
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep adalah kerangka antara konsep-konsep yang ingin diamati 

atau diukur melalui penelitian (Setiadi 2013). Adapun kerangka konsep dari 

penelitian ini dapat diterangkan dengan skema pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagaan siswa 

sekolah dasar : 

1. Faktor internal 

a. Usia 

b. Jenis kelamin 

2. Faktor eksternal 

a. Lingkungan 

b. Orang tua 

c. Teman sebaya 

d. Budaya  

Metode 

quantum 

teaching dengan 

permainan ular 

tangga yang 

dimodifikasi 

berisi edukasi 

kebencanaan 

gempa bumi 

 

Keterangan : 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Pengaruh Metode Quantum Teaching Dengan 

Permainan Ular Tangga Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi 

Bencana Gempa Bumi di SDN 1 Batuan. 

 

 
= Variabel yang diteliti 

 

= Variabel yang tidak diteliti 

 

= Alur pemikiran 

Kesiapsiagaan 

Siswa: 

1. Kesiapsiagaan 

tinggi 

2. Kesiapsiagaan 

sedang 

3. Kesiapsiagaan 

rendah 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Menurut Setiadi (2013), variabel adalah karakteristik yang diamati serta 

mempunyai variasi nilai dan merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar 

dapat diteliti secara empiris atau ditentukan tingkatannya. Variabel dari penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Variabel bebas (variabel independent) 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti 

menciptakan suatu dampak pada variabel dependent. Variabel bebas biasanya 

dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya dengan variabel 

lain (Nursalam, 2017). Variabel independent pada penelitian ini yaitu metode 

quantum teaching dengan permainan ular tangga. 

b. Variabel terikat (variabel dependent) 

Menurut Nursalam (2017), Variabel terikat (dependent) adalah faktor yang 

diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari 

variabel bebas. Variabel dependent pada penelitian ini yaitu kesiapsiagaan 

bencana. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah batasan dan cara pengukuran yang akan diteliti 

sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti makna dari variabel. Definisi 

operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan 

data serta menghindahkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup 
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variabel (Supardi & Rustika, 2013). Definisi operasional pada penelitian ini 

disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 

Definisi Operasional Pengaruh Metode Quantum Teaching Dengan Permainan 

Ular Tangga Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana 

Gempa Bumi di SDN 1 Batuan 

 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Variabel 

bebas : 

Metode 

Quantum 

Teaching 

Dengan 

Permainan 

Ular 

Tangga 

Metode 

pembelajaran yang 

akan dilakukan 

oleh siswa 

menggunakan 

permainan ular 

tangga, dengan 

enam proses 

belajar mengajar, 

yaitu : 

a. Tumbuhkan, 

menumbuhkan 

minat siswa 

terhadap 

materi gempa 

bumi yang 

akan diberikan. 

b. Alami, 

menanyakan 

pengalaman 

siswa terhadap 

gempa bumi 

yang pernah 

dirasakan atau 

didengar. 

c. Namai, 

memberikan 

materi tentang 

gempa bumi. 

d. Demonstrasi-

kan, 

melakukan 

permainan ular 

tangga yang  

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

  sudah 

dimodifikasi 

berisi edukasi 

kesiapsiagaan 

bencana gempa 

bumi. 

e. Ulangi, review 

kembali materi 

gempa bumi 

yang sudah 

diberikan. 

f. Rayakan, beri 

tepuk tangan 

dan/atau hadiah 

sebagai bentuk 

apresiasi 

kepada siswa 

karena sudah 

mengikuti 

proses 

pembelajaran 

dengan baik. 

    

2 Variabel 

terikat : 

Kesiap-

siagaan 

Bencana 

Skor hasil 

pengukuran 

kesiapsiagaan 

menghadapi 

bencana gempa 

bumi 

menggunakan 

kuesioner yang 

terdiri dari 20 

pertanyaan 

positif dan 

negatif yang 

diukur dua kali, 

yaitu sebelum 

dan sesudah 

diberikan edukasi 

metode quantum 

teaching dengan 

permainan ular 

tangga. 

a. Penge-

tahuan, 

sikap dan 

keteram-

pilan. 

b. Peren-

canaan 

keadaan 

darurat 

c. Sistem 

peringa-

tan 

bencana 

d. Mobili-

sasi 

sumber 

daya  

Kuesio-

ner 

Ordinal Tingkat 

kesiap-

siagaan 

siswa dari 

LIPI pada 

tahun 

2013: 

a. 80-100: 

Kesiap-

siagaan 

tinggi. 

b. 60-79 : 

Kesiap-

siagaan 

sedang. 

c. <60 : 

Kesiap-

siagaan 

rendah. 



31 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian yang kebenarannya akan 

dibuktikan dalam penelitian tersebut (Arikunto, 2014). Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah ada pengaruh metode quantum teaching dengan permainan ular tangga 

terhadap kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa bumi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


