
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Konsep Dasar Bencana  

1. Definisi bencana  

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

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

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB), 2017). 

2. Jenis-jenis bencana  

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, sebagai berikut : 

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh pristiwa atau rangkaian 

peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, 

dan wabah penyakit. 

c. Bencana  social adalah bencana yang diakibatkan oleh pristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok 

atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

 

3. Gempa bumi dan tsunami  



Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang 

disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau 

runtuhan batuan (BNPB, 2017). Gempa bumi mempunyai dampak yang cukup banyak 

diantaranya patahan di permukaan bumi (ground rupture, getaran di permukaan tanah 

(ground shaking), longsoran tanah, kebakaran, perubahan pengaliran, perubahan air tanah, 

dan tsunami (Noor,2014). Selain itu, gempa bumi mempunyai akibat langsung berupa 

hancurnya atau runtuhnya bangunan akibat guncangan gempa dan juga timbulnya korban 

jiwa akibat runtuhnya bangunan tersebut (Christanto, 2011). 

Dampak gempa bumi yang cukup besar tidak terlepas dari karateristik dari gempa 

bumi itu sendiri. Gempa bumi memiliki karateristik anatara lain : 

a. Area yang mudah mengalami gempa bumi secara umum mudah diidentifikasi 

b. Guncangan gempa kedua berkemungkinan menjadi peringatan terhadap gempa bumi 

selanjutnya 

c. Dampak umum kebanyakan akibat dari pergeseran tanah atau retakan tanah 

d. Gempa bumi biasanya terjadi tanpa peringatan sebelumnya 

Gempa bumi tektonik yang berpusat di bawah laut merupakan salah satu penyebab 

terjadinya tsunami. Tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang 

timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB,2017). Gempa 

bumi yang dapat memivu tsunami memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Gempa bumi tektonik yang terjadi dan berpusat di bawah laut 

b. Kedalaman gempa bumi kurang dari 100 km 

c. Gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) atau lebih  



d. Pergerakan lempeng tektonik terjadi secara vertical, mengakibatkan dasar laut naik atau 

turun, dan mengangkat atau menurunkan kolom air di atasnya (Murjaya, dkk., 2012). 

4. Manajemen penanggulangan bencana  

Manajemen bencana adalah suatu proses 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 (UU NO. 24 TAHUN 2007). 

Model penanggulangan bencana dikenal sebagai siklus penanggulangan bencana yang 

terdiri dari tiga fase, yaitu fase prabencana, fase saat terjadi bencana, dan fase pasca bencana.  

a. Fase prabencana  

Fase prabencana pendekatannya adalah pengurangan risiko bencana dengan tujuan 

untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. 

Tahap manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian yaitu kesiapsiagaan, peringatan 

dini dan mitigasi. 

b. Fase saat terjadinya bencana  

Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana dimana sasarannya 

adalah “save more lifes”. Kegiatan utamanya adalah tanggap darurat berupa pencarian, 

penyelamatan, dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar berupa air minum, makanan 

dan penampungan/shalter bagi para korban bencana. 

c. Fase pasca bencana 

Pada fase pasca bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi 

(rehabilitasi) dan pembangunan kembali (rekonstruksi) tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat menjadi lebih baik (build back better). 



 

B. Konsep Dasar Kesiapsiagaan  

1. Definisi kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengatisipasi bencana 

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU NO. 

24 Tahun, 2007). 

Salah satu kecepatan penyelenggaraan operasi penanggulangan bencana (responden 

time), menyelenggaraan siaga penanggulangan bencana yang meliputi kesiagaan pada 5 

(lima) omponen utama penanggulangan bencana, antara lain : 

a. Kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana  

b. Kesiapan fasilitas penanggulangan bencana  

c. Kesiapan komunikasi penanggulangan bencana  

d. Kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana  

e. Dokumentasi  

2. Parameter untuk mengukur kesiapsiagaan  

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2006 telah 

mengembangkan keranka kerja kajian (Assessment Framework) kesiapsiagaan masyarakat 

dalam mengantisipasi bencana. 5 faktor kritis yan disepakati sebagai parameter untuk 

mengukur kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu : 

a. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana  

 Pengetahuan dan sikap merupakan parameter utama dalam kesiapsiagaan bencana 

karena pengetahuan tersebut menjadi kunci penentu sikap dan tindakan dalam 

mengantisipasi bencana. Bila pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala sebelum 



terjadinya suatu bencana tidak mencukupi, maka dampak yang timbul akibat bencana dapat 

menjadi jauh lebih besar karena masyarakat salah dalam mengambil tindakan penyelamatan 

diri saat terjadinya bencana.  

b. Kebijakan dan panduan  

 Kebijakan diperlukan agar job description setiap pihak tidak saling tumpang tindih 

sehingga terbentuk tata kelola yang rapi dalam menghadapi bencana. Selain kebijakan, 

panduan oprasional sesuai dengan job description diperlukan agar kebijakan dapat berjlaan 

secara optimal.  

c. Rencana untuk keadaan darurat  

 Mitigasi dan evakuasi yang terstruktur perlu direncanakan agar tidak terjadi dampak 

bencana yang parah utamanya karena tidak adanya rute arah menuju zona aman bencana.  

d. Sistim peringatan bencana  

 Adanya sistim peringatan dini bencana, masyarakatnya dapat mengetahui bahwa akan 

ada suatu bencana yang muncul. 

 

e. Mobilisasi sumber daya  

 Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana merupakan hal yang 

penting dalam kesiapsiagaan bencana.  

 Kelima parameter tersebut diimplementasikan kedalam tujuh kelompok diantaranya 

individu dan keluarga, pemerintah, komunitas sekolah, kelembagaan masyarakat, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), kelompok profesi, 

dan pihak swasta. 



 Ketujuh kelompok tersebut, kelembagaan masyarakat LSM dan Ornop, kelompok 

profesi dan pihat swasta merupakan stakeholder pendukung yang mempunyai peran dan 

kontribusi dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Sementara individu dan keluarga, 

dan komunitas sekolah merupakan stakeholder utama yang menjadi ujung tombak dalam 

usaha peningkatan kesiapsiagaan bencana di masyarakat (Hidayati, 2008). 

f. Stakeholder utama kesiapsiagaan 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006), menyatakan bahwa terdapat tiga stakeholder utama yang 

berperan dalam kesiapsiagaan, yaitu : 

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 yang tidak kalah penting terutama dalam kondisi social 

ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan bencana, penyediaan 

fasilitas, sarana prasarana public untuk keadaan darurat.  

3) Komunitas sekolah  

Komunitas sekolah memiliki potensi yang besar dalam penyebarluasan pengetahuan 

tentang bencana, sumber pengetahuan dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan 

sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilkaukan saat serta setelah terjadinya 

bencana.  

Komunitas sekolah, sebagai salah satu dari stakeholder utama memiliki peran yang  

besar dalam penyebaran pengetahuan tentang kebencanaan sejak sebelum, saat, hingga 

setelah terjadinya bencana (Hidayati, 2008). Sekolah memiliki peran untuk memberikan 



pengetahuan untuk mengubah pola piker masyarakat terhadap bencana melalui pendidikan 

pengurangan risiko bencana pada komunitas sekolah (Astuti dan Sudaryono, 2010). Upaya 

dalam kesiapsiagaan bencana di sekolah merupakan penerapan dari Kerangka Aksi Hvege 

Framework 2005-2015 dan disempurnakan dalam Kerangka Aksi Sendai Framework 2015-

2030 yaitu peningkatan kesiapsiagaan untuk respon efektif dan “ membangun kembali 

dengan baik” dalam proses, pemulihan, rehabilitasidan rekontruksi. Untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan di dekolah, Kementrian Pendidikan Republik Indonesia juga membrikan 

edaran kepada gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia perihal pengarusutamaan 

pengurangan risiko bencana di sekolah yang tertuang dalam surat ederan No. 

70a/MPN/SE/2010. Untuk mendukung pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana, 

secara khusus telah diterbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan Sekolah dan Madrasah Aaman Bencana. Atas dasar hukum tersebut, dibentuk 

Sekolah Siaga Bencana (SBB) atau Sekolah/Mdrasah Aaman Bencana (SMAB). 

3. Peran siswa dalam kesiapsiagaan bencana  

Siswa sebagai bagian dari kominitas sekolah memiliki peran yang besar dalam 

peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Kesiapsiagaan pada siswa perlu diberikan 

sejak dini untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan terhadap bencana (Daud, 

dkk, 2015). Siswa mempunyai peran penting dalam penyebarluasan pengetahuan tentang 

kebencana. Melalui pemberian pengetahuan kebencanaan kepada siswa, diharapkan 

kesiapsiagaan siswa terhadap bencana meningkat dan diharapkan sikap siaga bencana 

tersebut dapat disebarluaskan kepada orang terdekat (UNCRD, 2009). Penyebarluasan 

pengetahuan tersebut dapat berupa pemberian pelatihan kepada siswa yang lebih muda, 



contohnya dalam pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) diselipkan pengetahuan 

kebencanaan.  

4. Parameter kesiapsiagaan bencana pada siswa sekolah  

Siswa merupakan salah satu bagian penting dalam suatu komunitas sekolah. LIPI-

UNESCO/ISDR (2006) merumuskan parameter kesiapsiagaan pada siswa sekolah yaitu :  

a. Pengetahuan  

Pengetahuan siswa terhadap bencana merupakan indicator paling penting dalam 

pengukuran kesiapsiagaan bencana (Hidayati, 2008). Pengukuran meliputi pengetahuan 

tentang bencana, kejadian bencana yang diketahui atau pernah dialami siswa, tanda awal 

terjadinya bencana, sumber pengetahuan tentang bencana dan sikap bila terjadi suatu 

bencana.  

b. Perencanaan keadaan darurat  

Pengukuran meliputi kegiatan yang dilkaukan untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi bencana, pengetahuan mengenai hal yang perlu diselamatkan bila terjadi 

bencana, dan pengetahuan tentang jalur evakuasi serta pertolongan dalam tanggapan darurat 

bencana.  

c. Sistem peringatan bencana  

Pengukuran meliputi pengetahuan tentang system peringatan bencana dan hal utama 

yang dilakukan setelah mendengar tanda peringatan bencana  

d. Mobilisasi sumber daya  

Pengukuran meliputi kegiatan atau pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang kebencanaan.  

5. Faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan  



  Citizen Corps (2006), menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi 

kesiapsiagaan terhadap bencana, antara lain : 

a. Exsternal motivasi meliputi kebijakan, pendidikan dan latihan, dana 

b. Pengetahuan 

c. Sikap 

d. Keahlian 

6. Tingkat kesiapsiagaan  

Tingkat kesiapsiagaan siswa dalam kajian ini dikatagorikan menjadi lima, sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

Tabel 1  

 

Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Siswa di Sekolah. 

 
Nilai Indeks Katagori 

 
80-100 

60-79 

< 60 

 
Kesiapsiagaan tinggi 

Kesiapsiagaan sedang 

Kesiapsiagaan rendah 

 
 (Triyono, Putri, Koswara, & Aditya, 2013: Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana) 

 

C. Media Edukasi Pengurangan Risiko Bencana (Disaster RiskReduction) 

1. Definisi edukasi  

Edukasi merupkan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, 

mulai dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya perilaku hidup 

sehat (Setiawati, 2008). 



Perancangan media edukasi nantinya, penulis menggunakan unsure kognitif. Hirarki 

prilaku kognitif termudah adalah perolehan pengetahaun, sedangkan yang paling kompleks 

adalah evaluasi. Pembelajaran kognitif meliputi hal-hal berikut (Potter and Perry, 2010). :  

a. Pengetahuan : pembelajaran mendapatkan fakta atau informasi baru dan dapat diingat 

kembali. Sebagai contoh, anak dapat belajar tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana dan menjelaskan tentang bencana serta bagaimana sikap anak dalam 

menghadapinya.  

b. Komprehensif atau pemahaman : kemampuan untuk memahami materi dipelajari. 

Contohnya, anak mampu menguraikan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

akan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi.  

c. Aplikasi : penerapan dengan menggunakan ide-ide abstrak yang baru dipelajari ke dalam 

situasi yang nyata. Contoh, anak mempelajari kesiapsiagaan bencana dengan 

menggunakan media permaian untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan.  

d. Analisis : mengiatkan ide-ide yang ada yaitu satu dengan ide yang lainnya 

dengancarayang benar, serta menguraikan informasi yang penting dari informasi yang 

tidak penting. Contoh, anak mampu mengidentifikasi kesiapsiagaan dalam mengahadapi 

bencana yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan membandingkannya dengan yang 

dilakukan oleh temannya.  

e. Sintesis : kemampuan dalam memahami sebagaian informasi dari semua informasi yang 

diterimanya.Contoh, anak berupaya menerapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana dari sebagaian informasi yang diterimanya.  



f. Evaluasi : penilaian terhadap sejumlah informasi yang diberikan untuk tujuan yang telah 

ditetapkan. Contoh, anak mampu memahami dan menerapkan  kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana setelah diberikan materi tersebut.  

2. Pengurangan risiko bencana  

Menurut BNPB (2016) “Penguranganririko bencana merupakan upaya meminimalis 

potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.” 

Pada anak-anak sekolah dasar program PRB yang disusun sedemikian rupa bertujuan 

untuk : 

 

 

a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pada siswa mengenai PRB 

b. Meningkatkan pengetahuan teori maupun praktis tentang upaya mempersiapkan diri 

dengan memberikan pelathian tentang PRB  

c. Memberikan pengetahaun dan skill teknis pada anak-anak tentang langkah-langkah yang 

harus dilakukan ketika terjadi bencana alam 

d. Mengembangkan system edukasi melalui media permainan tentang PRB pada komunitas 

sekolah terhadap anaman bencana alam.  

3. Game android tanah sang penakluk tsunami dan gempa bumi 

a. Konsep dasar game android tanah sang penakluk tsunami dan gempa bumi 

Aplikasi tanah sang penakluk tsunami dan gempa bumi merupakan suatu petualangan 

sekaligus pembelajaran yang menarik dimana pemain ditantang untuk menyelesaikan misi 

yang harus dilakukan agar siaga menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Game ini 

didisain sedemikian rupa agar pengguna dapat mengaplikasikan pengetahuan yang 



memperoleh mulai dari lingkungan rumah atau keluarganya. Tujuan game Hal tersebut 

diperlukan mengingat gempa dan tsunami merupakan bencana yang bersifat mendadak 

seningga membuthkan respon yang sigap. Tanah mengambil inspirasi dari bencana gempa 

dan tsunami di Aceh pada tahun 2004.  

Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh UNESCO Bangkok dan Opendream di 

dukung oleh Dana-in-Trust Jepang (JFIT) dan dirilis pada tahun 3 November 2015 Game ini 

dapat diunduh melalui apklikasi playstore pada smartphone.  

Game ini telah tersedia di 140 Negara dalam bahasa Inggris, Indonesia, Perancis, 

Tagalog, serta bisa diperoleh melalui took aplikasi Google Store dan App Store.(PMI, 2015) 

dan game ini sudah diunduh oleh kurang lebih 10 ribu orang sampai saat ini. 

Disamping untuk memberikan edukasi mengenai tanda, penangan, dan kesiapsiagaan 

terhadap gempa bumi dan tsunami, game ini mampu menumbuhkan budaya literasi pada 

anak-anak yaitu dengan perpaduan teknologi berupa bermain game. Game ini disajikan 

dengan sensasi 3D yang mampu memberi kesan nyata saat bermain game. Game ini dapat 

dimainkan secara individu maupun kelompok.  

b. Cara bermain game android tanah sang penakluk tsunami dan gempa bumi 

Game android ini dibagi menjadi XI level, dimana setiap level pemain ditantang untuk 

menyelesaikan setiap rintangan untuk bisa ke level selanjutnya. Sebelum masuk pada level I 

game ini akan bercerita tentang seseorang pemberani yang bernama Tanah, ia bersama 

keluarga baru pindah rumah dan saat perjalanan menuju rumah baru ia bermimpi tentang 

naga tua yang terjebak di dalam gua, dan setelah itu pemain akan diarahkan untuk menuju 

level I .  



1). Level I pemain harus bisa menempatkan prabotan rumah ditempat yang aman seperti, 

lemari, rak buku dan laci agar ketika terjadi bencana gempa bumi, penghuni rumah tidak 

tertiban prabotan rumah maupun menutupi jalan keluar ketika dalam kondisi gawat 

darurat. 

2). Level II pemain harus bisa memasang perabotan dengan memasang selot atau pengkerat 

pada belakang lemari, laci maupun rak buku agar tidak roboh ketika gempa bumi terjadi 

sesuai dengan petunjuk permainan pada game.  

3). Level III pemain akan ditantang untuk menggunakan pemadam api, ketika gempa bumi 

terjadi dan ternyata kompor di dapur masih hidup menyebabkan kebakaran kecil 

dibebrapa titik, sehingga pemain harus bisa menggunakan pemadam api dengan benar 

hingga apinya padam dan dapat melanjutkan ke level berikutnya. 

4). Level IV pemain ditantang untuk merencanakan jalan evakuasi di dalam rumah ketika 

gempa bumi terjadi dimana kamar yang tepat untuk orang lanjut usia sehingga saat terjadi 

gempa bumi semua keluarga dapat berkumpul di lantai dasar dengan waktu yang singkat. 

5). Level V pemaian harus bisa menetapkan lokasi titik berkumpul untuk anggota keluarga 

jika ada yang tidak bisa dihubungi dalam keadaan darurat. 

6). Level VI pemain ditantang untuk mempersiapkan diri untuk sebelum terjadinya bencana, 

dimana pemain harus menemukan peralatan untuk bertahan hidup sesuai dengan petunjuk 

game yang ditampilkan pada aplikasi.  

7). Level VII pemain harus bisa menemukan barang-barang untuk menyiapkan satu 

setperbeklaan untuk keadaan  darurat. Bila pertolongan  belum sampai, setidaknya bisa 

bertahan hidup dengan perbekalan darurat yang sudah dikumpulkan saat bermain game. 



8). Level VIII pemain harus mampu membedakan tempat aman dan tidak aman untuk 

berlindung ketika terjadinya gempa bumi. Mencari tempat untuk melindungi kepala dan 

tubuh, berlindunglah dibawah meja atau bendakokoh lainnya, kemudian carilah jalan 

keluar yang  aman dan hindari lift. 

9). Level X adalah berbunyinya tanda peringatan bahwa akan terjadinya tsunami akibat 

gempa bumi yang terjadi pada level sebelumnya. Ketika terjadi tsunami, akan ada sirine 

peringatan yang  dikirim dari berbagai lokasi, sirine akan berbunyi selama 45 detik, 

kemudian berhenti selama 15 detik jika mendengarnya pemain harus bisa mengarahkan 

Tanah untuk segera pergi ketempat yang aman. 

10). Level XI pemain harus bisa mengikuti rute evakuasi dengan benar sesuai dengan 

petunjuk untuk samapai ke area titik  aman berkumpul. 

 

D. Pengaruh Edukasi Berbasis Game Android: Tanah  Sang Penakluk Tsunami dan 

Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana 

Pembelajaran berbasis game adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi 

yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis  game dapat memberikan stimulasi pada tiga bagian 

penting dalam pembelajaran yaitu emosi, kecerdasan, dan psikomotorik (Haryanto & Lakoro, 

2012). 

Game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari 

game edukasi dibandingkan dengan metode edukasi konvensional. Salah satu kelebihan 

utama game edukasi adalah pada visualisasi dari permasalahan nyata. Massachusstes Institute 

of Technology (MIT) berhasil membuktikan bahwa game sangat berguna untuk 

meningkatkan logika dan pemahaman pemain terhadap suatu masalah melalui proyek game 



yang dinamai Scratch. Menurut penelitian yang terkait dilakukan Anik dan dkk (2016) 

dengan judul penelitian Game Edukasi Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini disimpulkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa game edukasi dapat menunjang proses 

pendidikan (Putra, 2016). Penelitian yang dilakukan rahdian dan dkk (2017) dengan judul 

penelitian  Game Edukasi Sebagai Media Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi Bagi 

Anak Autis dikatakan bahwa penggunaan game dalam dua minggu, anak autis menunjukan 

peningkatan dalam pemahaman terhadap mitigasi bencana gempa bumi.  

Game tanah sang penakluk tsunami dan gempa bumi merupakan suatu petualangan 

sekaligus pembelajaran yang menarik dimana pemanin ditantang untuk menyelesaikan misi 

yang harus dilakukan agar siaga menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Game ini 

didisain sedemikian rupa agar pengguna dapat mengaplikasikan pengetahuan yang 

memperoleh mulai dari lingkungan rumah atau keluarganya. Hal tersebut diperlukan 

mengingat gempa dan tsunami merupakan bencana yang bersifat mendadak seningga 

membuthkan respon yang sigap (PMI, 2015).  

 


