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A. Konsep Dasar Kesiapsiagaan Bencana 

1. Definisi kesiapsiagaan bencana 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

mengungkapkan bencana merupakan peristiwa ataupun serangkaian peristiwa 

yang dapat mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam, 

serta dapat juga disebabkan oleh faktor manusia. Bencana menimbulkan jatuhnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda.  

Bencana adalah sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah 

komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang 

meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan. Dampak bencana 

antara lain adalah hilangnya nyawa, cedera, penyakit dan efek-efek negatif 

lainnya terhadap fisik, mental dan kesejahteraan sosial manusia. Bencana juga 

mengakibatkan kerusakan harta benda, kehancuran aset, gangguan sosial dan 

ekonomi, serta degradasi lingkungan (International Strategy of Disaster 

Reduction-UNISDR, 2010). 

BNPB (2012) mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana 

dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang 
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mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat 

(Purnama, 2017). 

Menurut Triutomo et al. (2011) kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya 

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

langkah-langkah secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Undang-Undang No. 24 

Tahun 2007 mengemukakan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian  serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan 

salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep 

pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan 

merupakan salah satu  elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana 

yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana (LIPI-UNESCO/ISDR, 

2006).  

International Strategy of Disaster Reduction-UNISDR (2010) 

mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai pengetahuan dan kapasitas yang 

dikembangkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga profesional dalam bidang 

respons dan pemulihan, serta masyarakat dan perorangan dalam mengantisipasi, 

merespons dan pulih secara efektif dari dampak-dampak peristiwa atau kondisi 

ancaman bahaya yang mungkin ada, akan segera ada atau saat ini ada. 

Kesiapsiagaan adalah upaya untuk memperkirakan kebutuhan dalam rangka 

menghadapi situasi kedaruratan dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat 

mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana (IDEP, 2007). 
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Paramesti (2011) mengemukakan kesiapsiagaan berbeda dengan 

pengurangan risiko pra-bencana lainnya (mitigasi dan peringatan dini). Hal yang 

membedakan yaitu kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat, 

sementara mitigasi dan peringatan dini diarahkan oleh lembaga terkait dan 

pemerintah. 

Jadi dapat disimpulkan kesiapsiagaan bencana merupakan upaya yang 

dilakukan pemerintah, lembaga terakit, masyarakat, dan perorangan dalam proses 

manajemen bencana untuk mengantisipasi dampak dari bencana. 

2. Gempa bumi 

International Strategy of Disaster Reduction-UNISDR (2010) 

mengklasifikan bencana menjadi 2 jenis, yaitu bencana alam dan bencana 

teknologi. Bencana alam dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu bencana 

hidrometeorologi, geologi, dan biologi. Gempa bumi diklasifikasikan sebagai 

bencana geologi. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan 

bencana menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. 

Gempa bumi termasuk ke dalam bencana alam. 

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh 

tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunungapi, atau 

runtuhan batuan (BNPB, 2017). Menurut Nirmalawati (2011), gempa bumi adalah 

getaran atau guncangan yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, 

patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan serta terjadi di 

permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena gesekan antar lempeng-lempeng 

tektonik di bawah permukaan bumi, serta mengeluarkan energi yang besar 

sehingga menimbulkan getaran di permukaan bumi. Terletak dekat dengan 
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lempeng-lempeng aktif dan saling berhubungan, serta banyaknya gunung api yang 

aktif menyebabkan Indonesia sangat rawan gempa bumi (IDEP, 2007). 

Menurut BMKG (2017) gempa bumi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 

berlangsung dalam waktu yang singkat, lokasi dan waktu dari kejadian gempa 

bumi tidak dapat diprediksi. Gempa bumi berpotensi terjadi berulang, tidak dapat 

dicegah, serta akibat yang ditimbulkan tidak dapat dikurangi.  

Sugiharyanto (2007) menggolongkan gempa bumi menjadi beberapa 

macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Berdasarkan faktor penyebab 

1) Gempa bumi tektonik 

Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh adanya 

pergeseran lempeng tektonik. Gempa ini terjadi akibat dari terjadinya peluruhan 

unsur-unsur radioaktif yang menyebabkan terdorong dan tergesernya lapisan kulit 

bumi. 

2) Gempa bumi vulkanik 

Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas 

vulkanis. Gempa ini terjadi akibat dari bergeraknya magma ke atas, sehingga akan 

terjadi desakan ke kubah gunung yang dapat menyebabkan gunung meletus dan 

gempa bumi. 

3) Gempa reruntuhan atau gempa terban 

Gempa reruntuhan disebabkan oleh terjadinya tanah longsor. Gempa ini 

hanya berpengaruh pada wilayah yang sempit. 
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b. Berdasarkan kedalaman 

1) Gempa bumi dangkal 

Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang mempunyai kedalaman pusat 

gempa (hiposentrum) kurang dari 50 km. Sekitar 85% gempa bumi termasuk ke 

dalam gempa bumi dangkal. 

2) Gempa bumi intermedier 

Gempa bumi jenis ini memiliki hiposentrum 50-300 km. Gempa intermedier 

hanya terjadi sebanyak 12% dari keseluruhan gempa bumi. 

3) Gempa bumi dalam 

Gempa bumi dalam memiliki hiposentrum lebih dari 300 km. gempa bumi 

dalam hanya terjadi sebanyak 3% dari keseluruhan gempa bumi. 

c. Berdasarkan lokasi terjadinya 

Terdapat dua jenis gempa bumi berdasarkan dari titik episentrumnya, yaitu 

gempa bumi daratan dan lautan. Gempa bumi daratan terjadi di daratan, 

sedangkan gempa bumi lautan terjadi di lautan. Gempa bumi lautan lebih 

berbahaya dibandingkan dengan gempa bumi daratan, karena tsunami dapat 

terjadi akibat dari gempa bumi lautan. 

3. Dampak bencana 

Menurut Pan America Health Organization (2012) bencana akan selalu 

menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia. Bencana dapat 

menimbulkan beberapa dampak, yaitu sebagai berikut : 

a. Dampak fisik 

Masalah fisik yang dapat ditimbulkan dari adanya bencana yaitu seperti 

cedera akut, masalah kronis, dan gejala fisik secara medis. 
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b. Dampak psikologis 

Efek jangka pendek pada psikologis dari adanya bencana seperti kejutan, 

kecemasan, gangguan tidur, dan rasa bersalah. Masalah kesehatan mental yang 

muncul pasca bencana yaitu terjadinya disfungsi dan/atau distorsi kognitif, 

disfungsional perilaku, emosional, depresi, dan perilaku kekerasan. 

c. Dampak psikososial 

Anak-anak, remaja, wanita, dan lansia adalah kelompok yang sangat berisiko 

terkena gangguan psikososial akibat dari terjadinya bencana. 

d. Dampak spiritual 

Dampak spiritual yang dapat terjadi dari adanya bencana, yaitu pengalaman 

berduka, perasaan bersalah, kehilangan tujuan dan harapan hidup, serta 

menyalahkan Tuhan. 

4. Manajemen penanggulangan bencana 

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 penyelenggaraan 

manajemen penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Manajemen bencana pada 

dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan 

mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan 

(Purnama, 2017).  

Siklus manajemen penanggulangan bencana menurut Sutanto pada tahun 

2012, yaitu sebagai berikut : 
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a. Fase pra-bencana 

Fase pra-bencana pada manajemen penanggulangan bencana dilakukan 

sebelum bencana terjadi. Fase ini meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

dan kewaspadaan. 

b. Fase saat bencana 

Fase ini dilakukan saat bencana sedang dan masih terjadi. Langkah-langkah 

yang dilakukan pada fase saat bencana, yaitu peringatan dini, penyelamatan, 

tempat pengungsian, dan pencarian korban. 

c. Fase pasca bencana 

Fase pasca bencana adalah langkah manajemen penanggulangan bencana 

yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Fase ini meliputi konsolidasi, 

rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan fisik dan psikologis, dan 

rekonstruksi. 

5. Tujuan kesiapsiagaan bencana 

The Indonesian Development of Education and Permaculture (IDEP) pada 

tahun 2007 mengemukakan ada empat tujuan dari kesiapsiagaan, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Mengurangi ancaman 

Mencegah ancaman bencana secara mutlak memang tidak bisa dilakukan, 

namun dengan adanya kesiapsiagaan diharapkan dampak dan ancaman dari 

bencana dapat berkurang. 

b. Mengurangi kerentanan masyarakat 

Kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat dikurangi jika 

masyarakat sudah mempersiapkan diri sebelum terjadinya bencana. Persiapan 
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yang baik dapat membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat. 

Kesiapsiagaan di masyarakat dapat dilakukan dengan cara perencanaan jalur 

evakuasi, cara menyelamatkan diri saat bencana, pemberian edukasi kebencanaan, 

dan pelatihan siaga bencana. 

c. Mengurangi akibat 

Kesiapsiagaan bencana dapat mengurangi akibat dari adanya bencana. Hal 

ini dikarenakan individu, komunitas, lembaga terkait, dan pemerintah sudah 

melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum terjadinya bencana. 

d. Menjalin kerjasama 

Kerjasama yang baik dapat dijalin sebelum adanya bencana, seperti 

kerjasama dengan puskesmas, lembaga terkait, polisi, dan rumah sakit. 

6. Stakeholders kesiapsiagaan bencana 

Menuurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) terdapat dua stakeholders dalam 

kesiapsiagaan bencana, yaitu stakeholders utama dan stakeholders pendukung. 

a. Stakeholders utama 

Stakeholders utama memegang peranan penting dalam kesiapsiagaan 

masyarakat. 

1) Individu dan rumah tangga 

Individu dan rumah tangga berpengaruh secara langsung terhadap 

kesiapsiagaan bencana, dikarenakan merupakan ujung tombak, subjek dan objek 

dari kesiapsiagaan. 
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2) Pemerintah 

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana adalah 

memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan 

bencana, serta penyedia sarana dan prasana publik saat keadaan darurat. 

3) Komunitas sekolah 

Komunitas sekolah merupakan sumber pengetahuan dalam penyebarluasan 

pengetahuan tentang bencana. Pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB) di 

komunitas sekolah adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran 

untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan risiko 

bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana (Dr. 

Lambas 2009). 

b. Stakeholders pendukung 

Stakeholder pendukung pada kesiapsiagaan bencana memiliki potensi besar 

dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Kontribusi dari stakeholder 

pendukung, yaitu diantaranya pelatihan, tenaga, bimbingan teknis, penyebaran 

informasi, sarana dan prasarana kesiapsiagaan, serta media penyebaran informasi. 

1) Kelembagaan masyarakat, seperti PKK, organisasi masyarakat, karang taruna, 

dan kerapatan adat. 

2) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non pemerintah 

(Ornop). 

3) Kelompok profesi. 

4) Pihak swasta. 
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7. Parameter kesiapsiagaan bencana sekolah 

Menurut Konsorsium Pendidikan Bencana (2011) parameter kesiapsiagaan 

bencana sekolah, yaitu sebagai berikut : 

a. Sikap dan tindakan 

Persepsi, pengetahuan, dan keterampilan merupakan sikap dan tindakan yang 

dimiliki oleh manusia. Secara umum indikator dari parameter ini, yaitu : 

1) Tersedianya pengetahuan mengenai bahaya (jenis dan sumber bahaya), 

kerentanan, kapasitas, risiko dan sejarah bencana yang ada di sekolah dan 

lingkungan sekitar. 

2) Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana. 

3) Pelaksanaan simulasi bencana di sekolah. 

4) Keterampilan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk menjalankan 

rencana tanggap darurat. 

5) Sosialiasi yang berkelanjutan di sekolah. 

b. Kebijakan Sekolah 

Kebijakan sekolah merupakan keputusan yang dibuat oleh sekolah mengenai 

hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan sekolah. Indikator 

dalam parameter kebijakan sekolah, yaitu sebagai berikut : 

1) Peraturan, kesepakatan, dan/atau tata tertib yang ada di sekolah untuk 

mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. 

2) Tersedianya akses bagi seluruh warga sekolah terhadap informasi, 

pengetahuan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam 

kesiapsiagaan. 
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c. Perencanaan Kesiapsiagaan 

Parameter ini bertujuan untuk menjamin adanya tindakan cepat, berdaya 

guna, dan tepat guna saat terjadi bencana. Bentuk dari parameter ini adalah 

dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan, dokumen pendukung 

kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Indikator dari parameter ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan 

kerentanan sekolah. 

2) Dokumen penilaian kerentanan gudang sekolah yang dinilai dan diperiksa 

secara berkala oleh pemerintah dan/atau lembaga terkait. 

3) Tersedianya rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana, baik itu 

pada fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. 

4) Tersedianya sistem peringatan dini bencana di sekolah dan dipahami oleh 

seluruh warga sekolah. 

5) Adanya prosedur kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan 

oleh seluruh komponen dan warga sekolah. 

6) Adanya peta dan jalur evakuasi, serta tanda dan rambu yang terpasang di 

sekolah. 

7) Sekolah memiliki lokasi evakuasi yang terdekat dan diketahui oleh seluruh 

warga sekolah. 

d. Mobilisasi Sumber Daya 

Sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan finansial perlu 

disiapkan untuk mengelola dan menjamin kesiapsiagaan sekolah. Mobilisasi 
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sumber daya didasarkan atas kemampuan sekolah dan pemangku kewenangan 

sekolah. Indikator dari parameter ini, yaitu : 

1) Adanya bangunan sekolah yang aman bencana. 

2) Terdapat perlengkapan, suplai, dan kebutuhan dasar yang diperlukan pasca 

bencana. 

3) Adanya gugus siaga bencana sekolah yang melibatkan siswa. 

4) Adanya kerjasama dengan lembaga terkait dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

5) Terdapat pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan 

keamanan sekolah.  

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan siswa 

Menurut Suryani et al. (2014), terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 

kesiapsiagaan, yaitu faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri manusia, seperti 

umur atau usia, dan jenis kelamin. Siswa sekolah dasar memiliki rentang umur 6-

12 tahun. Materi kesiapsiagaan bencana akan mudah diterima dengan proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik umur dan tingkat 

pendidikannya, seperti menggunakan media permainan ular tangga, engklek, dan 

peta jalur evakuasi. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar diri manusia. Faktor 

lingkungan, orang tua, teman sebaya, dan budaya termasuk ke dalam faktor ini. 
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9. Peran siswa dalam kesiapsiagaan bencana 

LIPI-UNESCO/ISDR pada tahun 2006 menyatakan bahwa siswa memegang 

peranan penting dalam kesiapsiagaan sebagai salah satu dari komponen 

komunitas. LIPI dan UNESCO juga mengemukakan terdapat dua peran siswa 

dalam kesiapsiagaan bencana, yaitu : 

a. Sebagai sumber pengetahuan akan manajemen bencana 

Siswa dapat belajar dan memahami teori-teori tentang kebencanaan dan 

penerapan, sehingga dapat mengembangkan wawasan dan ilmu baru mengenai 

kebencanaan untuk diterapkan ke masyarakat. 

b. Penyebarluasan pengetahuan mengenai kebencanaan 

Setelah memperoleh wawasan dan ilmu baru tentang bencana, diharapkan 

siswa mampu mengajarkan masyarakat mengenai ilmu yang didapat, seperti hal-

hal yang harus disiapkan sebelum terjadi bencana, dan yang harus dilakukan saat 

terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. 

10. Tingkat kesiapsiagaan 

Skala yang digunakan pada variabel kesiapsiagaan adalah skala Guttman 

(benar = skor 1, dan salah = skor 0) yaitu dengan memberikan jawaban yang tegas 

terhadap permasalahan yang ditanyakan. Skor untuk pertanyaan positif adalah ya 

(skor 1), dan tidak (skor 0), sedangkan untuk pertanyaan negatif adalah ya (skor 

0), dan tidak (skor 1) (Sugiyono, 2012). 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2013, 

mengkategorikan tingkat kesiapsiagaan menjadi tiga kategori yaitu : 
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Tabel 1 

Tingkat Kesiapsiagaan Siswa terhadap Bencana di Sekolah 

 

No. Nilai indeks Kategori 

1 80 – 100 Kesiapsiagaan Tinggi 

2 60 – 79 Kesiapsiagaan Sedang 

3 <60 Kesiapsiagaan Rendah 

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2013. 

B. Konsep Dasar Metode Quantum Teaching 

1. Definisi metode quantum teaching 

De Potter et al. pada tahun 2010 mendefinisikan quantum teaching sebagai 

badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, 

penyajian, dan fasilitasi pengajaran. Metode ini diciptakan berdasarkan teori-teori 

pendidikan, seperti accelerated learning oleh Lozonov, multiple intelligence oleh 

Gardner, neuro linguistic programming oleh Grinder dan Bandler, experiential 

learning oleh Hahn, socratic inquiry dan cooperative learning oleh Johnson, serta 

elements of effective instruction oleh Hunter. Quantum teaching mencakup 

petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, serta 

memudahkan proses belajar. 

Metode quantum teaching dapat mengubah berbagai interaksi yang ada di 

sekitar lingkungan belajar siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi 

nyaman dan menyenangkan (Jaelani & Sumadi, 2017). Halimah et al. (2007) 

menyatakan bahwa metode quantum teaching dapat meningkatkan kecerdasan 

siswa.  

Metode quantum teaching merupakan pembelajaran dengan menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan dengan menggunakan alat bantu, seperti 

gambar, permainan, dan musik. Metode quantum teaching dapat digunakan untuk 
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meningkatkan kesiapsiagaan siswa dengan menggunakan alat bantu seperti media 

permainan engklek, ular tangga, dan peta jalur evakuasi (Suryani et al. 2014). 

Suryani et al. (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran pada metode 

quantum teaching dengan tujuan meningkatkan kesipasiagaan siswa juga dapat 

diberikan pengetahuan tentang tanda-tanda bencana, sehingga siswa dalam 

diharapkan dapat menyelamatkan diri saat terjadinya bencana. Hal tersebut dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor 

pada siswa. 

2. Proses belajar mengajar pada metode quantum teaching 

De Potter et al. pada tahun 2010 menyebutkan terdapat enam langkah dalam 

proses belajar mengajar pada metode quantum teaching. Enam langkah tersebut 

dikenal dengan istilah TANDUR, yaitu : 

a. Tumbuhkan 

Pada tahapan pertama ini yang harus dilakukan yaitu menumbuhkan minat 

siswa terhadap materi yang diberikan. Sebagai contoh materi pada kesiapsiagaan 

siswa menghadapi bencana gempa bumi, maka dapat menunjukkan gambar 

gempa, kemudian menanyakan kepada siswa apakah tahu gambar tersebut dan apa 

penyebabnya. 

b. Alami 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menciptakan dan mendatangkan 

pengalaman siswa, sehingga perlu digali pengalaman siswa sebelumnya. Sebagai 

contoh, perlu digali pengalaman siswa saat mengalami bencana gempa bumi. Pada 

tahap ini pengajar menanyakan pengalaman siswa tentang situasi gempa bumi 

yang pernah dialami, maupun yang didengar dari cerita orang lain. 
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c. Namai 

Pada tahap ketiga yang perlu dilakukan adalah memberikan identitas, yaitu 

memberikan penjelasan tentang materi. Sebagai contoh diberikan penjelasan 

mengenai kebencanaan, gempa bumi, dan permainan ular tangga yang digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

d. Demonstrasikan 

Pada tahap ini beri kesempatan pada siswa untuk memainkan media 

pembelajaran. Sebagai contoh beri kesempatan siswa memainkan permainan ular 

tangga. 

e. Ulangi 

Pada tahap kelima yang perlu dilakukan yaitu mengulangi kembali materi 

yang diberikan. Siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali materi 

yang diberikan. Sebagai contoh, siswa menceritakan di depan kelas mengenai 

materi gempa bumi. 

f. Rayakan 

Pada tahap terakhir, beri tepuk tangan dan/atau hadiah kepada siswa untuk 

menghormati usaha siswa dalam menerima materi. 

3. Prinsip metode quantum teaching 

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam metode quantum teaching, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Segalanya berbicara 

Prinsip ini berarti semua komponen yang ada dalam proses belajar mengajar 

ikut memberikan pesan dan materi, seperti ruang kelas, bahasa tubuh, dan 

rancangan pelajaran. 
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b. Segalanya bertujuan 

Semua yang diajarkan dalam proses pemberian materi memiliki suatu tujuan. 

c. Pengalaman sebelum pemberian nama 

Otak manusia berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang 

dapat menggerakkan rasa keingintahuan. Oleh karena itu, proses belajar paling 

baik terjadi ketika siswa telah mendapatkan informasi sebelum mereka diberikan 

materi lebih mendalam. 

d. Akui setiap usaha 

Belajar berarti melangkah keluar dari zona nyaman, sehingga ketika siswa 

mengambil langkah untuk belajar maka patut mendapat pengakuan atas 

kepercayaan dirinya. 

e. Jika layak dipelajari, maka layak dirayakan 

Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan 

asosiasi emosi positif (De Potter et al. 2010). 

4. Kelebihan dan kekurangan metode quantum teaching 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. De Potter et al. (2010) menyatakan kelebihan dan kekurangan 

pada metode quantum teaching, yaitu sebagai berikut : 

a. Kelebihan metode quantum teaching 

1) Dapat membimbing siswa untuk menyamakan persepsi terhadap suatu objek 

dan/atau materi. 

2) Keterlibatan siswa lebih besar, sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan 

pada materi yang diberikan. 
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3) Proses pembelajaran tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak, 

karena dapat dijelaskan dengan media yang digunakan. 

4) Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 

5) Siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar, serta menyesuaikan 

materi yang diajarkan dengan kenyataan. 

6) Pengajar menjadi lebih kreatif dalam merangcang pembelajaran. 

7) Materi yang diajarkan menjadi lebih mudah diterima dan dimengerti oleh 

siswa. 

b. Kekurangan metode quantum teaching 

1) Memerlukan perencanaan yang matang untuk kesiapan proses belajar 

mengajar, dan membutuhkan waktu yang lama. 

2) Fasilitas yang dibutuhkan dalam prosese belajar tidak selalu tersedia. 

3) Banyak memakan waktu dalam hal persiapan. 

4) Jika pengajar tidak memiliki keterampilan khusus terhadap materi yang 

diberikan, maka proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. 

5. Metode quantum teaching dengan permainan ular tangga 

Menurut Praheto pada tahun 2017, metode quantum teaching menggunakan 

permainan ular tangga merupakan perpaduan antara pembelajaran quantum 

learning dengan permainan tradisional.  Pengembangan metode tersebut 

disesuaiakan dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang masih dalam 

tahap senang bermain. Penerapan metode ini bertujuan agar motivasi belajar siswa 

dapat meningkat serta kualitas pembelajaran semakin baik, sekaligus materi dapat 

tersampaikan dan dipahami peserta didik dengan baik. 
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Perencanaan pembelajaran dengan metode quantum teaching menggunakan 

media permainan ular tangga harus memperhatikan kondisi siswa. Hal ini 

dikarenakan setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda terutama jika 

berbeda tingkatan kelas. Tenaga pendidik juga harus memilih dan memodifikasi 

permainan ular tangga yang akan digunakan dalam pembelajaran dan harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran (Praheto, 2017). 

Rahmadani et al. (2017) menyatakan bahwa pengaplikasian salah satu media 

permainan yang dapat membuat siswa menjadi lebih termotivasi dalam belajar 

dan menciptakan suasana yang menyenangkan didalam kelas. Salah satu media 

permainan yang bisa digunakan dalam metode quantum teaching adalah 

permainan ular tangga. Ular tangga sebagai media pembelajaran merupakan 

media yang dapat membuat siswa aktif dan menumbuhkan kembali minat belajar 

siswa, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan soal-soal 

latihan. 

C. Pengaruh Metode Quantum Teaching Dengan Permainan Ular Tangga 

Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana Gempa Bumi 

Metode pembelajaran merupakan suatu pola pembelajaran yang diterapkan 

dan dipilih oleh pengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Suryani et al. 2014). Metode 

quantum teaching adalah suatu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan 

usia dan karakteristik siswa, sehingga dapat mengembangkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor siswa. 

Metode quantum teaching dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi sangat cocok diterapkan pada 
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siswa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan metode quantum teaching dapat 

meningkatkan psikomotor siswa, sehingga siswa dapat bertindak jika terjadinya 

bencana. 

Menurut Konsorsium Pendidikan Bencana tahun 2011 pada fase pra-

bencana dalam manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan. Pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode quantum 

teaching (Suryani et al. 2014). 

Johan & Widyastuti (2013), menyebutkan bahwa metode quantum teaching 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang diajarkan, 

karena metode ini meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Berdasarkan penelitian Wulandari et al. (2010) menyatakan belajar dengan 

mempergunakan indra pendengaran dan penglihatan akan lebih efektif. Metode 

quantum teaching sangat efektif digunakan dalam memberikan pengetahuan 

tentang cara-cara menghadapi bencana alam pada siswa. Metode quantum 

teaching diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan siswa sekolah 

dasar dalam menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al. (2014),  menyebutkan bahwa 

metode quantum teaching dengan menggunakan media permainan engklek dapat 

meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 

gempa bumi. 

 

 

 


