitung, melakukan simulasi, meniru untuk dapat 

dilakukan modifikasi pengetahuan terhadap seseorang yang sedang belajar. 

Setelah melalui serangkaian kegiatan yang kompleks maka seseorang akan 

terjadi perubahan tingkah laku yang lebih positif terhadap adaptasi di 

lingkungan sekitar. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Kurniasih, 2015:18-19). Hasil belajar 
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akan diperoleh oleh siswa apabila siswa tersebut telah mengikuti suatu 

pembelajaran dengan tujuan tertentu sehingga akan terbentuk perubahan 

perilaku yang diharapkan. Aktivitas belajar siswa di kelas ditunjukkan dengan 

adanya respon positif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Siswa 

harus dapat dirangsang dengan memberikan sebuah permasalahan yang 

terkait dengan pembelajaran di kelas, sehingga guru dapat mengetahui sejauh 

mana hasil belajar siswa terhadap apa yang sudah dipelajari. Siswa tidak 

dapat dikatakan telah memperoleh hasil belajar apabila belum pernah 

mengikuti aktivitas belajar dan tidak terjadi perubahan tingkah laku yang 

sifatnya tetap. 

Hasil belajar adalah ukuran atau tingkat keberhasilan yang dapat 

dicapai oleh seseorang siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah 

dilakukan evaluasi berupa tes dan biasanya diwujudkan dengan nilai atau 

angka-angka tertentu serta menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik (Dimyati & Mudjiono, 2009:250, Nana 

Sudjana, 2010:22, dalam Wulandari, 2013:183).  

Benyamin S. Bloom dalam Oktavianingsih (2018:30-31), 

menyampaikan tiga taksonomi yang disebut ranah belajar, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Ranah kognitif 
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Berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran 

intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan didefinisikan 

sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi (materi peserta 

didikan) yang dipelajari sebelumnya. Pemahaman didefinisikan sebagai 

kemampuan memperoleh makna dari materi peserta didikan. Penerapan 

mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan yang 

telah dipelajari didalam situasi baru dan konkret. Analisis mengacu pada 

kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-bagian sehingga dapat 

dipahami struktur organisasinya.  Sintesis mengacu pada kemampuan 

menggabungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur yang 

baru. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang 

nilai materi peserta didikan. 

b. Ranah Afektif  

Berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif 

mencakup kategori penerimaan mengacu pada keinginan peserta didik 

untuk menghadirkan perangsangan atau fenomena tertentu. Penanggapan 

mengacu pada partisipasi aktif pada diri peserta didik. Penilaian berkaitan 

dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, fenomena atau perilaku 

tertentu pada diri peserta didik.  Pengorganisasian berkaitan dengan 

perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali konflik antara 

nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. 

Pembentukan pola hidup mengacu pada individu peserta didik memiliki 

sistem nilai yang mengendalikanperilakunya dalam waktu cukup lama 
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sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya. 

c. Ranah Psikomotorik  

Berkaitan dengan kemampuan fisik. Kategori ranah psikomotorik yaitu 

persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memadu kegiatan motorik. Kesiapan mengacu 

pada pengambilan tipe kegiatan teretntu, gerakan terbimbing berkaitan 

dengan tahap-tahap awal didalam belajar keterampilan kompleks. Gerakan 

terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang telah 

dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir. Gerakan kompleks berkaitan dengan 

kemahiran kinerja dari tindakan yang mencakup pola-pola gerakan yang 

kompleks. Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang 

dikembangkan sangat baik sehingga individu partisipan dapat 

memodifikasi pola-pola gerakan baru sesuai dengan persyaratan baru atau 

ketika menemui situasi masalah baru. Kreativitas mengacu pada 

penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi 

tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

6. Bencana  

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 
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alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan etimologis, 

bencana berasal dari kata vancana dalam bahasa sangsekerta yang artinya 

godaan, tipuan, kerusakan atau kecelakaan. Kemudian dalam bahasa Yunani 

biasa disebut disastro yang berarti bencana yang disebabkan oleh kedudukan 

planet yang tidak menguntungkan (Fadillah, 2011:2). Peristiwa yang dapat 

mengganggu kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, politik 

dan pendidikan dapat disebut sebagai bencana. Bencana dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor berdasarkan sumber asal. Bencana yang disebabkan oleh 

konflik sosial, wabah penyakit, dan terorisme disebut bencana nonfisik. 

Sedangkan bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, 

gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami disebut bencana fisik. Pada 

umumnya bencana alam sulit diprediksi dan menyebabkan banyak kerugian 

korban jiwa atau material.  

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2, 

bencana alam adalah 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. Bencana alam terjadi secara alami karena faktor tenaga endogen dan 

eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang 

bersifat membangun, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal 

dari luar yang sifatnya merusak. Bencana alam dapat terjadi dimana saja dan 
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tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi kerugiannya, hal seperti ini 

disebut dengan Pengurangan Risiko Bencana. Selain disebabkan oleh tenaga 

alami bencana alam juga dapat terjadi akibat pengaruh kegiatan manusia. 

Bencana banjir dan tanah longsor dapat disebabkan oleh manusia karena 

aktivitas eksploitasi hutan secara berlebihan. 

Menurut Bell, dkk (1996, dalam Agus, 2011:22), karakteristik bencana 

alam adalah sebagai berikut 

a. Lebih sering terjadi secara tiba-tiba 

b. Cenderung tidak dapat diprediksikan 

c. Kejadian dan dampaknya umumnya sulit dikendalikan 

d. Besarnya ancaman terhadap kehidupan 

e. Menyebabkan luka atau cacat 

f. Menyebabkan luka berpotensi meninggal dan tewas 

g. Memberikan dampak bagi seseorang yang disebabkan luka atau tewas 

orang dekat 

h. Derajat kesiapan komunitas menghadapi bencana  

i. Perubahan kohesi sosial 

j. Kerugian finansial 

k. Kerugian properti dan benda hak milik 

l. Keterisahan anggota keluarga 

Karakteristik yang telah disebutkan dapat digunakan untuk menyatakan 

apakah peristiwa tersebut termasuk dalam bencana alam. Peristiwa bencana 

alam dapat dikategorikan apabila hal itu berdampak pada kehidupan 
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masyarakat, membuat kerugian atau menyebabkan korban luka dan 

meninggal. Bencana alam dapat dikategorikan berdampak besar terutama 

apabila jumlah korban jiwa cukup banyak, dapat mengubah status sosial 

seseorang, atau mengubah kondisi geografis suau wilayah. 

Menurut United Nation Internasional Strategy Of Disaster Reduction

(UN-ISDR) (dalam Setyowati, 2017), membagi bencana menjadi lima 

kelompok berdasarkan bahaya aspek geologi, hidrometeorologi, lingkungan, 

biologi, dan teknologi. Penjelasan tentang bahaya aspek sebagai berikut : 

a. Bahaya aspek geologi disebabkan oleh aktivitas proses geologi yang 

berada di dalam bumi. Bencana yang diakibatkan gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, landslide (tanah longsor). Daerah rawan gempa bumi 

yang ada di Indonesia tersebar pada wilayah dekat dengan zona 

penunjaman lempeng tektonik dan sesar aktif. Gempa yang berpengaruh 

memicu terjadinya tsunami yakni gempa yang memiliki kekuatan skala di 

atas 6 SR, dan memiliki kedalaman kurang dari lima puluh kilometer. 

b. Bahaya aspek hidrometeorologi, berkaitan dengan proses hidrologi dan 

meteorologi, khususnya berkaitan dengan siklus hidrologi, hujan, suhu, 

dan kelembaban udara. Bencana hidrometeorologi akan terus meningkat 

akibat pengaruh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Bentuk 

bencana yang diakibatkan berupa : banjir, kekeringan, angina putting 

beliung, dan gelombang pasang. 
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c. Bahaya aspek lingkungan, berkaitan dengan perubahan lingkungan karena 

perilaku manusia. Bentuk bencana karena aspek lingkungan antara lain : 

kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran limbah. 

d. Bahaya beraspek biologi, antara lain wabah penyakit, hama dan penyakit 

tanaman, hewan ternak. Beberapa indikasi awal terjadinya endemic 

misalnya, Avian Influenza/flu burung, antraks, serta beberapa penyakit 

hewan laiinya yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian. 

e. Bahaya beraspek teknologi antara lain kecelakaan transportasi, kecelakaan 

industri, dan kegagalan teknologi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jenis bahaya sesuai dengan 

sumber terjadinya bencana. Bahaya tersebut terjadi akibat bencana alam 

maupun bencana sosial yang berasal dari manusia. Bencana merupakan 

sebuah peristiwa yang membawa kerugian bagi manusia karena 

menyebabkan kerugian dari berbagai aspek. Kerugian seperti hilangnya 

nyawa manusia, rusaknya harta benda, atau trauma menyebabkan 

terganggunya kehidupan manusia. 

7. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam 

bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi 

pecah dan bergeser dengan keras (Nur, 2010:67). Tenaga yang bersumber dari 

dalam bumi disebut dengan tenaga endogen yang dapat menyebabkan 

terjadinya gempa bumi. Sumber tenaga yang dapat menyebabkan gempa 
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bumi adalah aktivitas tektonik dan vulkanik. Aktivitas tektonik meliputi 

wilayah yang luas dan memerlukan waktu yang lama sehingga dampak yang 

ditimbulkan akibat gempa bumi tektonik sangat tinggi. Kemudian aktivitas 

vulkanik disebabkan oleh gunung berapi yang menyebabkan gempa bumi di 

sekitar wilayah tersebut. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas 

vulkanik terjadi dalam ruang lingkup yang lebih sempit dan intensif terjadi 

apabila gunung api menunjukan gejala akan meletus.  

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2012, gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang 

disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas gunung api atau 

runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat gunung api dan runtuhan 

batuan relatif kecil sehingga gempa bumi dalam perka ini lebih banyak 

membahas gempa bumi akibat tumbukan lempeng dan patahan aktif. Gempa 

bumi dibagi menjadi tiga macam yaitu gempa vulkanik, tektonik dan 

runtuhan. Gempa bumi tektonik adalah gerakan atau hentakan bumi secara 

tiba-tiba akibat pelepasan energi yang terakumulasi disebabkan oleh 

tumbukan lempeng litosfer, pergeseran sesar dari lepasan akumulasi energi di 

dalam bumi yang sifatnya sangat merusak, untuk suatu jangka waktu tertentu 

yang berasal dari suatu wilayah yang terbatas dan menyebarkan dari satu titik 

ke segala arah dengan peringatan dini yang sangat kecil (Thene, 2016:103). 

Salah satu gempa tektonik yang menyebabkan banyak jumlah korban jiwa 

terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nangroe Aceh Darussalam. 



33 

Bencana tersebut menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang 

menerjang Indonesia, Malaysia, Thailand, India, hingga Madagaskar. 

Gempa bumi vulkanik (gunung api) terjadi akibat adanya aktivitas 

magma, yang biasa terjadi sebelum meletus, apabila keatifannya semakin 

tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan 

menimbulkan terjadinya gempa bumi (Fadillah, 2011:2). Gempa bumi 

vulkanik sering terjadi di Indonesia karena wilayahnya yang termasuk dalam 

jalur ring of fire sehingga hal ini menyebabkan terbentuknya banyak gunung 

api. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung api seperti Pulau Jawa, 

Sumatra, dan Sulawesi. Wilayah-wilayah tersebut sering terjadi gempa bumi 

vulkanik akibat pengaruh dari aktivitas gunung api. Beberapa gunung api 

yang pernah menimbulkan gempa bumi vulkanik yaitu Gunung Merapi, 

Gunung Kelud, Gunung Sinabung, dan Gunung   Soputan. Secara umum 

gempa bumi vulkanik akan terjadi ketika gunung menunjukkan aktivitas 

vulkanisme atau bergeraknya magma dari dalam menuju ke permukaan bumi. 

Menurut Nur (2010:68), gempa bumi mempunyai karakteristik yang khas, 

yaitu: 

a. Tidak dapat dicegah. 

b. Peristiwanya sangat mendadak dan mengejutkan. 

c. Waktu terjadinya, lokasi pusatnya dan kekuatannya tidak dapat diprediksi 

(diperkirakan) secara tepat atau akurat oleh siapapun, termasuk pakar-

pakar gempa. 
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Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana, ancaman 

bencana gempa bumi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas Indeks Ancaman. 

Komponen dari indeks tersebut adalah peta bahaya gempa bumi dan peta 

zonasi gempa bumi tahun 2010. Kelas Indeks Rendah Ancaman Bencana 

Gempa Bumi dengan nilai pga value kurang dari 0,2501. Kelas Indeks 

Ancaman Sedang Bencana Gempa Bumi dengan nilai pga value antara 

0,2501-0,70. Sedangkan kelas Indeks Tinggi Ancaman Bencana Gempa 

Bumi dengan nilai pga value lebih dari 0,70. Perhitungan untuk mendapatkan 

kelas Indeks Ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam 

pengkajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah. 

8. Mitigasi 

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 (Dalam Sari, 2016:29), mitigasi adalah serangkaian 

upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman, 

sedangkan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 9, 

mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancman bencana. Mitigasi adalah serangkaian 

kegiatan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah korban jiwa, luka, 

kerugian harta benda dan dampak lainnya terutama di wilayah yang rawan 

bencana alam. Serangkaian kegiatan mitigasi bencana alam memerlukan 
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komponen yang saling mendukung upaya pengurangan risiko bencana. 

Komponen-komponen yang saling mendukung terdiri dari sumber daya 

manusia dan kondisi fisik lingkungan. 

Sedangkan dalam pengertian lain mitigasi diartikan sebagai upaya 

mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda baik 

melalui pendekatan struktural maupun non-struktural (Nursa’ban dkk, 2010,

dalam Dewi, 2015:130). Mitigasi struktural merupakan upaya pengurangan 

risiko bencana melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan 

tahan bencana, sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya pengurangan 

risiko bencana yang bersifat non fisik seperti kebijakan, pemberdayaan 

masyarakat, penguatan institusi, kepedulian (Sugiharyanto dkk., 2014, dalam 

Dewi, 2015:130). Mitigasi dengan pendekatan struktural maupun non-

struktural merupakan upaya fundamental untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana alam dengan aspek dan prosedur yang sistematis. 

Pendekatan struktural dapat digunakan dalam membangun infrastruktur suatu 

wilayah dengan memerhatikan risiko bencana yang ditimbulkan seperti 

gempa bumi dan tsunami, sedangkan mitigasi dengan pendekatan non-

struktural fokus terhadap sumber daya manusia. Penerapan dalam pendekatan 

non-struktural misalnya dalam pendidikan dengan menggunakan materi 

mitigasi bencana alam yang dapat diajarkan di sekolah. Selain itu melalui 

kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah 

rawan bencana merupakan kegiatan mitigasi non-struktural.  
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Mitigasi dapat diartikan sebagai penjinakan, yaitu membuat sesuatu 

yang liar menjadi jinak atau sesuatu yang keras menjadi lunak atau lembut 

(Fadillah, 2011:2). Pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa kegiatan 

mitigasi adalah upaya untuk membuat sesuatu yang berbahaya seperti 

bencana alam menjadi lebih tenang dengan upaya pengurangan risiko 

bencana. Mitigasi merupakan pencegahan yang paling awal untuk 

menghindari jatuhnya korban jiwa maupun luka. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan mitigasi merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari 

sebelum, saat dan setelah terjadi bencana mengenai langkah-langkah yang 

harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Menurut Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 17, risiko bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu 

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan kepada 

masyarakat. Sehingga untuk mengurangi risiko bencana maka dibentuk 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana 

berfungsi untuk menekan angka jumlah korban jiwa dan luka terutama di 

wilayah rawan bencana. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dapat 

diimplementasikan kedalam beberapa aspek salah satunya adalah pendidikan. 

Pengurangan Risiko Bencana telah masuk kedalam kurikulum 2013 yang 

telah direvisi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan 

tindakan siswa dalam menanggulangi bencana. 
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9. Mitigasi Gempa Bumi 

Menurut Nur (2010:70), mitigasi atau upaya meminimalkan resiko 

yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi dan tsunami meliputi beberapa 

hal, yaitu memprediksi gempa bumi, tindakan sebelum kejadian, tindakan 

saat kejadian, dan tindakan setelah kejadian.  

Sebelum kejadian bencana gempa bumi perlu dilakukan persiapan dan 

pengetahuan mengenai kebencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menumbuhkan pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapai bencana 

sehingga diharapkan kerugian dan korban akan dapat dikurangi. Persiapan 

dan pengetahuan bencana tersebut meliputi : 

a. Perlunya memahami daerah yang kita tinggali merupakan daerah yang 

dekat dengan jalur gempa dan gunungapi sehingga perlunya sikap 

waspada dan kesiapsiagaan. Namun demikian tetap tenang dan hidup 

wajar seperti biasa. 

b. Perlunya mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di 

daerah tempat tinggal kita dengan menghubungi instansi yang 

berwenang atau terkait. 

c. Perlunya memahami tempat-tempat yang aman dan tempat yang tidak 

aman apabila terjadi bencana gempa. Hal ini cukup penting dalam rangka 

tindakan penyelamatan diri saat kejadian bencana gempa. 

d. Mengaitkan benda-benda berat yang membahayakan ke tempat yang 

kokoh sehingga bila terjadi gempa tidak mudah roboh atau jatuh yang 

dapat mencelakakan kita. 
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e. Membuat rencana jalur evakuasi bagi masing-masing anggota keluarga 

menuju satu titik tempat aman diluar rumah. Begitupun anggota 

masyarakat menuju satu titik tempat aman yang telah disepakati bersama. 

f. Melakukan latihan evakuasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat 

untuk menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Hal ini penting untuk 

membiasakan melakukan evakuasi dan untuk mengestimasi waktu serta 

melakukan koordinasi saat kejadian bencana sebenarnya. 

Saat kejadian bencana gempa bumi perlu dilakukan langkah-langkah 

yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Hal ini sangat penting dalam 

rangka mengurangi korban jiwa akibat bencana. Langkah-langkah tersebut 

antara lain : 

a. Saat berada di dalam rumah/gedung 

Apabila gempa bumi terjadi saat kita berada di dalam rumah, maka yang 

kita lakukan adalah : 

1) Tetap tenang dan tidak panik. Sikap tenang dan tidak panik akan 

membawa kita melakukan langkahlangkah yang benar dan cepat namun 

tidak sembrono. 

2) Cabut semua peralatan listrik dan gas.Tindakan ini dilakukan untuk 

menghindari kerusakan peralatan elektronik dan kemungkinan 

terjadinya kebakaran. 

3) Berlindung di bawah meja atau kursi yang kokoh. Apabila kita tidak 

sempat keluar rumah ketika terjadi gempa maka kita berlindung di 
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bawah meja atau kursi yang kokoh, jangan meja atau kursi yang rapuh. 

Hal ini untuk melindungi dari jatuhan benda benda keras akibat gempa. 

4) Sesegera mungkin lari ke luar rumah menuju ke tempat terbuka. 

Apabila kita ada kesempatan ke luar rumah saat terjadi gempa, sesegera 

mungkin lari keluar rumah menuju ke tempat terbuka yang aman. 

Tempat terbuka yang aman adalah tempat terbuka yang jauh dari 

bangunan maupun pohon besar. 

b. Saat berada dalam perjalanan 

1) Tetap tenang dan tidak panik. Kepanikan kadang justru yang membuat 

diri kita celaka karena kita tergesa-gesa dan sembrono dalam bertindak. 

2) Parkir kendaraan di tempat yang aman. Apabila saat terjadi gempa kita 

berada dalam kendaraan, segera parkir kendaraan di tempat yang aman 

baik dari jatuhan pohon, bangunan dan sebagainya serta aman dari 

kemungkinan pencurian kendaraan. 

3) Sesegera lari ke luar kendaraan menuju ke tempat terbuka. Setelah 

kendaraan parkir di tempat aman, segera lari keluar kendaraan menuju 

ke tempat terbuka yang aman. Kalau tidak sempat keluar, tetap di dalam 

kendaraan, menunduk lindungi kepala dan berpegangan. 

4) Untuk bencana gempa bumi di daerah pantai, setelah terasa gempa serta 

diikuti dengan air laut surut secara tiba-tiba dan sangat cepat, maka 

segera tinggalkan pantai sesegera mungkin menuju ke tempat lebih 

tinggi. Karena hal tersebut merupakan indikasi akan datangnya 

gelombang tsunami. Janganlah kita terkecoh dengan banyaknya ikan 
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yang ada di pantai akibat air laut yang surut tiba-tibadan sangat cepat. 

Bila kondisi semacam tersebut terjadi segera beritahu anggota 

masyarakat lain dengan membunyikan alarm tanda bahaya yang telah 

disepakati, seperti sirine, peluit, kentongan dan sebagainya. Setelah itu 

secepatnya segera menghubungi posko-posko bantuan seperti 

Pemerintah Daerah, Palang Merah dan pihak-pihak lain. 

c. Setelah bencana terjadi, para pengungsi telah diungsikan ke tempat aman, 

langkah-langkah yang dilakukan antara lain : 

1) Mengecek anggota keluarga dan sanak saudara kita. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui jumlah yang selamat dan korban jiwa akibat bencana 

khusunya keluarga dan sanak saudara kita. 

2) Menyiapkan dapur umum (khususnya para wanita). Hal ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan makanan secara terkoordinasi bagi semua 

pengungsi. 

3) Menyiapkan tenda-tenda darurat atau yang lain untuk berteduh 

(khususnya kaum pria). Hal ini dilakukan untuk tempat berteduh dan 

istirahat sementara yang terkoordinasi bagi semua pengungsi. 

4) Segera menghubungi dan mendatangi posko posko batuan untuk 

mendapatkan makanan bergizi, selimut dan obat-obatan. 

5) Segera menghubungi dan mendatangi posko kesehatan untuk 

memeriksakan diri agar terhindar dari penyakit yang umum pasca 

bencana seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, penyakit kulit, 

dan penyakit menular lainnya. 
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6) Melakukan rehabilitasi dan rekontruksi daerah pasca bencana (oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah). 

10. Sekolah/Madrasah Aman Bencana 

Latar belakang wilayah Indonesia yang rawan terhadap bencana 

menyebabkan banyak fasilitas sekolah rusak atau hancur.  Sehingga dalam 

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 telah direncanakan 

adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah/madrasah. 

Perencanaan ini penting mengingat sekolah/madrasah di Indonesia banyak 

terdapat di wilayah dengan potensi rawan bencana gempa bumi dan tsunami 

yang beresiko tinggi, maka dibentuk sekolah aman. Menurut Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012, 

sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya 

aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan 

mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons 

pada saat darurat dan bencana. 

Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah/madrasah yang 

menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu 

melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya 

bencana. Penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana terutama 

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : 

a. Mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, sehingga 

memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi 
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anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan di sekolah dan 

madrasah setiap saat. 

b. Tempat belajar yang lebih aman memungkinkan identifikasi dan 

dukungan terhadap bantuan kemanusiaan lainnya untuk anak dalam 

situasi darurat sampai pemulihan pasca bencana. 

c. Dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial 

yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan, buta huruf dan 

gangguan kesehatan. 

d. Dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi 

tanggap dan pemulihan setelah terjadi bencana. 

e. Dapat menjadi rumah darurat untuk melindungi bukan saja populasi 

sekolah/madrasah tapi juga komunitas dimana sekolah itu berada. 

Ruang lingkup Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman 

Bencana difokuskan pada ancaman bencana gempa bumi dan tsunami, 

mengingat kedua ancaman ini memiliki dampak pada keselamatan jiwa 

manusia dan kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang tinggi. Kegiatan 

untuk mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan kerangka kerja non 

struktural. Kerangka kerja non struktural adalah upaya mengurangi risiko 

bencana yang tidak melibatkan konstruksi fisik. Termasuk disini bisa berupa 

upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, legislasi, 

kampanye penyadaran masyarakat, membangun sikap dan tindakan 

kesiapsiagaan kepada seluruh warga sekolah/madrasah dalam menghadapi 
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bencana, yaitu penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu tentang metode simulasi telah dilakukan dan 

memiliki hasil yang positif. Pada penelitian yang dibuat oleh peneliti ini 

menggunakan metode simulasi mitigasi bencana gempa bumi untuk 

pembelajaran Geografi siswa kelas XI IPS. Penelitian yang relevan tentang 

metode simulasi dan mitigasi gempa bumi yaitu : 

1. Jurnal yang diteliti oleh Fika Nur Indriasari Tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Metode Simulasi Siaga Bencana Gempa Bumi

Terhadap Kesiapsiagaan Anak Di Yogyakarta”, penelitian ini menggunakan

metode penelitian kuantitatif experiment quasi, dengan hasil penelitian 

bahwa pemberian metode simulasi siaga bencana gempa bumi memberikan 

pengaruh terhadap kesiapsiagaan anak sekolah dasar yang ditunjukkan 

dengan nilai P < 0,001 sehingga target kecakapan anak-anak untuk bisa 

menolong sendiri tercapai ( Suhardjo, 2011, dalam Indriasari, 2016:3). 

2. Skripsi yang diteliti oleh Irma Listianti Tahun 2014 dengan judul “Pengaruh

Metode Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Jama’Qasar Kelas VII MTs”. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu kuantitatif quasi experiment, dengan hasil penelitian dari skripsi yang 

diteliti yaitu menyatakan bahwa sebelum diterapkan metode demonstrasi 

siswa kurang aktif kemudian setelah dilakukan metode demonstrasi maka 
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proses pembelajaran siswa menjadi aktif. Kemudian untuk rata-rata skor 

hasil praktek siswa yang menggunakan metode demonstrasi dan tidak 

menggunakan metode demonstrasi adalah kelas eksperimen mendapat nilai 

rata-rata 30 dengan persentase 76% dan kelas control mendapatkan 26 

persentase 65%.  Pemilihan penelitian ini relevan dengan yang digunakan 

oleh peneliti yaitu metode simulasi mitigasi bencana gempa bumi. 

3. Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) yang diteliti oleh Ramli Daud, dkk, Tahun 

2014 dengan judul “Penerapan Pelatihan Siaga Bencana Dalam 

Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Komunitas SMA Negeri 

5 Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukan peningkatan komunitas

sekolah terhadap aspek sikap dalam menghadapi bencana gempa bumi dari 

siklus 1 85.2% menjadi siklus 2 97.1%. Kemudian untuk aspek tindakan dari 

komunitas sekolah meningkat dari siklus 1 yaitu 76.9% menjadi siklus 2 

yaitu 97.1%. Sehingga dapat dikatakan hasil tersebut sudah tepat dan bagus. 

Penelitian ini relevan karena meneliti tentang pengetahuan, sikap, dan 

tindakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga sesuai dengan peneliti 

yang akan meneliti metode simulasi mitigasi bencana gempa bumi di 

Madrasah Aliyah. 

4. Jurnal Geografi yang diteliti oleh Arief Mustofa Nur Tahun 2010 dengan 

judul “Gempa Bumi, Tsunami dan Mitigasinya. Penelitian ini meneliti

tentang bencana gempa bumi di Indonesia dan bagaimana langkah-langkah 

mitigasinya yang terdiri dari sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah 
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kejadian. Penelitian terdahulu ini relevan dengan penelitian yang akan 

digunakan untuk meneliti metode simulasi mitigasi bencana gempa bumi.   

5. Buku yang ditulis oleh Muhamad Afandi, dkk Tahun 2013 dengan “judul

Model dan Metode Pembelajaran Di Sekolah”. Metode penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil yaitu Pengertian, jenis, 

kelebihan dan kelemahan model dan metode pembelajaran yang digunakan 

di sekolah. 

6. Jurnal yang diteliti oleh Daru Wahyuni & Kiromim Baroroh pada Tahun 

2012 dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Untuk

Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Ekonomika Mikro”. Metode

penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan hasil 

yaitu Dari siklus ke siklus diketahui terjadi peningkatan aktivitas dan prestasi 

belajar mahasiswa. Pada siklus III diperoleh data bahwa mahasiswa antusias 

dalam pembelajaran tersebut, sehingga hasil penelitian ini sudah dianggap 

cukup karena telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu adanya respon 

yang baik dari mahasiswa, yang ditandai meningkatnya aktifitas mahasiswa 

minimal 80% mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran, dan prestasi 

belajar mahasiswa pada matakuliah Ekonomika Mikro minimal 75% 

mahasiswa dapat menguasai 70% materi yang ditandai dengan nilai di atas 

70. 

7. Jurnal yang diteliti oleh Armin Subhani pada Tahun 2016 dengan judul 

Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Geografi Di Daerah Rawan Bencana 

Alam. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan 
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Pengembangan ( Research And Development). Hasil penelitian ini yaitu

Model pembelajaran terpadu merupakan model implementasi kurikulum IPS 

yang dianjurkan untuk diaplikasikan di SMP khususnya untuk mengajarkan 

tema mitigasi bencana. 

8. Jurnal yang diteliti oleh Taruna Fadillah pada Tahun 2011 dengan judul

“Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Sekitar Sesar Lembang”. Metode

penelitian yang digunakan yaitu studi literature dan observasi lapangan. Hasil 

penelitiannya yaitu Mitigasi bencana gempa bumi di sekitar sesar Lembang, 

Bandung untuk mengantisipasi risiko bencana. 

9. Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembalajaran. Penelitian ini 

dilakukan oleh Erni Ratna Dewi pada Tahun 2018 dengan judul “Metode

Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah Menengah Atas”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif representative. Hasil 

penelitiannya yaitu Hasil metode pembelajaran modern dan konvensional 

yang diterima oleh siswa SMA juga sudah bisa dikatakan efisien, efektif dan 

berkualitas dalam penerapannya mulai tahun 2013 – 2017. Ini berarti siswa 

di dalam menerima metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah 

menjalankan sesuai dengan efisiensi waktu pembelajaran, efektif dalam 

menggunakan media pembelajaran dan menunjukkan hasil evaluasi 

pembelajaran yang berkualitas.  

10. Jurnal yang diteliti oleh Mardiah Kalsum Nasution pada Tahun 2017 dengan 

judul “Penggunaan Metode Pembelajaran Dalam Peningkatan Hasil Belajar

Siswa”. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil
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penelitiannya yaitu Prestasi belajar yang tinggi dapat disebabkan oleh 

adanya metode pembelajaran yang berkualitas, seorang guru yang mampu 

dalam menerapkan metode pembelajaran dengan benar dan tepat sesuai 

dengan kebutuhan didalam kelas, dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah, metode pembelajaran 

yang tepat dalam proses pembelajaran memberikan kemudahan terhadap 

guru. 

Peneliti menggunakan sepuluh penelitian yang relevan berupa karya 

ilmiah jurnal dari berbagai peneliti di instansi tertentu mengenai metode 

pembelajaran simulasi dan bencana gempa bumi. Beberapa penelitian 

tersebut dilakukan di kelas maupun di lapangan. Penelitian tersebut 

memberikan ulasan dan deskripsi kepada penelitian selanjutnya mengenai 

metode pembelajaran simulasi untuk bencana gempa bumi. Persamaan 

penelitian yang diambil untuk referensi oleh peneliti adalah mengkaji dan 

menganalisis pengaruh tentang metode pembelajaran dengan hasil belajar 

siswa, kemudian peneliti juga mengkaji mengenai bencana gempa bumi untuk 

dapat dianalisis dan dilakukan simulasi kedalam metode pembelajaran yang 

akan diteliti pada mata pelajaran Geografi dengan materi pokok mitigasi dan 

adaptasi bencana alam di kelas XI IPS MAN 1 Sragen. 
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Tabel 1. Penelitian Relevan 

No. Nama Penulis Tahun Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Fika Nur Indriasari 2016 Pengaruh Pemberian 

Metode Simulasi Siaga 

Bencana Gempa Bumi 

Terhadap Kesiapsiagaan 

Anak Di Yogyakarta 

Kuantitatif quasi 

Exp 

eriment 

pemberian metode simulasi siaga 

bencana gempa bumi memberikan 

pengaruh terhadap kesiapsiagaan 

anak sekolah dasar yang ditunjukkan 

dengan nilai P < 0,001 sehingga 

target kecakapan anak-anak untuk 

bisa menolong sendiri tercapai ( 

Suhardjo, 2011, dalam Indriasari, 

2016:3). 

2. Irma Listianti 2014 Pengaruh Metode 

Pembelajaran 

Demonstrasi Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Jama’Qasar Kelas

VII MTs 

Kuantitatif quasi 

experiment 

Kemudian untuk rata-rata skor hasil 

praktek siswa yang menggunakan 

metode demonstrasi dan tidak 

menggunakan metode demonstrasi 

adalah kelas eksperimen mendapat 

nilai rata-rata 30 dengan persentase 

76% dan kelas control mendapatkan 

26 persentase 65%.   
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3. Ramli Daud, dkk 2014 Penerapan Pelatihan 

Siaga Bencana Dalam 

Meningkatkan 

Pengetahuan, Sikap, Dan 

Tindakan Komunitas 

SMA Negeri 5 Banda 

Aceh 

Deskriptif 

kuantitatif 

peningkatan komunitas sekolah 

terhadap aspek sikap dalam 

menghadapi bencana gempa bumi 

dari siklus 1 85.2% menjadi siklus 2 

97.1%. Kemudian untuk aspek 

tindakan dari komunitas sekolah 

meningkat dari siklus 1 yaitu 76.9% 

menjadi siklus 2 yaitu 97.1%. 

Sehingga dapat dikatakan hasil 

tersebut sudah tepat dan bagus. 

4. Arief Mustofa 2010 Gempa Bumi, Tsunami 

dan Mitigasinya 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini meneliti tentang 

bencana gempa bumi di Indonesia 

dan bagaimana langkah-langkah 

mitigasinya yang terdiri dari sebelum 

kejadian, saat kejadian, dan setelah 

kejadian. 

5. Muhamad Afandi, dkk 2013 Model dan Metode 

Pembelajaran Di Sekolah 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pengertian, jenis, kelebihan dan 

kelemahan model dan metode 

pembelajaran yang digunakan di 

sekolah. 

6. Daru Wahyuni & Kiromim 

Baroroh 

2012 Penerapan Metode 

Pembelajaran Simulasi 

Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Dan Prestasi 

Belajar Ekonomika Mikro 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

Dari siklus ke siklus diketahui terjadi 

peningkatan aktivitas dan prestasi

belajar mahasiswa. Pada siklus III 

diperoleh data bahwa mahasiswa 

antusias dalam pembelajaran 

tersebut, sehingga hasil penelitian ini 
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sudah dianggap cukup karena telah 

memenuhi kriteria yang ditentukan 

yaitu adanya respon yang baik 

dari mahasiswa, yang ditandai 

meningkatnya aktifitas mahasiswa 

minimal 80% mahasiswa aktif dalam 

proses pembelajaran, dan prestasi 

belajar mahasiswa pada matakuliah 

Ekonomika Mikro minimal 75% 

mahasiswa dapat menguasai 70% 

materi yang ditandai dengan nilai di 

atas 70. 

7. Armin Subhani 2016 Kreativitas Guru Dalam 

Pembelajaran Geografi Di 

Daerah Rawan Bencana 

Alam 

Penelitian dan 

Pengembangan ( 

Research And 

Development) 

Model pembelajaran terpadu 

merupakan model implementasi 

kurikulum IPS yang dianjurkan 

untuk diaplikasikan di SMP 

khususnya untuk mengajarkan tema 

mitigasi bencana. 

8. Taruna Fadillah 2011 Mitigasi Bencana Gempa 

Bumi Di Sekitar Sesar 

Lembang 

Studi literature 

dan observasi 

lapangan 

Mitigasi bencana gempa bumi di 

sekitar sesar Lembang, Bandung 

untuk mengantisipasi risiko bencana. 
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9. Erni Ratna Dewi 2018 Metode Pembelajaran 

Modern Dan 

Konvensional Pada 

Sekolah Menengah Atas 

Kualitatif 

representatif 

Hasil metode pembelajaran modern 

dan konvensional yang diterima oleh 

siswa SMA juga sudah bisa 

dikatakan efisien, efektif dan 

berkualitas dalam penerapannya 

mulai tahun 2013 – 2017. Ini berarti 

siswa di dalam menerima metode 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru sudah menjalankan sesuai 

dengan efisiensi waktu pembelajaran, 

efektif dalam menggunakan media 

pembelajaran dan menunjukkan hasil 

evaluasi pembelajaran yang 

berkualitas.  

10. Mardiah Kalsum Nasution 2017 Penggunaan Metode 

Pembelajaran Dalam 

Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Prestasi belajar yang tinggi dapat 

disebabkan oleh adanya metode 

pembelajaran yang berkualitas, 

seorang guru yang mampu dalam 

menerapkan metode pembelajaran 

dengan benar dan tepat sesuai dengan 

kebutuhan didalam kelas, dapat 

memberikan dampak yang positif 

terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa di sekolah, metode 

pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran memberikan 

kemudahan terhadap guru.  
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C. Kerangka Berfikir 

Metode pembelajaran simulasi merupakan salah satu strategi untuk 

memberikan peningkatan hasil belajar siswa ditinjau dari aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan). Metode 

pembelajaran simulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 

materi mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi. Kerangka berpfikir yang 

digunakan untuk peneliti dimulai dari permasalahan dalam penelitian. Penelitian 

ini akan meneliti apakah metode simulasi pembelajaran simulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar dari aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

dan psikomotorik (tindakan) di kelas eksperimen. Kemudian di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam dan 

berbeda dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Hipotesis awal (H0) dijelaskan 

tidak ada peningkatan metode pembelajaran simulasi gempa bumi terhadap hasil 

belajar siswa. Hipotesis akhir (Ha) yang dapat dijelaskan adalah ada peningkatan

metode pembelajaran simulasi gempa bumi terhadap hasil belajar siswa. Berikut 

ini adalah rancangan kerangka berfikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian pada materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam di 

Kelas XI IPS MAN 1 Sragen.  
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Tabel 2. Kerangka Berfikir 

Metode pembelajaran simulasi belum diterapkan di mata pelajaran Geografi pada materi mitigasi 

dan adaptasi bencana alam terhadap hasil belajar siswa 

Metode pembelajaran simulasi mitigasi 

bencana gempa bumi dengan siswa di Kelas 

eksperimen di sekolah 

Metode pembelajaran ceramah 

bervariasi sesuai dengan yang 

diterapkan guru bagi siswa di kelas 

kontrol Kontrol 

1. Tahap persiapan simulasi mitigasi 

gempa bumi 

2. Tahap simulasi pra bencana   

3. Tahap simulasi saat bencana 

4. Tahap simulasi pasca bencana 

5. Tahap posttest hasil belajar siswa 

1. Bencana secara umum 

2. Tahap penjelasan pra bencana 

3. Tahap penjelasan saat bencana 

4. Tahap penjelasan pasca 

bencana  

5. Tahap posttest hasil belajar 

siswa 

Adanya peningkatan signifikan dari perbandingan metode pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa di kelas XI IPS mata pelajaran Geografi materi mitigasi 

dan adaptasi bencana alam 

Hasil belajar aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik siswa di 

kelas eksperimen termasuk kriteria 

sangat tinggi 

Hasil belajar aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik siswa di 

kelas kontrol termasuk kriteria 

tinggi dan sedang 
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D. Hipotesis 

H0 : Tidak ada perbandingan siginifikan hasil belajar siswa terhadap 

implementasi metode pembelajaran simulasi gempa bumi mata pelajaran Geografi 

di kelas XI IPS MAN 1 Sragen. 

Ha : Ada perbandingan signifikan hasil belajar siswa terhadap implementasi 

metode pembelajaran simulasi gempa bumi mata pelajaran Geografi di Kelas XI 

IPS MAN 1 Sragen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Metode

Pembelajaran Simulasi Gempa Bumi Mata Pelajaran Geografi Materi Mitigasi 

Dan Adaptasi Bencana Alam Terhadap Hasil Belajar Di Kelas XI IPS MAN 1 

Sragen Tahun 2018/2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi metode pembelajaran simulasi bencana gempa bumi memiliki 

pengaruh menuju positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dari aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tindakan).  

2. Perbandingan metode pembelajaran simulasi dalam materi pokok mitigasi 

dan adaptasi bencana alam untuk hasil belajar siswa dipengaruhi guru dala 

menerapkan metode pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

perbedaan selisih mencapai 30% dari aspek afektif (sikap) dan psikomotorik 

(tindakan). Kelas eksperimen memiliki hasil belajar dengan deskriptif 

persentase memiliki kriteria sangat tinggi dari ketiga aspek, sedangkan kelas 

kontrol untuk aspek kognitif termasuk kriteria tinggi, dan aspek afektif dan 

psikomotorik termasuk kriteria sedang. Sehingga metode pembelajaran 

simulasi bencana gempa bumi memiliki pengaruh digunakan dalam materi 

pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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4. Penelitian tentang metode pembelajaran simulasi bencana gempa bumi perlu 

dikembangkan guna memberikan hasil belajar yang lebih baik, dari sifat teori 

menuju sifat simulasi. Sehingga siswa akan memahami materi mitigasi dan 

adaptasi bencana alam menjadi lebih baik dibandingkan metode ceramah 

bervariasi secara verbal. 

5. Penelitian ini bersifat lemah karena pembanding yang digunakan 

menggunakan tes setelah penerapan metode pembelajaran simulasi. Sehingga 

tidak dapat dianalisis peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan metode pembelajaran di kelas. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

memiliki saran untuk beberapa sektor dalam mengembangkan metode 

pembelajaran pada mata pelajaran Geografi, khususnya materi pokok mitigasi 

dan adaptasi bencana alam. Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran Geografi harus 

dapat bersifat konkret atau nyata, sehingga siswa mampu memahami materi 

secara nyata di lingkungannya. 

2. Metode pembelajaran simulasi bencana dikembangkan dalam penelitian mata 

pelajaran Geografi untuk mengembangkan pendidikan di sekolah. 

3. Materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam merupakan materi yang 

fundamental dalam membentuk karakter siswa dalam menghadapi segala 

kemungkinan risiko bencana di sekitarnya. Guru harus mampu memberikan 
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pemahaman yang mendalam untuk siswa sehingga teori yang telah diajarkan 

dapat diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hasil belajar siswa untuk materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam 

harus diukur berdasarkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tindakan). Penilaian ketiga aspek tersebut sangat penting bagi 

siswa untuk mengetahui kemampuan mitigasi bencana siswa. 
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