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SARI 

 

Della Arinta Saputri, 2019. Pendidikan Mitigasi Bencana Tanah Longsor Bagi 

Siswa Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Metode School Watching. Skripsi, 

Jurusan Geografi, FIS Unnes, Pembimbing Dr. Juhadi, M.Si. 

Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Tanah Longsor, dan School Watching. 

Pendidikan mitigasi bencana khususnya tanah longsor merupakan suatu 

upaya yang dilakukan untuk memberi pengetahuan tentang bencana dan untuk 

mengurangi resiko korban jiwa. Pendidikan mitigasi bencana bagi siswa sekolah 

dasar perlu diterapkan mengingat bahwa pada usia anak sekolah dasar lebih 

beresiko terhadap bahaya bencana. Pengetahuan siswa SDN Karangnongko 

mengenai mitigasi bencana tanah longsor sangat kurang karena belum adanya 

pendidikan mitigasi bencana tanah longsor.  

Berdasarkan hal tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat pelaksanaan metode school watching untuk pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor di sekolah dasar. Tujuan yang ke dua untuk 

menganalisis efektivitas metode school watching  untuk mitigasi bencana tanah 

longsor bagi siswa sekolah dasar.  

Subjek penelitian ini adalah siswa SDN Karangnongko, Kecamatan 

Kaligesing, Kabupaten Purworejo kelas 3, 4, 5, dan 6. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan test, angket, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan metode school 

watching untuk pendidikan mitigasi bencana tanah longsor masuk dalam kriteria 

cukup baik. Evaluasi belajar dengan uji paired t-test terdapat perbedaan antara 

sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Tingkat reaksi siswa masuk dalam  

kategori puas dengan presentase 87,5%. Perubahan perilaku siswa berada dalam 

kategori sedang dengan presentase 78%. Tingkat efektivitas hasil masuk dalam 

kategori sedang dengan skor uji N-gain 0,5. 
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ABSTRACT 

 

Della Arinta Saputri, 2019. Landslide Mitigation Education for Elementary 

School Students Using the School Watching Motode. Thesis, Department of 

Geography, FIS Unnes, Advisor Dr. Juhadi, M. Si. 

Keywords: Disaster Mitigation, Landslides, and School Watching. 

Disaster mitigation education specifically for landslides is an effort made 

to provide knowledge about disasters and to reduce the risk of loss of life. 

Disaster mitigation education for elementary school students needs to be applied 

considering primary school age children about the risk of disaster. Karangnongko 

Elementary School students' knowledge about landslide disaster mitigation is not 

very caused by landslide mitigation education. 

Based on this, the purpose of this study was to determine the level of 

implementation of school watching methods for landslide disaster mitigation 

education in elementary schools. The second objective is to analyze the school 

watch method for landslide disaster mitigation for elementary school students. 

The subjects of this study were students of Karangnongko Elementary 

School, Kaligesing District, Purworejo Regency, grades 3, 4, 5, and 6. Data 

analysis in this study used quantitative descriptive techniques. Data collection 

techniques using tests, questionnaires, observations, and documentation. 

The results showed how the implementation of the method of watching 

school for landslide mitigation education was included in the criteria quite well. 

Evaluation of learning by paired t-test test that there are differences before and 

conducted learning. The reaction rate of students into the satisfied category with a 

percentage of 87.5%. Changes in student behavior depend on the medium 

category with a percentage of 78%. The level of evaluation of results falls into the 

medium category with an N-gain test score of 0.5.  



 

 

viii 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesiakan skripsi yang berjudul “Pendididkan 

Mitigasi Bencana Tanah Longsor Bagi Siswa Sekolah Dasar dengan Metode 

School Watching”.  

Penulisan skripsi dapat terselesaikan oleh bantuan tenaga, pikiran dan saran 

dari Dr. Juhadi, M.Si selaku pembimbing penulis dan juga dari berbagai pihak 

antara lain: 

1. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu di kampus tercinta ini. 

2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang, atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

3. Dr. Tjaturrahono Budi S., M.Si Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian. 

4. Prof. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah 

memberikan kritik dan saran kepada penulis. 

5. Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd selaku dosen penguji 2 yang telah 

memberikan kritik dan saran kepada penulis. 

6. Siqik Amanat Wahyu W., S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 

Karangnongko yang telah memberi izin penelitian. 



 

 

ix 

 

7. Warga SD Negeri Karangnongko yang telah bersedia membantu memberikan 

informasi sebagai data dalam penelitian ini. 

Kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pembeca khususnya. 

 

Semarang, 26  Februari  2020 

 

Della Arinta Sapurti 

NIM.3201415025  



 

 

x 

 

DAFTAR ISI 

 
 

SKRIPSI .................................................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................. ii 

PENGESAHAN KELULUSAN............................................................................... iii 

PERNYATAAN ...................................................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v 

SARI ....................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ........................................................................................................... vii 

PRAKATA ............................................................................................................ viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 5 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 6 

E. Batasan Istilah ................................................................................................ 7 

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR................................. 10 

A. Deskripsi Teoritis ......................................................................................... 10 

1. Mitigasi Bencana ...................................................................................... 10 

2. Tanah Longsor .......................................................................................... 14 

3. School Watching ....................................................................................... 21 

4. Efektivitas ................................................................................................ 26 

B. Penelitian yang Relevan ............................................................................... 28 

C. Kerangka Berfikir......................................................................................... 32 

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................... 34 

A. Populasi Penelitian ....................................................................................... 34 



 

 

xi 

 

B. Sampel dan Teknik Sampling ....................................................................... 34 

C. Variabel Penelitian ....................................................................................... 35 

D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 41 

E. Uji Coba Instrumen ...................................................................................... 42 

F.   Teknik Analisis Data ..................................................................................... 46 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................................... 53 

A. HASIL PENELITIAN .................................................................................. 53 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................................................... 53 

2. Pelaksanaan  School Watching .................................................................. 55 

3. Efektivitas  Metode School Watching untuk Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor  .......................................................................................................... 67 

B. PEMBAHASAN .......................................................................................... 76 

1. Analisisi Pelaksanaan School Watching .................................................... 76 

2. Analisis Efektivitas Metode School Watching untuk Mitigasi Bencana 

Tanah Longsor ................................................................................................. 79 

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 85 

A. SIMPULAN ................................................................................................. 85 

B. SARAN ........................................................................................................ 86 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 87 

 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Klasifikasi Dimensi Longsoran Tanah Secara Tipikal ................................ 17 

Tabel 2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan ............................................... 30 

Tabel 3. Jumlah Populasi Penelitian SD Negeri Karangnongko ............................... 34 

Tabel 4. Variabel, Definisi Operasional, Indikator, Pengukuran, dan Kriteria .......... 37 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Soal dan Angket .......................................................... 43 

Tabel 6. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal ......................................................... 45 

Tabel 7. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal ............................................................ 46 

Tabel 8. Konversi Skor Pelaksanaan School Watching ............................................ 47 

Tabel 9. Konversi Skor Reaksi ................................................................................ 47 

Tabel 10. Konversi Skor Perubahan Perilaku .......................................................... 49 

Tabel 11. Kriteria Faktor Gain ................................................................................ 50 

Tabel 12. Operasional Penelitian ............................................................................. 51 

Tabel 13. Jumlah Peserta Didik SD Negeri Karangnongko ...................................... 54 

Tabel 14. Sarana dan Prasarana SD Negeri Karangnongko ...................................... 55 

Tabel 15. Perbedaan Buku Teks dan Buku Non Teks Pelajaran. .............................. 56 

Tabel 16. Hasil Analisis Respon Guru terhadap Buku Saku ..................................... 59 

Tabel 17. Kegiatan School Watching ....................................................................... 61 

Tabel 18.  Hasil Tingkat Pelaksanaan School Watching ........................................... 67 

Tabel 19  Presentase Analisis Tingkat Reaksi .......................................................... 68 

Tabel 20. Paired Sampel Statistic ............................................................................ 70 

Tabel 21. Paired Sampel Correlations .................................................................... 70 

Tabel 22. Uji Paired Sampel T-Test ........................................................................ 71 

Tabel 23. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test .................................................... 72 

Tabel 24. Hasil Tingkat Perilaku ............................................................................. 73 

Tabel 25. Presentase Perilaku .................................................................................. 74 

Tabel 26. Hasil Rata-rata Pemahaman Konsep (N-Gain)  ........................................ 75 

Tabel 27. Hasil Uji Gain Keseluruhan Nilai Hasil Belajar ....................................... 76 

  



 

 

xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan School Watching ......................................... 25 

Gambar 2. Kerangka Berfikir .................................................................................. 33 

Gambar 3. Cover Buku ........................................................................................... 57 

Gambar 4. Pelaksanaan Pre Test). ........................................................................... 60 

Gambar 5. Pelaksanakan Observasi Sekolah. .......................................................... 62 

Gambar 6. Pembuatan Denah. ................................................................................. 63 

Gambar 7. Diskusi dan Penyelesaian Masalah. ........................................................ 64 

Gambar 8. Presentasi Hasil Observasi dan Hasil Diskusi. ........................................ 65 

Gambar 9. Penyampaian Pandangan Umum. ........................................................... 66 

Gambar 10. Pelaksanaan  Post Test. ........................................................................ 66 

Gambar 11 Diagram Distribusi  Data Reaksi. .......................................................... 68 

Gambar 12. Diagram Nilai Pre Test dan Post Test ................................................... 71 

Gambar 13. Diagram Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test. ................................. 73 

Gambar 14. Diagram Distribusi Data Perubahan Perilaku. ...................................... 74 

Gambar 15. Diagram Distribusi Data N-Gain .......................................................... 75 

 

 

 

 

 

  



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi ......................................................................................... 93 

Lampiran 2. Peta Kemiringan Lereng ...................................................................... 94 

Lampiran 3. Tabulasi Hasil Validitas dan Reliabilitas Tes Uji Coba Soal ................ 95 

Lampiran 4. Tabulasi Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket ................ 97 

Lampiran 5. Daftar Siswa........................................................................................ 99 

Lampiran 6. Kisi-kisi Uji Coba Soal dan Jawaban ................................................. 100 

Lampiran 7. Soal Pre Test dan Soal Post Test ....................................................... 101 

Lampiran 8. Kunci Jawaban .................................................................................. 109 

Lampiran 9. Lembar Angket ................................................................................. 110 

Lampiran 10. RPP ................................................................................................. 114 

Lampiran 11. Lembar Observasi Pelaksanaan School Watching ............................ 120 

Lampiran 12. Hasil Pehitungan Pelaksanaan School Watching .............................. 122 

Lampiran 13. Hasil Nilai Pre Test ......................................................................... 123 

Lampiran 14. Hasil Nilai Post Test ........................................................................ 125 

Lampiran 15. Uji Normalitas ................................................................................. 127 

Lampiran 16. Uji Homogenitas ............................................................................. 129 

Lampiran 17.  Uji Paired Sampel T-Test ............................................................... 130 

Lampiran 18. Data Evaluasi Hasil ......................................................................... 131 

Lampiran 19. Uji Evaluasi Hasil ........................................................................... 132 

Lampiran 20. Rekapitulasi Evaluasi  Reaksi .......................................................... 133 

Lampiran 21. Rekapitulasi Evaluasi Perilaku ........................................................ 134 

Lampiran 22. Instrumen Penelitian Buku Saku ...................................................... 136 

Lampiran 23. Sampel Penilaian Buku Saku ........................................................... 138 

Lampiran 24. Rekapitulasi Respon Guru Terhadap Buku Saku.............................. 140 

Lampiran 25.  Hasil Observasi .............................................................................. 141 

Lampiran 26.  Surat Izin Penelitian ....................................................................... 143 

Lampiran 27. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian ..................................... 144 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana alam merupakan suatu kejadian alam yang disebabkan oleh 

aktifitas alam maupun aktifitas manusia yang dapat menyebabkan korban harta 

benda dan korban jiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

membentang dari Sabang sampai Maeruke. Wilayah Indonesia yang berada di 

antara dua benua dan dua samudera, selain itu Indonesia posisinya berada di 

pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik 

sangat berpotensi terjadinya bencana alam. Letak Indonesia yang berada di 

pertemuan tiga lempeng utama dunia menyebabkan wilayah Indonesia menjadi 

wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, 

dan tanah longsor.  

Selama beberapa tahun terakhir peristiwa bencana alam semakin 

meningkat hal ini sejalan dengan peningkatan populasi manusia karena banyak 

orang sekarang yang menempati daerah-daerah yang rentan terhadap bencana. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.372 

kejadian bencana alam pada tahun 2017. Bencana alam yang terjadi berupa 

bencana hidrometrologi yang didominasi oleh bencana banjir, puting beliung, 

dan  tanah longsor. Berdasarkan kondisi geografis dan geologisnya, pada 

dasarnya hampir seluruh wilayah di Indonesia berpotensi rawan terhadap tanah 

longsor. Lokasi rawan tanah longsor di seluruh Indonesia terdapat 910 lokasi 
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(Chasanah, 2011). Selama sepuluh tahun pada tahun 2006-2016 di Indonesia 

kejadaian tanah longsor menyumbang 18,1% dari kejadian bencana alam di 

Indonesia dengan jumlah korban yang meninggal 10,8% (BNPB, 2017). 

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

antara provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Timur. Kondisi dan karakteristik 

wilayah Jawa Tengah yang kompleks dari aspek geografis, geologis maupun 

meteorologi menjadikan wilayah Jawa Tengah berpotensi rentan terjadinya 

bencana alam seperti  bencana gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, 

kekeringan, dan tanah longsor.  

Longsoran atau tanah longsor adalah suatu jenis gerakan massa tanah 

atau batuan, ataupun pencampuran antara gerakan massa tanah dan batuan 

menuruni  lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan 

penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena adanya gangguan 

kestabilan pada tanah atau batuan penyusun pembentuk lereng (Setyowati, 

2017). Berdasarkan pendataan data rawan bencana daerah Jawa Tengah yang 

dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 

dokumen Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2011) dan Indeks Resiko 

Bencana (BNPB, 2013), menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan 

provinsi dengan indeks  rawan dan indeks yang tinggi terhadap bencana. 

Bencana tanah longsor menjadi salah satu bencana alam yang potensi terjadinya 

termasuk dalam kategori tinggi, terdapat 29 kabupaten di Jawa Tengah yang 

termasuk daerah rawan bencana tanah  longsor. 



 

 

3 

 

 

 

 

Berdasarkan laporan akhir BPBD (Badan Penanggualangan Bencana 

Daerah) Jawa Tengah tahun 2017 daerah atau wilayah yang sering mengalami 

bencana tanah bergerak atau tanah longsor adalah Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, dan  Kabupaten Purworejo. 

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki dua bentang alam yaitu pegunungan atau perbukitan dan dataran. 

Kawasan bentang alam pegunungan atau perbukitan di kawasan kabupaten 

Purworejo rentan terjadinya bencana  tanah longsor.  

Kabupaten Purworejo berada pada urutan ke dua se Jawa Tengah setelah 

Cilacap yang merupakan daerah yang beresiko terjadinya berbagai bencana 

(BPBD Jawa Tengah, 2017). Kondisi tanah pada daerah  lereng-lereng di daerah 

Purworejo dan sekitarnya umumnya berupa tanah residual dan colluvial yang 

bermeabilitas relatif tinggi dengan tebal sekitar 3-4 meter, kadang-kadang 

sampai 6 meter dan didasari oleh lapisan keras berupa batuan breksi andesit 

yang relatif kedap air. Secara umum kemiringan lerengnya berkisar antara 20-

40
0
. Bentuk bidang gelincir yang nampak setelah longsor termasuk tipe bidang 

gelincir datar, dan terjadi pada lokasi di sekitar pertemuan antara lapisan keras 

antara lapisan tanah di bagian atas dan lapisan tanah keras atau batuan dibagian 

bawah (Hardiyatmo, 2012), kondisi tanah tersebut sepertihalnya di wilayah 

kecamatan Kaligesing. 

Kecamatan Kaligesing menjadi salah satu wilayah di Kabupaten 

Purworejo yang rawan terhadap bencana tanah longsor karena daerah tersebut 

berupa daerah perbukitan baik perbukitan yang landai dan terjal. Kecamatan 
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Kaligesing terdiri dari 21 desa dimana terdapat 16 desa termasuk dalam daerah  

kategori kelas bahaya tinggi dan lima desa dalam kategori bahaya kelas sedang 

terhadap bencana tanah longsor. Hampir setiap tahun di daerah Kecamatan 

Kaligesing menjadi daerah yang selalu terjadi bencana tanah longsor di 

kabupaten Purworejo. Kejadian bencana tanah longsor di daerah Kecamatan 

Kaligesing pada umumnya terjadi karena intensitas curah hujan yang deras 

terjadi terus-menerus selama  dua jam atau lebih menyebabkan tanah tidak dapat 

menampung banyak air yang terkandung dalam tanah sehingga terjadi tanah 

bergerak atau tanah longsor.  

Desa Kaligono merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaligesing yang 

rentan terhadap bahaya bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil rekap laporan 

bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Purworejo 

desa Kaligono termasuk dalam daerah kategori kelas bahaya tinggi terhadap 

bencana tanah longsor, pada tahun 2013-2017 tercatat bahwa daerah desa 

Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Kabupeten Purworejo dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir tercatat  setiap tahun terjadi bencana tanah longsor dengan 

jumlah 27 kejadian tanah longsor dengan jumlah 61 korban jiwa. 

 Berdasarkan tinjauan yang telah dilakuakan di SD Negeri 

Karangnongko, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo belum ada 

pendidikan tentang mitigasi bencana tanah longsor. Kondisi wilayah sekitar 

sekolah menunjukkan bahwa di sekolah tersebut rawan terjadi bencana tanah 

longsor karena di bagian belakang sekolah merupakan tebing tinggi dan 

disamping sekolah berupa lereng. Adanya longsoran-longsoran di sekitar 
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sekolah juga menunjukan bahwa kondisi tanah di daerah tersebut rawan terhadap 

bencana tanah longsor, sehingga perlu adanya mitigasi bencana.  

Mitigasi bencana adalah bagian dari pra bencana yang memiliki peran 

dalam mengurangi resiko bencana, mencegah, dan mengurangi jumlah korban 

jiwa apabila terjadi bencana. Kurang pemahaman tentang lingkungan sekitar 

menjadikan banyaknya terjadinya korban jiwa ketika ada bencana. Anak-anak 

siswa sekolah dasar yang berumur 7-12 rentan terhadap bencana. Upaya mitigasi 

bencana perlu dilakukan dari mulai kalangan anak usia dini untuk mengenalkan 

lebih awal untuk mengurangi resiko korban jiwa yang lebih banyak. Anak  

cenderung memiliki memori yang baik,  hal ini menjadi modal utama untuk 

mengajarkan pendidikan  mitigasi bencana sedini mungkin untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang mitigasi bencana (Juhadi, dkk 2017:  89). 

B. Rumusan Masalah 

Pendidikan mitigasi bencana tanah longsor bagi siswa SD perlu 

diterapkan mengingat bahwa pada usia anak sekolah dasar lebih beresiko 

terhadap bahaya bencana dan untuk mengurangi terjadinya korban jiwa. Upaya 

mitigasi bencana perlu dilakukan dari mulai kalangan anak usia dini untuk 

mengenalkan lebih awal untuk mengurangi resiko korban jiwa yang lebih 

banyak. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

metode school watching efektif digunakan untuk mitigasi bencana tanah longsor. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan metode school watching untuk mitigasi bencana 

tanah longsor? 

2. Apakah metode school watching efektif digunakan untuk pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor bagi siswa sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui  tingkat pelaksanaan metode school watching untuk pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor di sekolah dasar. 

2. Menganalisis efektivitas metode school watching  untuk mitigasi bencana 

tanah longsor bagi siswa sekolah dasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak baik manfaaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan khususnya 

mengenai mitigasi bencana longsor bagi siswa sekolah dasar. Selain itu juga 

dapat digunakan dalam pembuatan penelitian yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor dengan metode  school watching 
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menggunakan buku panduan pendidikan mitigasi bencana tanah longsor 

bagi siswa sekolah dasar dengan metode school watching. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi pembelajaran tentang mitigasi kebencanaan 

khususnya bencana tanah longsor dan  memberikan referensi 

pembelajaran kebencanaan kepada peserta didik untuk mengurangi 

resiko terkena bencana tanah longsor. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pengertian yang menyimpang dari judul “Pendidikan Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor Bagi Siswa Sekolah Dasar dengan Metode School Watching”. Selain itu 

juga untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Penegasan dan pembatasan 

istilah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bencana 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 24 Tahun 2007, 

bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, 

baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak pisikologis. Bencana yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam yaitu bencana tanah 

longsor. 
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2. Mitigasi Bencana 

Puturuhu (2015:235), mitigasi bencana longsor merupakan suatu cara 

untuk memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang 

disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang timbul dari peristiwa 

alam, ulah manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan jatuhnya korban, 

penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana dan 

fasilitas umum serta dapat menganggu kehidupan manusia. Menurut Ramli 

(2010:32) mitigasi bencana terbagi menjadi empat upaya dan pendekatan atara 

lain yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Teknis 

b. Pendekatan Manusia 

c. Pendekatan Administratif 

d. Pendekatan Kultural 

Mitigasi bencana yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan manusia yaitu pendekatan  pada pembentukan siswa yang paham 

dan sadar terhadap bahaya suatu bencana yang dapat dilihat dari segi 

pengetahuan siswa terhadap bencana tanah longsor di Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo. 

3. Tanah Longsor 

Longsoran atau tanah longsor adalah suatu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, ataupun pencampuran antara gerakan  massa tanah dan batuan menuruni  

lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng 
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tersebut. Tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah 

atau batuan penyusun pembentuk lereng (Setyowati, 2017). 

4. School Watching 

School watching adalah suatu kegiatan  yang dilakukan di sekolah dengan 

cara berkeliling sekolah untuk melihat, memahami, dan memahami  tempat-

tempat yang berbahaya atau benda-benda yang bisa membahayakan ketika suatu 

bencana (Astini, dkk  2018: 3). Kegiatan school watching dalam penelitian 

terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, observasi sekolah, pembuatan 

denah sekolah, diskusi dan penyelesaian masalah, serta presentasi dan 

penyampaian pandangan umum.  

5. Efektivitas  

Menurut Makmur (2015:3) efektivitas merupakan kriteria yang biasa 

diguanakan untuk menilai  suatu prestasi kerja. Menurut (Fauziarti & 

Soedarsono 2014: 176) mengungkapkan bahwa keefektifan pelatihan dapat 

diketahui melalui evaluasi. Mulyatiningsih dan Suprihatini (2005: 11) 

mengungkapkan bahwa pendekatan evaluasi Krikpatrick sering digunakan dalam 

evaluasi kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, dalam penelitian ini 

menggunakan teori evaluasi pengukuran efektivitas yang dikenal dengan teori 

Krickpatrick’s Four Levels of Evaluation.  



 

 

10 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Mitigasi Bencana 

a. Pengertian Mitigasi Bencana  

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk 

mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman ketika 

terjadi bencana. Kegiatan mitigasi bencana  dapat dilakukan melalui 

kegiatan a) pelaksanaan penataan ruang, b) pengaturan pembangunan, 

pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan c) penyelenggaraan 

pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional 

maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang 

Penanggulangan Bencana). Edirisooriya et al (2018:1) mitigasi bencana 

merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

ancaman yang ditimbukan oleh bencana. Upaya yang dilakukan dalam 

mitigasi bencana harus dilakukan untuk mengurangi dampak resiko 

bencana dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi suatu 

bencana (Ma dan Ohno, 2012:371).  

Puturuhu (2015:235), mitigasi bencana longsor merupakan suatu 

cara untuk memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda 

yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang timbul 
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dari peristiwa alam, ulah manusia, dan atau keduanya yang 

mengakibatkan jatuhnya korban, penderitaan manusia, kerugian harta 

benda, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta dapat 

menganggu kehidupan manusia. 

b. Pendekatan Mitigasi Bencana 

Mitigasi menjadi suatu strategi perencanaan dalam mengurangi 

korban jiwa. Bentuk upaya dan pendekatan strategi mitigasi terbagi 

menjadi empat antara lain (Ramli 2010:32): 

1) Pendekatan Teknis  

Pendekatan teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi 

dampak ketika terjadi suatu bencana, misalnya: 

a) Membuat rancangan atau desain bagunan yang kokoh sehingga 

tahan gempa. 

b) Membuat material bangunan yang tahan terhadap gempa. 

c) Membuat suatu  rancangan teknis pengamanan. 

2) Pendekatan Manusia 

Pendekatan manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang 

sadar dan paham mengenai bahaya ancaman dari suatu bencana. Cara 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan  kesadaran dan tingkat 

pemahaman mengenai bahaya bencana dengan cara memperbaiki  

perilaku dan cara hidup manusia disesuaikan dengan kondis 

lingkungan dan potensi bencana yang dihadapi. 



 

 

12 

 

 

 

 

 

3) Pendekatan Administrasi 

Pendekatan administrasi merupakan suatu pendekatan yang 

dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan organisasi dalam mengelola 

manajemen bencana, misalnya: 

a) Menyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan 

resiko bencana. 

b) Sistem perijinan yang memasukkan aspek analisa resiko bencana. 

c) Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan tentang 

bahaya dan ancaman bencana diseluruh tingkat masyarakat dan 

lembaga pendidikan. 

4) Pendekatan Kultural 

Pendekatan kultural merupakan pencegahan bencana yang 

disesuaikan dengan kearifan lokal di suatu daerah yang telah 

membudaya sejak lama. Upaya pencegahan dan pengendalian bencana 

disesuaikan dengan budaya dan tradisi yang ada dalam suatu 

masyarakat di suatu daerah. 

c. Tindakan Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Tanah longsor menjadi salah satu bencana alam di Indonesia yang 

kejadiannya hampir ada setiap tahunnya dan menimbulkan dampak 

yang besar berupa dampak kerugian materiil dan korban jiwa. 

Pengurangan resiko bencana menjadi langkah yang paling tepat untuk 

mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat dari bencana alam 

tanah longsor. Anies (2017:95) membagi mitigasi bencana  tanah 
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longsor  menjadi dua yang dapat dilakukan, yaitu mitigasi struktural 

dan mitigasi nonstruktural. 

1) Mitigasi struktural, adalah suatu langkah yang dilakukan untuk 

merekayasa suatu lokasi dan kontruksi bangunan agar terhidar dari 

bahaya tanah longsor. Mitigasi struktural terdiri dari beberapa 

tindakan atara lain relokasi daerah pemukiman penduduk, 

pembangunan fondasi bangunan yang memenuhi syarat, perbaikan 

saluran dreinase, pemasangan alat peringatan dini, dan rambu-

rambu evakuasi. 

2) Mitigasi nonstrukural, adalah suatu langkah yang dilakukan dengan 

memperdayakan masyrakat dengan tujuan mampu mengurangi 

resiko bencana tanah longsor seminimal mungkin. Langkah 

mitigasi non struktural yaitu antara lain dengan pendidikan dan 

latihan tentang tanah longsor, juga simulasi-simulasi penyelamatan 

diri serta penanganan korban. 

Tindakan mitigasi bencana tanah longsor (Istianti, 2008:7) 

sebagai berikut: 

1) Membuat bendungan, kanal untuk mengendalikan bencana banjir, 

dan  pembangunan tanggul sungai. 

2) Menetapkan dan melaksanakan peraturan, sanksi pelanggaran 

tentang penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan 

bangunan. 
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3) Menyediakan informasi, penyuluhan, pelatihan, dan penyusunan 

kurikulum pendidikan mengenai penanggulangan bencana. 

Beberapa langkah penting dalam mitigasi bencana tanah longsor 

adalah sebagai berikut. 

1) Pemetaan daerah yang rawan longsor. 

2) Melakukan prediksi akan terjadinya bahaya tanah longsor. 

3) Relokasi tempat pemukiman penduduk.  

4) Pembuatan jalur dan rambu-rambu evakuasi. 

5) Pembuatan aturan konstruksi bangunan yang tahan akan bencana. 

6) Persiapan peralatan-peralatan. 

7) Pembuatan tim satuan tugas (SATGAS). 

2. Tanah Longsor 

a. Pengertian Tanah Longsor 

Longsoran adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, ataupun pencampuran antara gerakan massa tanah dan batuan 

menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah 

atau batuan penyusun lereng tersebut (Setyowati, 2017: 123). Menurut 

Hardiyatmo (2012:1), gerakan massa tanah atau longsor merupakan 

gerakan melorot ke bawah dari material-material pembentuk lereng 

yang dapat berupa tanah, batuan, tanah timbunan atau campuran dari 

material lain. Lebih lanjut Rahman, dkk (2018:7) menjelaskan bahwa 

bencana tanah longsor adalah suatu pergerakan massa tanah pada 

daerah yang miring atau lereng yang menyebabkan terangkutnya suatu 
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material-material yang terdapat pada lereng menuju ke bawah ke daerah 

yang lebih rendah dalam kurun waktu tertentu. Menurut Setyowati, dkk 

(2016: 42), secara geologi tanah longsor merupakan suatu peristiwa 

geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau 

gumpalan besar tanah. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber maka dapat 

disimpulkan bahwa tanah longsor adalah gerakan massa material 

pembentuk lereng seperti tanah, batuan, dan atau pencampuran dari 

keduanya yang bergerak menuju ke bawah yang pada umumnya terjadi 

di daerah yang terjal. Kejadian tanah longsor tesebut dapat terjadi 

karena permukaan lereng yang tidak terdapat vegetasi sehingga tidak 

adanya penahan pergerakan massa tanah dan curah hujan yang tinggi 

yang terjadi terus-menerus.  

b. Jenis-jenis Tanah Longsor 

Puturuhu (2015:224) mengklasifikasikan longsoran kedalam 

enam jenis, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, 

runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. 

1) Longsoran Translasi 

Longsoran translasi merupakan suatu jenis tanah longsor 

yang pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir 

berbentuk rata atau menggelombang landai. 

2) Longsoran Rotasi 
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Longsoran rotasi merupakan longsoran yang pergerakan 

massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk seperti 

cekung. 

3) Pergerakan Blok 

Pergerakan blok merupakan  perpindahan batuan yang 

bergerak  kebawah pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran 

ini disebut juga dengan longsoran translasi blok batu. 

4) Runtuhan Batu 

Runtuhan batu terjadi ketika sebagian besar batuan atau  jenis 

material lain bergerak ke bawah dengan jatuh bebas. Umumnya 

terjadi di daerah lereng-lereng yang terjal hingga menggantung 

terutama di daerah pantai. 

5) Rayapan Tanah 

Rayapan tanah merupakan suatu jenis tanah longsor yang 

bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran-butiran kasar dan 

halus. Jenis longsoran ini hampir tidak dapat dikenali dalam kurun 

waktu yang singkat baru sekian lama longsoran jenis ini dapat 

dikenali dengan terdapatnya tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah 

yang miring ke bawah. 

6) Aliran Bahan Rombakan 

Jenis tanah longsor tipe ini terjadi ketika massa tanah 

bergerak terdorong oleh air. Kecepatan aliran longsor tergantung 

pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis material 
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yang terbawa. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu 

bergerak sampai ratusan meter. 

Klasifikasi dimensi longsorang tanah secara tipikal yang 

dikemukakakn oleh Skempton dan Hutchinson (1969) dalam 

Hardiyatmo (2012) ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Dimensi Longsoran Tanah Secara Tipikal  

Tipe Longsoran Rasio 

Kedalaman/ 

Panjang (%) 

Kemiringan 

Lereng (Batas 

Bawah) 

(Derajat) 

Longsoran debris 5-10 22-38 

Longsoran rotasional 

(slump) 

15-30 8-16 

Aliran 0,5-3,0 2-20 

   Sumber: Hardiyatmo, 2012:34 

c. Penyebab Terjadinya Longsoran 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor baik 

karena keadaan morfologi, kondisi geologi, dan iklim yang dapat 

mempengaruhi kestabilan lereng. Sebab-sebab terjadinya longsoran yaitu 

sebagai berikut (Hardiyatmo, 2012: 2): 

1) Penambahan beban pada daerah lereng. 

2) Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng yang 

menyebabkan tinggi lereng semakin bertambah. 

3) Penggalian yang mempertajam kemiringan suatu lereng, 

4) Perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdown) 

misalnya pada bendungan dan sungai. 

5) Kenaikan tekanan lateral oleh air (air yang mengisi retakan 

mendorong tanah ke arah lateral). 
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6) Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat 

kenaikan kadar air, kenaikan tekanan air pori, tekanan rembesan 

oleh genangan air didalam tanah, tanah pada lereng mengandung 

lempung. 

7) Getaran atau gempa. 

8) Meningatnya jumlah penduduk. 

9) Aktivitas pembangunan di pegunungan. 

d. Ciri Wilayah Rawan Longsor 

Wilayah yang termasuk daerah rawan longsor sebagai berikut 

(Istianti 2008:25): 

1) Pernah terjadi kejadian bencana tanah longsor di wilayah tersebut. 

2) Berada di daerah yang terjal dan gundul. 

3) Merupakan daerah aliran air hujan. 

4) Tanah tebal atau sangat gembur pada lereng yang menerima curah 

hujan tinggi. 

e. Tanda-tanda Akan Terjadinya Bencana Tanah Longsor 

Puturuhu (2015:236) gejala peringatan dini akan terjadinya tanah 

longsor sebagai berikut: 

1) Munculnya retakan memanjang atau lengkungan pada tanah atau 

kontruksi bangunan, yang biasa terjadi saat setelah terjadi hujan. 

2) Terjadi penggembungan pada daerah lereng atau tembok penahan. 

3) Tiba-tiba muncul rembesan atau mata air pada daerah lereng. 
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4) Apabila pada daerah lereng sudah terdapat rembesan air atau mata 

air, air tersebut tiba-tiba menjadi keruh bercampur lumpur. 

5) Tiang-tiang atau pohon-pohon miring searah kemiringan lereng. 

6) Terdengar suara gemuruh atau suara ledakan dari atas daerah 

lereng. 

7) Terjadi runtuhan atau aliran butir tanah atau  kerikil secara 

mendadak dari atas lereng. 

f. Tindakan Sebelum Terjadi Tanah Longsor 

Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tanah longsor sebagai 

berikut (Istianti 2008:28):  

1) Tindakan Kesiapsiagaan 

a) Tidak menebang atau merusak daerah hutan. 

b) Melakukan penanaman pohon berakar kuat. 

c) Membuat saluran air hujan. 

d) Membangun dinding penahan di daerah lereng-lereng yang terjal. 

e) Memeriksa keadaan tanah secara berkala. 

f) Mengukur tingkat kederasan hujan. 

2) Cara Menghindari Korban Jiwa dan Harta 

a) Membangun pemukiman yang  jauh dari daerah yang rawan. 

b) Bertanya pada pihak yang mengerti sebelum membangun 

bangunan. 

c) Melakukan deteksi dini. 
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g. Tindakan Ketika Terjadi Tanah Longsor 

Tindakan yang dilakukan ketika terjadi tanah longsor,antara lain 

sebagai  

berikut (Istianti 2008:30): 

1) Segera keluar dari daerah daerah longsoran atau aliran reruntuhan 

atau puing ke daerah yang lebih stabil. 

2) Jika melarikan diri tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh seperti 

bola dengan kuat dan lindungi kepala. 

h. Tindakan Setelah Tanah Longsor 

Tindakan yang dapat dilakukan setelah terjadi tanah longsor antara 

lain sebagai berikut (Istianti 2008:30): 

1) Hindari daerah longsoran yang kemungkinan longsoran susulan 

terjadi kembali. 

2) Periksa korban luka dan korban yang terjebak longsor tanpa 

langsung memasuki daerah longsoran. 

3) Bantu arahkan SAR ke lokasi longsor. 

4) Bantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus seperti anak-

anak, orang tua, dan orang cacat. 

5) Dengarkan siaran radio lokal atau televisi untuk informasi keadaan 

terkini. 

6) Waspada akan adanya banjir atau aliran reruntuhan stelah longsor. 

7) Laporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang 

berwenang. 
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8) Periksa kerusakan pondasi rumah dan tanah disekitar terjadinya 

longsor. 

9) Tanami kembali daerah bekas longsoran atau daerah sekitar 

longsor untuk menghindari erosi yang telah merusak lapisan atas 

tanah. 

10) Mintalah nasehat pada ahlinya untuk mengevakuasi ancaman dan 

teknik untuk mengurangi resiko tanah longsor. 

3. School Watching 

a. Pengertian  School Watching 

School watching adalah suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah 

dengan cara berkeliling sekolah untuk melihat, memahami, dan 

memahami tempat-tempat yang berbahaya atau benda-benda yang bisa 

membahayakan ketika suatu bencana terjadi (Astini, dkk  2018: 3). 

Lebih lanjut Sari, dkk (2014) dalam Khatimah (2015:12) menyatakan 

bahwa school watching merupakan suatu metode yang dapat membantu 

siswa dan sekolah dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui 

kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan aktivitas melalui pendataan 

terhadap suatu objek yang dapat mencelakakan hidup mereka pada saat 

bencana terjadi.  

Town watching atau school watching bertujuan untuk melatih atau  

mensimulasi terkait penanggulangan bencana (Ogawa, 2005:8). Hal 

yang sama diungkapkan oleh Shaw dan Takeuchi (2009:12) menyatakan 

bahwa ketika kita melihat sekeliling lingkungan kita dengan cermat kita 
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akan menemukan hal baik dan hal yang buruk, dengan mengetahui 

keadaan sekeliling kita dapat memahami hal apa yang harus dilakukan 

ketika terjadi bencana. Tujuan dari adanya mitigasi bencana untuk 

meningkatkan kesadaran akan potensi bencana alam yang ada di sekitar 

kita terkait penanggulangan bencana. 

Sangat penting bagi seluruh masyarakat sedini mungkin untuk 

menambah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap agar siap ketika suatu 

bencana terjadi. Mengetahui dan memahami keadaan lingkungan sekitar 

menjadi hal yang sangat mendasar dalam  mitigasi bencana untuk 

mengurangi resiko korban jiwa.  

b. Teknis Pelaksanaan School Watching 

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode school watching 

terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya, 

terdapat empat langkah dalam melakukan program school watching 

(Triyono & Kusumawati, 2011:15): 

1) Persiapan 

Tahap awal dalam melaksanakan school watching yaitu persiapan 

dalam tahapan ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 

a) Mensepakati tempat dan waktu pelaksanaan school watching. 

b) Pembagian peserta kedalam beberapa kelompok. 

c) Menyiapkan denah sekolah. 

d) Menyiapkan alat tulis yang diperlukan. 

e) Penjelasan tujuan dan cara school watching. 
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2) Observasi Sekolah 

Kegiatan observasi sekolah dilakukan dengan berkeliling 

lingkungan  

sekolah mengidentifikasi hal-hal yang baik dan beresiko ketika terjadi 

bencana khususnya bencana tanah longsor. Lebih rinci hal-hal yang 

diamati siswa ketika melakukan observasi sekolah yaitu: 

a) Keadaan topografi  lingkungan sekolah. 

b) Keadaan bangunan sekolah. 

c) Letak peralatan yang berguna ketika terjadi bencana contohnya kotak 

P3K 

d) Tempat-tempat yang berbahaya dan tidak berbahaya. 

3) Denah Sekolah 

Hasil dari pengumpulan data setelah berkeliling sekolah dengan 

menemukan hal baik dan yang berbahaya di sekolah kemudian setiap 

kelompok membuat denah. Denah sekolah tersebut memuat beberapa 

komponen yaitu: 

a) Denah sekolah memuat judul, arah mata angin, keterangan tempat, 

dan legenda. 

b) Denah sekolah dilengkapi jalur evakuasi. 

c) Setiap tempat  tempat yang beresiko dan tempat yang tidak beresiko. 

                     Untuk tempat yang berbahaya. 

Untuk tempat peralatan yang berguna ketika terjadi bencana 

contoh kotak P3K. 

                             Untuk tempat yang tidak berbahaya. 
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4) Diskusi dan Penyelesaian Masalah 

Setiap kelompok berdiskusi berdasarkan hasil temuannya 

(mendiskusikan temuan, dampak, dan solusi dari permasalahan yang 

ditemukan di lapangan). 

5) Presentasi dan Penyampaian Pandangan Umum 

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelompok lain untuk 

mendapatkan masukan sehingga dapat menemukan penyelesaian 

masalah.
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PERSIAPAN PENJELASAN AWAL OBSERVASI 

SEKOLAH 

PEMBUATAN DENAH 

SEKOLAH 

DISKUSI DAN PENYELESAIAN 

MASALAH 

PRESENTASI DAN 

PENYAMPAIAN 

PANDANGAN UMUM 

Gambar 1  

Diagram Alur Pelaksanaan School Watching 

 

1. Sepakati tempat dan 

waktu pelaksanaan 

school watching. 

2. Pembagian peserta dan 

tugas. 

3. Menyiapkan denah 

sekolah. 

4. Menyiapkan alat tulis 

yang diperlukan. 

5. Penjelasan tujuan dan 

cara school watching. 

 

Koordinator pelaksanaan school 

watching melakukan: 

1. Perkenalan peserta. 

2. Penjelasan: 

a. Tujuan dan cara school 

watching. 

b. Waktu dan tempat 

pelaksanaan. 

c. Hal-hal yang harus diamati 

 

Siswa melakukan observasi: 

1.Melihat topografi lingkungan 

sekitar sekolah. 

2.Letak peralatan yang berguna 

ketika terjadi bencana 

contohnya kotak P3K 

3. Melihat tempat-tempat di 

sekolah yang berbahaya dan 

tidak berbahaya. 

Siswa membuat denah sekolah: 

Siswa menggambar denah 

sekolah sesuai dengan yang ada 

di lapangan. 

 

Mendiskusikan temuan, dampak, dan 

solusi dari permasalahan yang 

ditemukan di lapangan 
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4. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Menurut Makmur (2015:3) efektivitas merupakan kriteria yang 

biasa diguanakan untuk menilai  suatu prestasi kerja. Menurut Windham, 

D. M (1990) dalam (Mulyatiningsih & Suprihatini, 2005: 10) kegiatan 

berjalan dengan efektif apabila terdapat pendayagunaan input yang baik 

sehingga menghasilkan luaran yang berkualitas melalui proses yang 

maksimum. Sementara menurut (Fauziarti&Soedarsono, 2014: 176) 

mengungkapkan bahwa keefektifan dapat diketahui melalui evaluasi. 

(Mulyatiningsih & Suprihatini 2005: 11) mengungkapkan bahwa 

pendekatan evaluasi Krikpatrick sering digunakan dalam evaluasi 

kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan 

teori evaluasi pengukuran efektivitas yang dikenal dengan teori 

Krickpatrick’s Four Levels of Evaluation. 

b. Evaluasi Krikpatrick 

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Krikpatrick mencakup 

empat level (dalam Sopacua dan Budijanto, 2007), yaitu: 

1. Evaluasi Reaksi 

Reaksi dalam pelatihan adalah suatu reaksi peserta terhadap 

program yang dapat diukur dari kepuasan peserta. Keberhasilan suatu 

proses pembelajaran pelatihan tidak terlepas dari minat, perhatian, dan 

motivasi peserta dalam mengikuti jalannya pelatihan. Seseorang akan 
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belajar lebih baik manakala mereka memberi reaksi positif terhadap 

lingkungan belajar.  

2. Evaluasi Belajar 

Belajar merupakan suatu cara untuk merubah sikap, perbaikan 

pengetahuan, dan ketrampilan setelah mengikuti pembelajaran. Apabila 

tidak terjadi perubahan perilaku pada tahap ini maka tidak ada hasil 

akhir dalam pelatihan. Evaluasi belajar dilakukan dengan 

membandingkan kelas yang memperoleh pelatihan dengan kelas yang 

tidak mendapatkan pelatihan. Evaluasi belajar juga dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil pre test dan post tes, tes tertulis maupun 

tes kinerja. 

3. Evaluasi Perilaku 

Peningkatan perilaku ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku 

setelah peserta selesai mengikuti pelatihan. Perubahan perilaku dapat 

dapat langsung terjadi apabila menarik motivasi  peserta tetapi bisa saja 

perubahan tidak dapat terjadi. Perilaku yang perlu dinilai yaitu apakah 

peserta merasa senang setelah mengikuti pelatihan? Bagaimana peserta 

dapat menstransfer pengetahuan yang diperoleh saat pelatihan?.  

4. Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil dalam teori Krikpatrick dilihat dari hasil akhir setelah 

peserta mengikuti pelatihan. Termasuk dalam kategori hasil akhir dari 

suatu program training adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, 
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penurunan suatu biaya, penurunan kuantitas terjadinya kecelakaan 

kerjam, dan kenaikan keuntungan.  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Husnul Khatimah, Sri Adelila Sari, M. Dirhamsyah, 

2015, berjudul “Pengaruh Penerapan Metode Simulasi School Watching 

Terhadap Sikap Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana 

Gempa Bumi”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pengetahuan dan sikap siswa terhadap benda-benda yang berbahaya 

dalam menghadapi gempa bumi. Rincian penelitian ini terdapat pada 

Tabel 2. 

Putu Susy Astini, Ida Erni Sipahutar, dan Ida Ayu Diah 

Nareswari, 2018, “Edukasi dengan Metode School Watching 

Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian edukasi 

dengan metode School Watching terhadap kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana. Rincian penelitian ini terdapat pada Tabel 2. 

Akhmad Jufriadi, 2012, ”Upaya Pengurangani Resiko Bencana 

Gempa Bumi Melalui Campus Watching sebagai Pendidiak Mitigasi 

Bencana (Studi Kasus Gendung Graha Sainta Lt. 1 Universitas 

Brawijaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengajarkan tentang 

pengurangan resiko bencana dan cara menyelamatkan diri ketika 

bencana. Rincian penelitian ini terdapat pada Tabel 2. 



 

 

29 

 

 

 

Penelitian Yujiro Ogawa, Antonio L. Fernandesz, dan Terukhiko 

Yoshimura, 2005, berjudul “Town Watching As A Tool for Citizen  

Participation In Developing Countries: Applications In Disaster 

Training”. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa ketika 

terjadi bencana dan untuk mengetahui tingkat efektivitas town watching 

dalam pelatihan simulasi bencana. Rincian penelitian ini terdapat pada 

Tabel 2. 
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     Tabel 2 Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

No Penulis, Tahun, dan Judul Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Husnul Khatimah, Sri 

Adelila Sari, M. 

Dirhamsyah, 2015, 

“Pengaruh Penerapan 

Metode Simulasi School 

Watching Terhadap Sikap 

Kesiapsiagaan Siswa dalam 

Menghadapi Bencana 

Gempa Bumi”. 

Sikap 

kesiapsiagaan. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data dengan 

angket. Teknik analisis data 

menggunakan statistik 

deskriptif. 

Penelitian tentang school 

watching dapat 

meningkatan sikap 

kesiapsiagaan siswa 

dalam menghadapi 

bencana gempa bumi. 

2. Putu Susy Astini, Ida Erni 

Sipahutar, dan Ida Ayu Diah 

Nareswari, 2018, “Edukasi 

dengan Metode School 

Watching Meningkatkan 

Kesiapsiagaan Siswa dalam 

Menghadapi Bencana” 

Kesiapsiagaan, 

dan pengurangan 

resiko bencana 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data dengan  

wawancara dan kuisioner. 

Teknik analisis data dengan 

Statistik Wilcoxon 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kesiapsiagaan siswa 

meningkat setelah 

diberikan edukasi dengan 

metode school watching. 

3. Akhmad Jufriadi, 2012, 

”Upaya Pengurangani 

Resiko Bencana Gempa 

Bumi Melalui Campus 

Watching sebagai Pendidiak 

Mitigasi Bencan (Studi 

Kasus Gendung Graha 

Sainta Lt. 1 Universitas 

Brawijaya)”. 

Kesiapsiagaan, 

pengurangan 

resiko bencana 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan 

teknik pengumpulandata 

menggunakan dokumentasi,studi 

literature,kuisioner, wawancara, 

observasi  

Terdapat peningkatan 

pengetahuan bagi 

mahasiswa maupun staf 

TU dan penjaga gedung 

setelah diberikan 
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No Penulis, Tahun, dan 

Judul 

Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

4. Yujiro Ogawa, Antonio L. 

Fernandesz, dan 

Terukhiko Yoshimura, 

2005, “Town Watching As 

A Tool for Citizen  

Participation In 

Developing Countries: 

Applications In Disaster 

Training”. 

Mitigasi bencana  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data dengan 

angket atau kuisioner dan tes. 

Terjadi peningkatan 

masyarakat tentang 

manajemen bencana dan 

terjadi penurunan resiko 

bencana. 
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C. Kerangka Berfikir 

Bencana alam dapat terjadi kapanpun, manusia dapat mengurangi 

resiko atau dampak akibat dari bencana alam yang timbul dengan memahami 

tanda-tanda alam akan adanya bencana. Pendidikan tentang kebencanaan ini 

harus dipahami oleh semua kalangan dan dilakukan sejak anak-anak karena 

Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi berbagai jenis bencana salah 

satunya yaitu bencana tanah longsor. Cara agar mengurangi korban bencana 

tanah longsor diperlukan adanya mitigasi bencana tanah longsor. 

Resiko bencana tanah longsor di kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo sangat tinggi mengingat hampir setiap tahun daerah tersebut terjadi 

bencana tanah longsor. Desa Kaligono, kecamatan Kaligesing, kabupaten 

Purworejo merupakan salah satu wilayah di kecamatan Kaligesing yang 

rentan terhadap bencana tanah longsor menurut BPBD Kabupaten Purworejo 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat  setiap tahun terjadi bencana 

tanah longsor dengan jumlah 27 kejadian tanah longsor dengan jumlah 61 

korban jiwa. Pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana tanah longsor 

sangat rendah mengingat di SD Negeri Karangnongko belum adanya 

pendidikan mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Pendidikan 

kebencanaan tentang tanah longsor sejak dini sangat penting untuk 

mengenalkan lebih awal tentang bencana tanah longsor agar tidak 

menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga perlu adanya pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2 sebagai berikut. 
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Resiko bencana tanah longsor tinggi di Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo Jawa Tengah. 

Pengetahuan siswa: 

Kurang memahami dan mengetahui tentang mitigasi bencana tanah longsor. 

 

Efektif 

Penerapan pendidikan mitigasi bencana tanah longsor dengan 

metode School Watching. 

Metode school watching 

efektif digunakan untuk 

pendidikan mitigasi bencana 

tanah longsor. 

Gambar 2 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Reaksi 

Efektivitas 

Tidak efektif 

Perilaku Hasil 

Tingkat 

Kepuasan 

 

Perubahan 

Perilaku 

 

Penerapan 

Model Simulasi 

School Watching 

Angket Angket Tes 

Belajar 

Tes 

Tingkat 

Pemahaman 

Materi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Pelaksanaan metode school watching secara keseluruhan berjalan sesuai 

dengan tahapan-tahapan alur school watching walaupun masih terdapat 

beberapa hambatan dimana beberapa siswa merasa kesulitan dalam membuat 

denah sekolah, beberapa anak kurang fokus menyimak materi, terdapat 

beberapa siswa ketika melakukan tahapan observasai di luar kelas memilih 

bermain dengan teman-temannya sehingga kegiatan belum tercapai secara 

maksimal. 

Hasil evaluasi pelaksanaan school watching untuk mitigasi bencana 

tanah longsor menunjukan bahwa metode school watching efektif digunakan 

untuk mitigasi bencana tanah longsor. Efektifitas  school watching dapat 

dilihat dari reaksi siswa terhadap pelaksanaan metode school watching untuk 

mitigasi bencana tanah longsor hasilnya siswa memberikan tanggapan 

antusias. Tercermin antusiasme siswa dalam mengikuti school watching tinggi 

hal ini dikarenakan  metode ini baru bagi anak-anak. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah diadakan pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor dengan metode school watching.  

Peningkatan pengetahuan siswa semakin tinggi bukan sebagai acuan 

bahwa perubahan perilaku siswa. Pengalaman yang mendasari  tingkat 

perubahan perilaku seseorang. Pendidikan  mitigasi bencana tanah longsor 
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khususnya dengan metode school watching bagi siswa sekolah dasar perlu 

dilaksanakan  secara berulang-ulang agar siswa memperoleh pengalaman yang 

lebih melekat dalam fikiran siswa. Sehingga hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh terhadap cara pandang, cara berfikir, cara bersikap, cara bertindak 

siswa dalam menghadapi ancaman bahaya tanah longsor.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan. 

1. Sebaiknya sekolah harus memberikan pendidikan mitigasi bencana karena 

usia anak sekolah dasar rentan terhadap ancaman bencana, agar siswa 

mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika bencana maupun 

sebelum bencana terjadi.  

2. Dalam menerapkan metode pembelajaran school watching sebaiknya 

dilakukan dalam satu hari penuh agar hasilnya maksimal dan siswa lebih 

memahami materi yang disampaikan.  

3. Sebaiknya sekolah melaksanalan kegiatan pendidikan mitigasi bencana 

khususnya school watching secara berkesinambungan minimal satu tahun 

sekali agar siswa lebih siaga terhadap bencana. 
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