
Lampiran 1 

 

Hasil penelitian yang telah direview mengenai pengaruh pemberian 

edukasi dengan media permainan terhadap kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. 
 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 2 3 4 5 6 

1. Aswadi, 

Khairuddin, 

(2016) 

Penerapan 

Puzzle  Gempa 

Bumi    Dan 

Tsunami Untuk 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Pengurangan 

Risiko Bencana 

Pada   Siswa 

Kelas V  SD 

Negeri    15 

Banda Aceh 

Mengetahui 

perbedaan 

peningkatan 

pengetahuan 

pengurangan 

risiko bencana 

pada siswa kelas 

V SD Negeri 15 

Kota  Banda 

Aceh melalui 

pembelajaran 

penerapan puzzle 

gempa bumi dan 

tsunami. 

Metode 

eksperimen 

(experimen 

research) 

dengan 

pendekatan 

pretest and 

posttest group 

design dengan 

jumlah sampel 

sebanyak  24 

siswa, 12 siswa 

untuk  kelas 

control dan 12 

siswa untuk 

kelas 

eksperimen. 

Hasil        penelitian 

yang telah 

dipaparkan yaitu 

diperoleh hasil uji t 

tabel = 1,7171, 

sehingga t > t1-α 

yaitu       25,37      > 

1,7171, sehingga H0 

ditolak 

berarti berarti hasil 

belajar siswa yang 

diajarkan dengan 

menerapkan puzzle 

pada materi gempa 

bumi dan tsunami 

lebih baik dari pada 

hasil belajar tanpa 

menerapkan puzzle 

pada materi gempa 

bumi dan tsunami. 

2 Yuliartika 
(2019) 

Pengembangan 

Disaster 

Surprise  Box 

Sebagai Media 

Pembelajaran 

Materi 

Kesiapsiagaan 

Bencana Pada 

Ektrakurikuler 

PMR Di  Mts 

Negeri   1 

Kecamatan 

Gondangrejo 
 

 

 

 

 

Mengetahui 

pengembangan 

dan efektifitas 

media 

pembelajaran 

disaster surprise 

box  materi 

kesiapsiagaan 

bencana  pada 

anggota PMR 

Madya di mts 

Negeri 1 

Gondangrejo 

Modifikasi 

model strategi 

Borg dan Gall 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Penelitian dan 

pengembangan 

atau Research 

and 

Development 

(R & D) 

Desain 

pengembangan 

menggunakan 

one group 

pretest-postest 

design jumlah 

Hasil uji (Paired t- 

test) data pre test 

dan pascates 

menunjukkan nilai 

signifikan (2- tailed) 

= 0,000 yang berarti 
< 0,05 sehingga H0 

ditolak yang berarti 

tingkat pemahaman 

peserta didik 

tentang   materi 

kesiapsiagaan 

bencana sebelum 

dan  setelah 

diterapkan   media 

disaster surprise box 

dinyatakan  terdapat 
pengaruh yang 



 

    sampel 

sebanyak 45 

responden. 

signifikan. 

Kesimpulannya 

media pembelajaran 

Disaster Surprise 

Box  dapat 

meningkatkan hasil 

belajar peserta 
didik. 

3. Mermer The Evaluation Mengetahui Metode Hasil uji Paired T- 
 (2018) Of The efektifitas dari penelitian test yakni bahwa 
  Education For pemberian quasi – Tingkat jawaban 
  Earthquake edukasi “Are We eksperimental yang benar pada 
  Preparation Prepared for an design dengan aspek pengetahuan 
  Addressed To Earthquake?” One Group Pre meningkat secara 
  Middle School oleh perawat Test and Post signifikan setelah 
  Students untuk siswa kelas Test dengan diberikan intervensi 
   6 dan 7 jumlah sampel (p = 0.001) 
    1151 siswa. Hal tersebut serupa 
     post-test pada aspek 
     perencanaan 
     tanggap darurat (p = 
     0.001) sehingga ini 
     berarti bahwa p 
     value < 0,005 yang 
     artinya terdapat 
     pengaruh yang 
     signifikan dalam 
     kedua aspek ini 
     setelah diberikan 
     intervensi. 

4. Winarni Disaster Risk Mengetahui Metode Hasil penelitian 
 and Reduction for pengaruh penelitian menyatakan bahwa 
 Purwandari Earthquake pembelajaran Pre – (t hitung = -8,21) t 
 (2018) Using Mobile Mobile Learning Eksperimental hitung berada diluar 
  Learning Application Design dengan rentang terima H0 
  Application to terhadap One Group Pre yang menandakan 
  Improve the pemahaman Test and Post bahwa H0 ditolak 
  Students siswa tentang Test dengan yang artinya ada 
  Understanding mitigasi bencana jumlah sampel pengaruh Mobile 
  in Elementary gempa 60 siswa Learning 
  School   Application 
     terhadap 
     kesiapsiagaan siswa 
     dalam menghadapi 
     bencana gempa 
     bumi. Pada 
     penelitian ini dapat 
     disimpulkan bahwa 



 

     Mobile Learning 

Application dapat 

meningkatkan 

pemahaman siswa 

tentang 

kesiapsiagaan 

bencana gempa 
5. Suryani, Model Mengetahui cara Metode yang di Hasil uji Paired t 

 (2014) Quantum model Quantum gunakan test didapatkan t 
  Teaching Teaching penelitian ini hitung lebih besar 
  Dalam dalam adalah dari t tabel yaitu 
  Meningkatkan meningkatkan penelitian 2.12 <4> 2.92. Hal 
  Pengetahuan pengetahuan tindakan kelas ini menyatakan H0 
  Kesiapsiagaan kesiapsiagaan (PTK) dengan ditolak berarti 
  Bencana dalam desain pengetahuan 
  Gempa Bumi menghadapi penelitian one kesiapsiagaan siswa 
  Di Sekolah bencana gempa group pretest meningkat secara 
  Dasar 19 Banda bumi di Sekolah and posttest signifikan dengan 
  Aceh Dasar Negeri 19 dengan jumlah menggunakan 
   Banda Aceh. sampel model Quantum 
    sebanyak 17 Teaching. 
    siswa.  

6. (Indriasari, Pengaruh Mengetahui Jenis penelitian Pemberian metode 
 2016) Pemberian pengaruh ini merupakan simulasi siaga 
  Metode pelatihan siaga penelitian bencana 
  Simulasi Siaga bencana gempa kuantitatif dan gempa bumi berupa 
  Bencana bumi terhadap desain roleplay 
  Gempa Bumi kesiapsiagaan penelitiannya memberikan 
  Terhadap anak-anak adalah quasi pengaruh terhadap 
  Kesiapsiagaan sekolah dasar experiment kesiapsiagaan anak 
  Anak Di dalam dengan sekolah dasar yang 
  Yogyakarta menghadapi rancangan ditunjukkan dengan 
   bencana. yang nilai P < 0,001 
    digunakan  

    yaitu  

    adalah one  

    group pre and  

    post test design  

    dengan jumlah  

    sampel  

    sebanyak 31  

    responden  





 





  



 

 

 


