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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Bencana 

1. Definisi bencana 

Bencana merupakan suatu situasi dan kondisi yang terjadi akibat kejadian 

alam dan non alam (buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba  yang 

menimbulkan dampak yang hebat sehingga komunitas masyarakat yang terkena 

atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan yang luar biasanya  (Carter, 

2008). Bencana adalah suatu gangguan serius yang merugikan dalam kehidupan, 

kesehatan, mata pencaharian, harta benda yang bisa terjadi pada komunitas 

tertentu atau sebuah masyarakat selama beberapa waktu yang ditentukan di masa 

depan (UNISDR, 2009) . 

2. Jenis – jenis bencana 

Menurut UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 

2009) terdapat dua jenis bencana yaitu bencana alam dan bencana teknologi.  

a. Bencana alam terdiri dari tiga: 

1) Bencana hydro-meteorological berupa topan, badai,banjir, kekeringan, topan, 

banjir bandang, kebakaran dan tanah longsor. 

2) Bencana geologi meliputi proses internal bumi seperti gempa, tsunami, dan 

aktifitas vulkanik. 

3) Bencana biological berupa wabah penyakit epidemi, penyakit tanaman dan 

hewan. 

b. Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu: 
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1) Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur 

industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi. 

2) Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan transportasi 

air. 

3) Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestik atau struktur nonindustrial, 

ledakan dan kebakaran. 

3. Gempa Bumi 

Gempabumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di 

dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada 

kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempabumi dihasilkan dari 

pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan 

kesegala arah berupa gelombang gempabumi sehingga efeknya dapat dirasakan 

sampai ke permukaan bumi (BMKG, 2017).  Gempa bumi merupakan peristiwa 

pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam 

bumi secara tiba-tiba. Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa 

dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat 

menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan 

korban jiwa (BNPB, 2012). 

Menurut Fatma (2017) Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi 

menjadi lima jenis, antara lain: 

a. Gempa bumi vulkanik (kegunungapian) 

Gempa bumi vulkanik terjadi karena aktivitas vulkanisme atau kegunung 

apian. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya ativitas magma. Aktivitas 

magma ini terjadi pada saat gunung berapi akan erupsi, maka dari itu gempa ini 
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dinamakan sebagai gempa vulkanik. Apabila magma yang ada di dalam gunung 

tersebut tingkat keaktifannya semakit tinggi, maka akan menimbulkan ledakan 

yang pada akhirnya juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi.  

b. Gempa bumi tektonik 

Gempa bumi tertonik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas 

tektonisme, yakni pergeseran lempeng- lempeng tektonik secara mendadak yang 

mana mempunyai kekuatan yang sangat kecil hingga yang besar. Kerusakan yang 

ditimbukan oleh gempa bumi tektonik, seperti rusaknya bangunan, pasar, dan lain 

sebagainya. 

c. Gempa bumi tumbukan 

Gempa bumi tumbukan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh 

jatuhnya meteor, asteroid maupun benda langit lainnya ke permukaan Bumi. 

Tumbukan benda langit tersebut dengan permukaan Bumi akan menghasilkan 

getaran yang pada akhirnya disebut dengan gempa.  

d. Gempa bumi runtuhan 

Gempa bumi runtuhan merupakan jenis gempa bumi yang terjadi akibat 

adanya runtuhan material- material bumi. Gempa bumi runtuhan ini biasanya 

terjadi di daerah kapur, maupun daerah pertambangan. Besar gempa bumi 

runtuhan ini tidaklah besar, biasanya hanya dirasakan di daerah- daerah lokal saja, 

atau yang berada di sekitaran daerah runtuhan tersebut. 

e. Gempa bumi buatan 

Seperti yang kita ketahui bersama mengenai penyebab gempa bumi tidak 

semuanya bersifat alami. Beberapa penyebab gempa bumi ini berasal dari 

manusia. salah satunya adalah yang menyebabkan gempa bumi buatan. Gempa 
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bumi buatan merupakan jenis gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas- 

aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir maupun palu yang dipukulkan 

ke permukaan Bumi. 

4. Manajemen penanggulangan bencana 

Manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis, berlanjut dan 

terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan 

observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.  

(Undang-Undang No.24 Tahun 2007).  

Siklus penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu fase 

prabencana, fase saat terjadi bencana, dan fase pasca bencana. 

a. Fase prabencana 

Fase prabencana  mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, peringatan 

dini dan kesiapsiagaan. Fase prabencana merupakan pengurangan risiko bencana 

dengan tujuan mengurangi timbulnya suatu ancaman dan mengurangi dampak 

buruk dari suatu ancaman bencana. 

b. Fase saat terjadinya bencana 

Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana di mana 

sasarannya adalah “save more lifes”. Kegiatan tanggap darurat bencana berupa 

pencarian atau search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian. 

c. Fase pasca bencana 

Fase pasca bencana mencakup kegiatan pemulihkan kondisi (rehabilitasi), 

pembangunan kembali (rekonstruksi) tata kehidupan dan penghidupan masyarakat 

menjadi lebih baik (build back better).  
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B. Konsep Dasar Kesiapsiagaan 

1. Definisi kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya 

secara tepat dan cepat dalam menghadapi bencana (Aminudin, 2013).  

The Indonesian Development of Education and Permaculture (IDEP) 

tahun 2007 menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu :  

a. Mengurangi ancaman  

b. Mengurangi kerentanan masyarakat  

c. Mengurangi akibat  

d. Menjalin kerjasama  

2. Parameter untuk mengukur kesiapsiagaan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bekerja sama dengan 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

pada tahun 2006 menetapkan 5 (lima) fraktor kritis yang kemudian disepakati 

menjadi parameter untuk mengukur kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana 

alam dalam kerangka kerja kajian (Assessment Framework). Kelima parameter 

tersebut yaitu: 

a. Pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melakukan tindakan terhadap 

risiko bencana 

Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya persepsi, 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengetahuan, sikap dan tindakan 
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merupakan parameter utama dalam kesiapsiagaan bencana karena hal tersebut 

menjadi kunci penentu dalam mengantisipasi bencana.  

b. Kebijakan dan panduan 

Kebijakan dalam kesiapsiagaan meliputi: pendidikan publik emergency 

planning, sistem peringatan bencana bencana dan mobilisasi sumber daya. 

Kebijakan-kebijakan dicantumkan dalam peraturan-peraturan  seperti SK atau 

Perda dengan penjabaran job description yang jelas sehingga terbentuk tata kelola 

yang rapi dalam menghadapi bencana. Untuk mengoptimalkan implementasi 

kebijakan diperlukan suatu panduan-panduan operasional. 

c. Rencana untuk keadaan darurat bencana 

Rencana yang berkaitan dengan evakuasi pertolongan dan penyelamatan 

merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan untuk meminimakan timbulnya 

korban saat bencana. 

d. Sistim peringatan bencana 

Tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana sangat 

diperlukan agar masyarakat dapat melakukan tindakan tepat dalam penyelamatan 

diri sendiri orang lain harta benda dan mencegah kerusakan lingkungan yang 

meluas.  

e. Mobilisasi sumber daya 

Sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan 

prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam kesiapsiagaan bencana alam.  

Kelima parameter tersebut diimplementasikan kedalam tujuh kelompok 

diantaranya individu dan keluarga, pemerintah, komunitas sekolah, kelembagaan 

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-
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Pemerintah (Ornop), kelompok profesi, dan pihak swasta. (LIPI-UNESCO/ISDR, 

2006). 

3. Stakeholder kesiapsiagaan bencana 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006),  membagi stakeholder kesiapsiagaan bencana 

kedalam dua bagian, yaitu stakeholder utama dan stakeholder pendukung 

pendukung.  

a. Stakeholder Utama 

1) Individu dan rumah tangga 

Stakeholder individu dan rumah tangga dikatakan sebagai ujung tombak, 

subjek dan objek dari kesiapsiagaan karena berpengaruh secara langsung terhadap 

risiko bencana. 

2) Pemerintah 

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak sangat penting 

berkaitan dengan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan bencana, keadaan 

sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan peran pemerintah, dan 

penyediaan sarana dan prasarana publik untuk keadaan darurat.   

3) Komunitas sekolah 

Komunitas sekolah sebagai sumber pengetahuan dalam penyebarluasan 

pengetahuan tentang bencana sehingga dapat menjadi petunjuk praktis apa yang 

harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan pada 

saat dan setelah terjadinya bencana. 

Sekolah memiliki peran untuk memberikan pengetahuan untuk mengubah 

pola pikir masyarakat terhadap bencana melalui pendidikan pengurangan risiko 

bencana pada komunitas sekolah (Astuti dan Sudaryono, 2010). Upaya dalam 
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kesiapsiagaan bencana di sekolah merupakan penerapan dari Kerangka Aksi 

Hyogo Framework 2005-2015 dan disempurnakan dalam Kerangka Aksi Sendai 

Framework 2015-2030 yaitu peningkatan kesiapsiagaan untuk respon efektif dan 

“membangun kembali dengan lebih baik” dalam proses pemulihan, rehabilitasi 

dan rekonstruksi.  

b. Stakeholder Pendukung 

1) Kelembagaan masyarakat, seperti: Karang taruna, kerapatan adat, PKK, 

organisasi masyarakat dan lain sebaginya. 

2) LSM dan Ornop. 

3) Kelompok profesi. 

4) Pihak swasta. 

  Stakeholder pendukung tersebut memiliki potensi besar dalam upaya 

peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Stakeholder tersebut memiliki peran  yang 

berbeda sesuai dengan tujuan dan kemampuan masing-masing. Bentuk kontribusi 

dari keempat stakeholder pendukung juga bermacam-macam, baik dalam bentuk 

pelatihan, tenaga, bimbingan teknis, penyebaran informasi, pengadaan materi, dan 

sarana/perlengkapan kesiapsiagaan. 

4. Peran siswa dalam kesiapsiagaan bencana 

Siswa merupakan bagian dari komunitas sekolah memiliki peran yang 

besar dalam peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Kesiapsiagaan 

pengurangan resiko bencana sangat diperlukan untuk menghadapi bencana. Siswa 

memiliki peran penting dalam penyebarluasan pengetahuan tentang kebencanaan. 

Melalui pemberian pendidikan terkait bencana pada siswa akan membentuk 

karakter dan sikap kesiapsiagaan yang lebih tinggi dalam menghadapi bencana, 
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serta diharapkan pula sikap siaga bencana tersebut dapat disebarluaskan kepada 

orang terdekat dan masyarakat (Daud,dkk.,2014). Penyebarluasan pengetahuan 

tentang bencana dapat berupa pemberian pelatihan kepada siswa yang lebih muda, 

contohnya dalam pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) diselipkan pengetahuan 

kebencanaan. 

5. Parameter kesiapsiagaan bencana pada siswa sekolah 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006) merumuskan parameter kesiapsiagaan pada 

siswa sekolah yaitu: 

a. Pengetahuan, sikap dan keterampilan menghadapi bencana 

Pengetahuan, sikap dan keterampilan merupakan indikator paling penting 

dalam pengukuran kesiapsiagaan bencana (BNPB, 2012). Pengukuran meliputi 

pengetahuan tentang bencana, kejadian bencana yang diketahui atau pernah 

dialami siswa, tanda awal terjadinya bencana, sumber pengetahuan tentang 

bencana dan keterampilan (bagaiman sikap siswa bila terjadi suatu bencana). 

b. Perencanaan keadaan darurat 

Perencanaan keadaan darurat meliputi kegiatan yang dilakukan untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, pengetahuan mengenai hal yang 

perlu diselamatkan saat terjadi bencana, dan pengetahuan mengenai jalur evakuasi 

serta pertolongan dalam tanggap darurat bencana. 

c. Sistem peringatan bencana 

Pengukuran sistem peringatan bencana meliputi pengetahuan tentang 

sistem peringatan bencana dan tindakan yang dilakukan setelah mendengar tanda 

peringatan bencana. 
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d. Mobilisasi sumber daya 

Pengukuran meliputi kegiatan atau pelatihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. 

6. Faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan suatu komunitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tertentu. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) faktor yang dapat mempengaruhi 

kesiapsiagaan terhadap bencana, antara lain :  

a. Kondisi fisik dan keadaan sosial budaya 

b. Kelembagaan sosial 

c. Kemampuan ekonomi 

d. Pengetahuan 

e. Sikap dan Perilaku 

7. Tingkat kesiapsiagaan 

Tingkatan kesiapsiagaan siswa dalam kajian ini dikategorikan menjadi 

lima, sebagai berikut : 

Tabel 1  

Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Siswa di Sekolah 

 

No. Nilai indeks Kategori 

1 80 – 100 Sangat siap 

2 65 – 79 Siap 

3 55 – 64 Hampir siap 

4 40 – 54 Kurang siap 

5 Kurang dari 40 (0 – 39) Belum siap 

Sumber: LIPI-UNESCO/ISDR, 2006 
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C. Pelatihan Siaga Bencana 

1. Definisi Pelatihan siaga bencana 

Pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik 

dan metode tertentu secara konsepsional. Pelatihan adalah bentuk pendidikan 

untuk menekankan  keterampilan, pengetahuan dan kecakapan hidup dan sikap 

untuk mengembangkan diri (Depdiknas, 2003). Pelatihan merupakan suatu 

proses (kegiatan) pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur 

sistematis dan terorganisasi yang dirancang untuk meningkatkan berbagai 

keahlian, pengetahuan, pengalaman, yang berarti perubahan sikap (Siagian, 

2014).  

Siaga Bencana merupakan konsep menangani situasi krisis dengan basis 

gawat darurat dan komunitas. Sikap gawat darurat berarti konsep layanan 

tersebut mengutamakan cepat siaga. Sedangkan komunitas untuk memberi arti 

bahwa layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Siaga bencana adalah 

langkah mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. 

Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi 

ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun 

kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu 

keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat 

menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana (BNPB, 2016). 

Pelatihan siaga bencana merupakan pendidikan dasar untuk membangun 

budaya keselamatan dan ketahanan khususnya untuk anak-anak dan generasi 

muda. Pelatihan siaga bencana mencakup tentang cara yang tepat untuk 

menyelamatkan diri saat bencana terjadi dan juga cara menghindari kecelakaan 
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yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Daud,dkk., 

2014). 

Pelatihan siaga bencana di sekolah sebagai  suatu penyupayaan  untuk 

mempersiapkan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana yang merupakan 

perwujudan dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN 

PRB) 2010-2012. Hal ini merupakan penerjemahan dari Prioritas 5 dalam 

Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, yaitu memperkuat kesiapsiagaan terhadap 

bencana untuk respon efektif di semua tingkatan masyarakat. Selain itu, dalam 

konteks pendidikan pengurangan risiko bencana, konsep dasar ini perwujudan dari 

Kerangka Kerja Hyogo 2005- 2015, Prioritas 3 (tiga), yaitu menggunakan 

pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya 

keselamatan dan ketahanan di semua tingkat (Konsorsium Pendidikan Bencana, 

2011).  

Tujuan dari pelatihan siaga bencana yaitu, memberikan bekal pengetahuan 

kepada peserta didik tentang adanya resiko bencana yang ada di lingkungannya, 

berbagai macam jenis bencana, dan cara-cara mengantisipasi/mengurangi risiko 

yang ditimbulkannya, memberikan keterampilan agar peserta didik mampu 

berperan aktif dalam pengurangan resiko bencana baik pada diri sendiri dan 

lingkungannya, memberikan bekal sikap mental yang positif tentang potensi 

bencana dan resiko yang mungkin ditimbulkan (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). 

Pelatihan siaga bencana ini telah banyak diterapkan di Indonesia, baik dari 

BNPB, BPBD, dan PMI. BPBD telah melakukan pelatihan siaga bencana di 

beberapa  sekolah di Bali, diantaranya SMPN 6 Negara, SMPN 2 Blahbatuh, 
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SMPN 3 Bangi, SMPN 2 Tabanan, SMPN 11 Denpasar, SDN 2,3,4 Kedonganan 

dan SDN 3 Serangan (BPBD Provinsi Bali, 2017). 

Alur dari pelatihan siaga bencana adalah sebagai berikut : 

a. Siswa terlebih dahulu diberikan edukasi mengenai bencana gempa bumi dan 

tata cara penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dengan cara penyuluhan 

mengggunakan layar proyektor.  

b. Setelah diberikan edukasi siswa kemudian mengikuti simulasi bencana 

gempa bumi. 

c. Pelaksanaan simulasi diawali dengan siswa berada diruang kelas, kemudian 

terdengar sirine dan suara kepanikan dari luar yang menandakan terjadinya 

gempa bumi. 

d. Salah satu siswa akan menjadi pemimpin dan memimpin siswa yang lain 

untuk melakukan penyelamatan diri dan berlari menuju titik aman 

berkumpul. 

Keterangan : Sepanjang  simulasi pemandu  mendampingi  siswa  untuk 

berlari mengikuti petunjuk arah evakuasi menuju titik aman berkumpul.  

Peralatan  pendukung: tanda/arah evakuasi (terbuat dari kertas HVS yang 

dilaminating), LCD, layar proyektor, dan sound system. 

Sesuai penjelasan diatas, maka peneliti memilih pelatihan siaga bencana 

sebagai media pengenalan mengenai kesiapsigaan bencana pada penelitian ini 

(Lesmana, dkk., 2015). 
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2. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya penanggulangan bencana 

dalam situasi tidak terjadi bencana yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak 

buruk yang mungkin ditimbukan akibat bencana  (Efendi, 2009).  

Pada siswa sekolah menengah pertama program PRB yang disusun 

sedemikian rupa bertujuan untuk : 

a. Menumbuhkan nilai dan sikap kemanusiaan. 

b. Menumbuhkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana. 

c. Mengembangkan pemahaman mengenai risiko bencana, kerentanan sosial, 

kerentanan fisik, dan kerentanan prilaku dan motivasi. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pencegahan dan 

pengurangan risiko bencana. 

e. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat terhadap bencana pada siswa. 

f. Mengembangkan sistem edukasi melalui pelatihan tentang PRB pada 

komunitas sekolah terhadap ancaman bencana alam. 

3. Karateristik anak usia sekolah menengah pertama 

Perkembangan kognitif terjadi secara signifikan pada usia anak-anak 

hingga menuju usia remaja. Menurut Piaget ( 2010), perkembangan kognitif anak 

melalui empat tahap yaitu tahap sensorimotor, yang berlangsung pada umur 0-2 

tahun, tahap praoperasional umur 2-7 tahun, tahap operasional konkret umur 7-12 

tahun dan tahap operasional formal yang berlangsung mulai umur 12 tahun ke 

atas. 

Siswa menengah pertama berkisar antara umur 13 sampai dengan 15 tahun 

dan masuk pada kelompok masa remaja awal dan remaja pertengahan. Masa 
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remaja merupakan peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. 

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 13 tahun = 

masa remaja awal, 14 – 16 tahun = masa remaja pertengahan, dan 17 – 20 tahun = 

masa remaja akhir (Hurlock, 2011). 

Masa remaja dan perubahan yang menyertainya merupakan fenomena 

yang harus di hadapi oleh guru. Secara umum siswa SMP mengalami 

perkembangan secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif meliputi 

fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan berpikir, 

perkembangan aspek afektif siswa SMP mencakup proses belajar perilaku dengan 

orang lain atau sosialisasi, perkembangan aspek psikomotorik seusia SMP 

ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologis sex yang luar biasa.  

Menurut  Desmita ( 2014) secara umum ada tiga model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk karakteristik anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

yaitu:  model pembelajaran langsung, model pembelajaran komperatif, dan Model 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Model pembelajaran langsung dirancang 

secara khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan 

pengetahuan prosedural maupun pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan 

baik dan dapat dipelajari langkah demi langkah. Model kooperatif merupakan 

model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensinya 

dengan menekankan kerjasama antar siswa. Model PBM (Problem Based 

Instruction) adalah suatu metode yang diajarkan dengan melihat fakta yang 

berkembang atau berdasarkan masalah yang ada kemudian akan dilakukan diskusi 

dan pemecahan masalah tersebut. 
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Suatu metode pembelajaran  juga akan cepat dikuasai siswa apabila 

mereka dilibatkan langsung melalui praktik dari apa yang diajarkan guru. Oleh 

sebab itu, guru seharusnya merancang model pembelajaran yang melibatkan anak 

secara langsung dalam proses pembelajaran. Berdasarkan karakteristik diatas 

maka anak sekolah menengah pertama sangat baik diberikan edukasi dengan 

menggunakan pelatihan sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana.  

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa perbedaan karakteristik 

remaja dilihat dari jenis kelamin. Anak perempuan mempunyai sifat yang lebih 

tenang dan emosi cendrung lebih stabil, sehingga dalam hal membaca dan menulis 

anak perempuan lebih unggul dibanding anak laki-laki. Namun dalam hal 

keterampilan dan gerakan motorik kasar anak laki-laki cenderung lebih aktif dan 

agresif dari anak perempuan, hal ini memungkinkan anak laki-laki lebih mudah 

gelisah dan bergerak dengan cepat jika terjadi suatu ancaman (Sugihartono, dkk., 

2013).  

 

D. Pengaruh Pemberian Pelatihan Siaga Bencana Gempa Bumi Terhadap 

Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi 

Pelatihan merupakan suatu langkah stategis dalam penanggulangan 

bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012) Pelatihan 

siaga bencana dapat memberdayakan siswa dengan memberikan keterampilan 

keselamatan dan hidup dasar yang diperlukan untuk keadaan selama bencana 

berlangsung sehingga siswa dapat terhindar dari dampak bencana alam gempa 

bumi, serta dapat melakukan pertolongan pertama pada korban dan cara 

evakuasinya apabila peristiwa gempa bumi terjadi pada saat jam sekolah. 
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Kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan di sekolah menjadi strategi 

efektif, dinamis, dan berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan pendidikan 

kebencanaan. 

Pelatihan penanggulangan bencana dapat memahami tentang bencana alam 

gempa bumi secara ilmiah yang mencakup pemberian materi (penyuluhan), 

praktik, dan simulasi. Kesiapsiagaan merupakan hal yang penting dan harus 

dibangun pada setiap tingkat kelompok di sekolah. Tujuan dari pelatihan siaga 

bencana ini umumnya adalah menjadikan siswa lebih siap dalam menghadapi 

bencana. Pada pelatihan siaga bencana di fase sebelum bencana adalah 

memberikan infomasi (penyuluhan) pengenalan awal kepada siswa sekolah 

tentang macam-macam pengetahuan berkaitan dengan bencana gempa. Kemudian 

pada fase bencana akan diberikan simulasi bencana gempa bumi (Nuridin, 2015). 

Hal ini sesuai dengan penelitian  Yuliawati ( 2008), yang menyatakan bahwa 

siswa yang memperoleh pendidikan siaga bencana memiliki peningkatan 

pengetahuan mengenai fenomena bencana, tindakan mitigasi dan tanggap darurat.  

 Berdasarkan penelitian Kementerian Pendidikan Nasional dalam  

Wulandari (2010) menyatakan belajar dengan mempergunakan indra pendengaran 

dan penglihatan akan lebih efektif. Media pelatihan sangat efektif digunakan 

dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang cara-cara 

menghadapi bencana alam pada siswa. Diharapakan siswa dapat mengingat 

melalui visual mereka sehingga  nantinya akan berpengaruh terhadap 

kesiapsiagaan anak sekolah dasar dalam menghadapi bencana.  


