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                                                                RINGKASAN 

 

 Peristiwa bencana yang terjadi  diberbagai  tempat di dunia  dengan frekuensi 

yang semakin meningkat menyadarkan  berbagai negara  tentang pentingnya  bersama-

sama membangun komitmen global  dalam hal pengurangan risiko bencana. Salah satu 

prioritas hasil Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana  yang tercantum 

dalam dokumen  Hyogo Framework for Action (HFA)  adalah membangun budaya 

aman dan siaga  bencana melalui pendidikan (UN-ISDR,2005). 

 Keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat Di bidang pendidikan,  persoalan 

pengurangan risiko bencana , ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri 

Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor: 70a/SE/MPN/2010 tentang pengarusutamaan 

risiko bencana di sekolah. Berpedoman pada SE Mendiknas  No 70a/SE/MPN/2010, 

tersebut, pada tahun 2011 Kemendiknas mengintegrasikan pengetahuan tentang 

pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pada  jenjang pendidikan dasar hingga  

menengah. Tujuan jangka pendek adalah agar peserta didik diharapkan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri saat terjadi 

bencana, dan mereka juga diharapkan akan turut serta dalam mengurangi risiko 

bencana. Tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan generasi masa depan yang 

siaga dalam menghadapi bencana berbekal  pengetahuan tentang : pencegahan, mitigasi, 

dan kesiapan terhadap bencana. 

Kabupaten Bogor adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan 

tingkat Indeks  risiko bencana multi ancaman yang tinggi,  yaitu no 4 di Provinsi Jawa 

Barat, dan no 5 untuk skala Nasional (Kurniawan et.al, 2014). Berdasarkan hal tersebut,  

maka masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor perlu memiliki kesiapan dalam 

menghadapi risiko bencana.  

Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana perlu diajarkan pada masyarakat  

sejak dibangku sekolah dasar.  Hal tersebut disebabkan selama ini korban jiwa atau 

trauma akibat kejadian bencana lebih besar  pada anak-anak dibandingkan orang 

dewasa,  karena kemampuan untuk menyelamatkan diri dan pengetahuan mereka 

terhadap bencana masih kurang (UN-ISDR, 2005). Pemberdayaan siswa sekolah dasar 

agar memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam membangun 

masyarakat sadar bencana. Dengan harapan pengetahuan yang didapat dari sekolah 
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dapat ditularkan pada lingkungan sekitar dalam rangka mengurangi risiko bencana. 

Berdasarkan hal tersebut , maka pernasalahan penelitian adalah bagaimana  caranya 

agar siswa sekolah dasar menjadi sadar, peduli dan siaga bencana. Untuk menjawab 

permasalah tersebut maka tahun ke dua penelitian ini mempunyai tujuan: 

1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah Kabupaten Bogor  

2) Menganalisis mata pelajaran yang akan disisipi tentang kebencanaan; 

3) Menganalisis mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang dapat dijadikan 

bahan ajar; 

4) Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi inti  pembelajaran mitigasi 

bencana; 

5) Merancang materi pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional. 

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian Hibah Fundamental Tahap I yang 

mengambil kasus Kampung Naga sebagai kawasan dengan kearifan tradisional, yang 

rawan bencana. Kampung Naga berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian 

Hibah Fundamental tahapI I akan dikembangkan di tingkat pendidikan dasar . dalam hal 

ini dipilih sebagai tempat penelitian adalah Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor. 

Pemilihan Kabupaten Bogor dengan pertimbangan kemiripan kondisi fisik lingkungan 

dan sosial budaya antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan 

sekolah dasar kelas 5 dengan pertimbangan :a)Pembelajaran  mitigasi bencana pada 

anak-anak  usia sekolah dasar ,sangat strategis untuk dilaksanakan; b) Perkembangan 

siswa SD masih dalam tahap operasional konkrit, sehingga penyerapan pengetahuan  

tentang bencana dan mitigasinya akan lebih mudah.  

Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil 

menggunakan kuestioner, wawancara dan observasi. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan dengan teknik tidak acak.  Jumlah sampel ditentukan secara purposive yaitu + 

30%. Hal tersebut karena jumlah sekolah dasar di Kabupaten Bogor yang telah 

menerapkan kurikulum 2013 pada tahun 2014, hanya sekitar 15 sekolah. Wawancara 

dilakukan terhadap pakar yang ditentukan secara purposive sekitar 5 pakar.  Data 

sekunder diperoleh melalui berbagai media cetak dan elektronik. Analisis yang 

digunakan adalah analisis skoring, analisis multikriteria, analisis isi (content analysis) 

dan analisis deskriptive kualitatif. 

Hasil analisis terhadap keadaan Kabupaten Bogor terkait dengan kebencanaan 

adalah:  Kabupaten Bogor secara fisik lingkungan adalah kawasan yang rawan bencana 

alam.  Hal tersebut diperlihatkan oleh frekuensi berbagai bentuk bencana alam seperti 
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tanah longsor,  banjir, angin puting beliung, gempa bumi, dan kekeringan. Bencana 

alam yang menduduki peringkat tinggi berdasarkan faktor jumlah kejadian, jumlah 

korban jiwa dan jumlah kerusakan rumah dan fasilitas selama kurun waktu 2009-2015.  

Bencana dengan peringkat sedang adalah Gempa bumi dan angin puting beliung. 

Hasil analisis  deskriptif terhadap kebutuhan kabupaten Bogor terhadap mitigasi 

bencana  diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru dan kepala sekolah SD yang 

dijadikan sampel, yang menyatakan bahwa mereka menganggap mitigasi bencana 

merupakan sesuatu yang penting dan bermanfaat untuk diajarkan pada siswa sekolah 

dasar.  

 Hasil analisis multi kriteria (MDS), menunjukkan  mata pelajaran yang 

mempunyai kesesuaian tinggi untuk disisipi mitigasi bencana adalah IPA, IPS, bahasa 

Indonesia ,   Ke tiga mata pelajaran tersebut sesuai dengan kemampuan yang harus 

dimiliki dalam mitigasi bencana , yaitu sadar karena mempunyai pengetahuan,  peduli 

karena paham tentang sebab dan akibat bencana, dan siaga karena mempunyai 

keterampilan mengurangi risiko bencana.  

Mitigasi bencana yang dapat dijadikan bahan ajar disesuaikan dengan tema-tema  

dalam kurikulum 2013.  Berdasarkan hasil analisis MDS, tema yang dapat disisipi 

pembelajaran mitigasi bencana adalah Tema 9, Tema 2, Tema 1, dan Tema 4. Keempat  

tema tersebut mempunyai sub tema yang dapat disisipi mitigasi bencana.  Standar 

kompetensi yang dapat dikembangkan adalah aspek kognitif yaitu pengetahuan yang 

akan membuat kesadaran, aspek afektif yaitu pemahaman yang akan menghasilkan 

kepedulian, dan aspek psikomotorik yaitu keterampilan yang akan menghasilkan 

kesiagaan terhadap bencana.  

Kesimpulan terhadap hasil penelitian adalah  Kabupaten Bogor sebagai salah satu 

kabupaten yang rawan bencana membutuhkan pembelajaran mitigasi bencana pada 

jenjang pendidikan dasar . Mitigasi bencana dapat diintegrasi pada mata pelajaran IPA, 

IPS, dan Bahasa Indonesia. Tema yang dapat  disisipi pembelajaran mitigasi bencana 

adalah tema yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat.  Standar kompetensi yang 

dapat dikembangkan adalah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajaran 

mitigasi bencana.  Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian lanjutan diperlukan: 

a) Penyempurnan  bahan ajar mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional 

melalui verifikasi pakar dibidang pendidikan dan bahasa. 

a. Mengembangkan bahan ajar tentang mitigasi bencana menjadi buku bacaan 

yang menarik bagi siswa. 
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PRAKATA 

 

Penelitian dengan judul “ Pengembangan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan 

Tradisional Sebagai Upaya Untuk Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”,  

telah disusun sejak  bulan Januari – bulan Juni 2015. Dalam laporan kemajuan ini  

diuraikan tentang pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan sampai bulan Juni 

2015. Laporan kemajuan ini berisi :  ringkasan; pendahuluan; tinjauan pustaka; tujuan 

dan manfaat; metode penelitian; hasil yang dicapai ; rencana tahapan berikutnya; 

kesimpulan dan saran; daftar pustaka dan lampiran.   

Penelitian ini mendapat dana hibah penelitian dari DIPA Kopertis Wilayah IV 

Jawa Barat dan Banten sesuai dengan surat perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program 

Penelitian Hibah Fundamental Multi Tahun.  Tahun Anggaran 2015 No : 1011/ 

K4/KM/2015 tanggal 31 Maret 2015. Penandatanganan kontrak dengan pihak Lembaga 

Penelitian Universitas Pakuan dilaksanakan  melalui Surat Perjanjian Penugasan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Fundamental Multi Tahun Dosen 

Universitas Pakuan  No 29/LP/KPHF/VI/2015 tertanggal 4 Juni 2015. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan pada berbagai pihak yang telah membantu 

dalam  pendanaan  yaitu : Direktur  Direktorat  Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional;  Koordinartor Perguruan Tinggi Swasta 

Wilayah IV; Rektor Universitas  Pakuan;  Ketua Lembaga Penelitian Universitas 

Pakuan ; Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor yang menjadi sampel penelitian, yaitu: 

SDN Tugu Selatan 01, SDN Cimandala 03, SDN Ciampea 01, SD Global Mandiri 

Gunung Putri.  Selain itu ucapan terimakasih kami sampaikan pula pada para teman 

sejawat dosen dan karyawan yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 

Akhir kata, kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, penelitian ini 

masih memerlukan penyempurnaan. Harapan kami penyempurnaan dapat kami lakukan 

pada laporan akhir nanti, dan berbagai penelitian lanjutan dimasa yang akan datang. 

 

Bogor 29 Juni 2015                                                                                                      

Peneliti 

 

Dr. Ir. Indarti Komala Dewi, MSi 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

 

Peristiwa bencana yang terjadi  diberbagai  tempat di dunia  dengan frekuensi 

yang semakin meningkat menyadarkan  berbagai negara  tentang pentingnya  

bersama-sama membangun komitmen global  dalam hal pengurangan risiko bencana. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Umum PBB mengadakan Konferensi Dunia 

tentang Pengurangan Risiko Bencana (WCDR) yang diselenggarakan di Kobe, 

Hyogo, Jepang, 18-22 Januari 2005. Konferensi tersebut menghasilkan Kerangka 

Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA)  2005-2015  dengan tema 

“Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana”. Dalam HFA 

dibahas pendekatan strategis dan sistematis untuk mengurangi kerentanan dan risiko 

terhadap bencana,  dan diidentifikasi kebutuhan dan cara-cara untuk membangun 

ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana (UNISDR,2005). Salah satu 

prioritas dalam HFA adalah membangun budaya aman dan siaga  bencana melalui 

pendidikan (UN-ISDR,2005).  

Pendidikan pengurangan risiko bencana adalah proses pembelajaran bersama 

yang bersifat interaktif  antara masyarakat dengan  lembaga-lembaga yang terkait 

dengan pengurangan risiko bencana. Pendidikan pengurangan risiko bencana juga 

mencakup pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal 

bagi perlindungan terhadap bencana alam( UN-ISDR, 2005). 

Keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat termasuk perguruan tinggi. Dalam 

lampiran Perka BNPB No 3 tahun 2012 tentang Rencana Nasional Pengurangan 

Risiko Bencana  2010-2014, disebutkan salah satu strategi untuk mewujudkan visi 

dan misi penanggulangan bencana di Indonesia adalah melalui pemberdayaan 

perguruan tinggi. Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan perguruan tinggi agar  

mampu memfasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan 

mengembangkan pengetahuan serta teknologi kebencanaan di tingkat pusat dan 

daerah. Perguruan tinggi diharapkan turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi penanggulangan bencana yang sesuai dengan konteks  masing-masing 
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daerah. Oleh karena itu penelitian tentang mitigasi bencana yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi sangatlah penting, karena hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk  

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko 

bencana.  

Di bidang pendidikan,  persoalan pengurangan risiko bencana , ditandai dengan 

terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor: 

70a/SE/MPN/2010 tentang pengarusutamaan risiko bencana di sekolah. Ini adalah 

wujud kerja sama Kemendiknas dengan United Nation Development Programme 

(UNDP) . Dalam surat edaran itu Mendiknas mengimbau kepada seluruh gubernur, 

bupati, dan walikota untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di sekolah 

melalui tiga hal. Pertama, pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan 

komunitas sekolah. Kedua, pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam 

kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler. Ketiga 

adalah membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung 

pelaksanaan pengurangan risiko bencana  di sekolah.  

Berpedoman pada SE Mendiknas  No 70a/SE/MPN/2010, tersebut, pada tahun 

2011 Kemendiknas mengintegrasikan pengetahuan tentang pengurangan risiko 

bencana ke dalam kurikulum pada  jenjang pendidikan dasar hingga  menengah. 

Tujuan jangka pendek adalah agar peserta didik diharapkan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri saat terjadi 

bencana, dan mereka juga diharapkan akan turut serta dalam mengurangi risiko 

bencana. Tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan generasi masa depan yang 

siaga dalam menghadapi bencana berbekal  pengetahuan tentang : pencegahan, 

mitigasi, dan kesiapan terhadap bencana.  

 

1.2. Perumusan  Masalah 

Kabupaten Bogor adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan 

tingkat Indeks  risiko bencana multi ancaman yang tinggi,  yaitu no 4 di Provinsi 

Jawa Barat, dan no 5 untuk skala Nasional (Kurniawan et.al, 2014). Indeks risiko(IR) 

bencana untuk angin topan (puting beliung) menduduki urutan ke 6, sedangkan untuk 

tanah longsor menduduki urutan ke 4; banjir dan tanah longsor urutan ke dua.  

Berdasarkan data dari BNPB , bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2003 -
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2013 adalah bencana hidrometeorologis yaitu : longsor (38,66 %), puting 

beliung(27,32%), banjir (12,89), kekeringan (9,28%), dan Banjir disertai longsor 

(7,22%). Berdasarkan hal tersebut,  maka masyarakat yang berada di Kabupaten 

Bogor perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi risiko bencana.  

Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana perlu diajarkan pada masyarakat  

sejak dibangku sekolah dasar.  Hal tersebut disebabkan selama ini korban jiwa atau 

trauma akibat kejadian bencana lebih besar  pada anak-anak dibandingkan orang 

dewasa,  karena kemampuan untuk menyelamatkan diri dan pengetahuan mereka 

terhadap bencana masih kurang (UN-ISDR, 2005). Oleh karena itu anak-anak pada 

tingkat pendidikan dasar seyogyanya mendapat pengetahuan tentang bencana dan 

keterampilan  untuk mengurangi risiko bencana. Agar lebih efektif maka pendidikan 

tentang pengurangan risiko bencana harus terintegrasi dalam kurikulum sekolah 

dasar. Dalam hal ini , materi mitigasi bencana dapat disisipkan ke dalam materi 

pelajaran yang sesuai atau menjadi sub tema dalam tema-tema yang sudah ada pada 

Kurikulum 2013. Pemberdayaan siswa sekolah dasar agar memahami mitigasi 

bencana merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sadar bencana. 

Dengan harapan pengetahuan yang didapat dari sekolah dapat ditularkan pada 

lingkungan sekitar dalam rangka mengurangi risiko bencana.  

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana keadaan kebencanaan di Kabupaten Bogor  dan apa yang 

dibutuhkan dalam pengurangan risiko bencana  bagi anak pada level 

pendidikan dasar? 

b. Mata pelajaran apa yang paling efektif untuk disisipi pengetahuan 

kebencanaan? 

c. Bagaimana bentuk mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang 

dapat diajarkan bahan ajar di tingkat sekolah dasar 

d. Bagaimana standar kompetensi pembelajaran mitigasi bencana untuk 

tingkat sekolah dasar 

e. Bagaimana rancangan materi pembelajaran mitigasi bencana untuk tingkat 

sekolah dasar 
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1.3. Urgensi Penelitian 

Urgensi dari penelitian ini adalah :  

a) Mempersiapkan generasi muda  yang sadar dan siaga terhadap bencana 

melalui pembelajaran mitigasi bencana; 

b) Mendukung proses pembelajaran sadar dan siaga melalui materi 

pembelajaran mitigasi bencana . 

 

1.4. Luaran Penelitian 

a) Publikasi pada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan  

b) Bahan ajar mitigasi bencana untuk tingkat SD 

c) Seminar  yang terkait dengan  mitigasi bencana 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Mitigasi Bencana  

2.1.1. Definisi dan Konsep 

Bencana sering diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk atau menakutkan. 

Dalam bahasa Inggris bencana diartikan sebagai disaster. Secara etimologis disaster 

dalam bahasa Inggris berasal dari kata dis( bersifat negatif)  dan astro (berarti 

bintang). Berdasarkan hal tersebut kata Dis-astro diartikan sebagai jatuhnya bintang-

bintang ke bumi yang menghasilkan sesuatu yang negatif.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Undang-undang no  

24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  mendefinisikan bencana sebagai 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.  

Bencana adalah hasil dari proses alam dan sosial. Bencana mengandung 

dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial perilaku manusia 

adalah faktor penting dalam tingkat kerentanan dan kemungkinan bencana yang 

terjadi. Oleh karena itu untuk mengubah perilaku diperlukan pendidikan. Budaya 

mengurangi risiko bencana perlu dipromosikan karena bencana kadang-kadang tidak 

terjadi dalam waktu yang lama bahkan melewati satu generasi. Kesalahpahaman 

tentang bencana sebagai kutukan alam merupakan penghalang dalam mengubah pola 

pikir masyarakat terhadap budaya keselamatan. 

 Bencana dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu : bencana alam dan bencana non 

alam . Berdasarkan Undang-undang no  24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, bencana alam adalah bencana yang penyebabnya adalah peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang bersumber dari alam, sedangkan bencana non alam  

adalah bencana yang prenyebabnya adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

bersumber bukan dari alam tapi dari kegiatan manusia. Contoh dari bencana alam 

adalah : gempa bumi, angin puting beliung. Contoh bencana non alam adalah : 

kebakaran di perkotaan. Kecelakaan lalu lintas. Beberapa bencana alam terjadi tidak 
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murni secara alami.  Contohnya adalah banjir dan longsor  penyebabnya kombinasi 

faktor manusia dan alam. Faktor alam yang berpengaruh adalah faktor meteorologis,  

sedangkan faktor manusia adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam 

memanfaatkan sumberdaya alam telah mengganggu keseimbangan alam. Dalam 

Undang-undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan 

bencana alam antara lain : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, dan tanah longsor; sedangkan bencana non alam antara lain : kegagalan 

teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, konflik sosial dan terror. 

Mitigasi berasal dari kata mitigation (Inggris) yang diartikan sebagi suatu 

tindakan atau kegiatan untuk mengurangi kerusakan atau keparahan. Secara secara 

etimologi  kata mitigasi berasal dari kata latin mitigare. Mitigare merupakan 

gabungan dari akar kata mitis (yang berarti lunak, lembut, jinak) dan agare (yang 

berarti melakukan mengerjakan, membuat). yang diartikan sebagai tindakan untuk 

mengurangi kerusakan atau keparahan.   Secara harfiah mitigasi dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang liar atau keras dibuat menjadi jinak atau lembut (Sunarto, 

2011).  Apabila dikaitkan dengan bencana yang mempunyai sifat keras atau liar, 

maka mitigasi bencana dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk melemahkan 

kekuatan  bencana agar kerugian atau penderitaan  yang ditimbulkannya menjadi 

berkurang.  Dengan demikian mitigasi bencana merupakan upaya pengurangan, 

pencegahan atau suatu proses mengupayakan tindakan preventif untuk mengurangi 

dampak negatif bencana (Noor, 2002).Sebagai tindakan preventif, mitigasi bencana 

dapat dilakukan secara struktural dan non struktural.  

Paradigma baru dalam penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko 

bencana. dengan tujuan meminimalkan hingga skala paling rendah dampak dari 

bencana.  Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,  baik 

melalui pembangunan fi sik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana Indriyanto, 2010). Dalam hal ini mitigasi bencana  

dapat dilakukan sebelum bencana terjadi  dan kesiapan menghadapi  bencana.  

Mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana merupakan  kegiatan 

jangka panjang untuk membangun budaya selamat dan  tangguh bencana pada 

masyarakat.  Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana.   
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Resiko bencana (Risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Indriyanto, 2010).  Berdasarkan UU No 

24 tahun 2007 tentan Penanggulangan Bencana, terdapat 3 faktor yang dapat 

menyebabkan bencana yaitu :  

a) Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made 

hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster 

Reduction  (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi 

(geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological 

hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi 

(technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental 

degradation), 

b) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta 

elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana, 

c) Kapasitas adaptasi yang rendah dari berbagai komponen di dalam 

masyarakat. 

Ketiga faktor tersebut sangat krusial dalam mitigasi bencana, artinya ketiga 

faktor tersebut  perlu diantisipasi dengan baik, agar bencana dapat dihindarkan atau 

minimal dapat dikurangi.  Risiko bencana (R) merupakan fungsi dari peluang (P) 

terjadinya bencana dan konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.   

Semakin besar peluang terjadinya bencana dan semakin besar konsekuensi yang 

timbulkan oleh bencana tersebut maka semakin tinggi tingkat risiko bencananya.  

Konsekuensi yang ditimbulkan tergantung tingkat kerentanan (Vulnerability). 

Besarnya konsekuensi dapat dikurangi oleh upaya adaptasi. Berdasarkan ketiga 

faktor yang dapat menyebabkan bencana tersebut, maka untuk mengurangi risiko 

bencana hal yang harus dilakukan adalah : mengurangi bahaya, mengurangi 

kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi. 

Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan 

bahwa  kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah 

bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat 

menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat 
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berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat 

dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap 

dampak bahaya. Kerentanan fisik  berkaitan dengan : bangunan, Infrastruktur, 

konstruksi yang lemah. Kerentanan sosial  berkaitan dengan : kemiskinan, 

lingkungan sosial, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak anak dan wanita, 

serta  lansia. Kerentanan mental berkaitan dengan ketidaktahuan, ketidaksadaran, 

kurangnya percaya diri.  

Kapasitas dapat digambarkan sebagai kemampuan fisik /infrastruktur, 

kelembagaan, sosial,  ekonomi , masyarakat yang  terlatih, kepemimpinan dan 

manajemen. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perlu 

dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu upaya untuk peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, adalah melalui pemahaman potensi 

kearifan tradisional yang ada di dalam suatu komunitas tertentu  yang digali melalui 

pendekatan partisipatif. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No 21/2008 tentang Penyelenggaraan 

Penangulangan Bencana, mitigasi bencana dapat berbentuk: a) penataan ruang 

berbasis risiko bencana; b) pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata 

bangunan; c) pelatihan, penyuluhan dan pendidikan. Sedangkan berdasarkan UU No 

24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,  kegiatan mitigasi bencana dilakukan 

melalui mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural meliputi: a) 

pembangunan sistem peringatan dini; b) pembangunan sarana-prasarana; c) 

pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana.  Mitigasi non struktural 

meliputi : a) penyusunan perundang-undangan; b) penyusunan peta rawan bencana; 

c) penyusunan peta risiko bencana; d) penyusunan Amdal; e) penyusunan tata ruang; 

f) penyusunan zonasi; g) pendidikan; h) penyuluhan dan; i) penyadaran masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut maka mitigasi bencana dapat dilakukan dengan melalui 

pendidikan  di sekolah-sekolah. 

2.1.2. Pembelajaran  Mitigasi Bencana di Sekolah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No 12/2012).  Pendidikan, dalam arti luas, 

adalah sarana  kelangsungan kehidupan sosial, proses pendidikan akan berlangsung 

terus  (Dewey, 1944). Proses pendidikan merupakan kegiatan yang 

berkesinambungan dalam mereorganisasi, merekonstruksi, dan mentransformasi.  

Pendidikan dalam arti umum merupakan bentuk pembelajaran di mana 

pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang ditransfer dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian, atau secara 

otodidak (Dewey, 1944) .  Pendidikan juga dapat diartikan sebagai  tindakan atau 

proses menyampaikan atau memperoleh pengetahuan umum, membangun kekuatan 

penalaran dan penilaian, serta mempersiapkan diri sendiri atau orang lain secara 

intelektual untuk kehidupan  yang matang.   

Mitigasi bencana adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi 

risiko bencana. Untuk mengurangi risiko bencana  perlu peningkatan kapasitas  

(Capacity building) masyarakat dalam penanggulangan bencana.  Peningkatan 

kapasitas  masyarakat  merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan 

manusia atau infrastruktur sosial dalam masyarakat atau organisasi yang dibutuhkan 

untuk mengurangi tingkat risiko (UNISDR, 2004).  Sejalan dengan hal tersebut, 

prioritas  ke tiga  dalam Kerangka aksi Hyogo  menyebutkan:  gunakan pengetahuan, 

inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di 

semua tingkat (Wisner, 2006). Pendidikan, pengetahuan dan kesadaran sangat 

penting dalam membangun kemampuan untuk mengurangi kerugian dari bencana 

alam,  serta kapasitas untuk merespon dan memulihkan (Wisner, 2006). Pendidikan 

merupakan sarana penting dalam komunitas lokal di seluruh dunia untuk 

berkomunikasi, memotivasi, dan untuk  terlibat.  Pendidikan tentang bahaya yang 

ditimbulkan  oleh bencana alam dan bagaimana harus bersikap serta bertindak  

jangan hanya  diberikan pada mayarakat yang sudah dewasa saja,  tetapi harus 

diberikan pada segala usia,  termasuk anak-anakm(UN-ISDR, 2008).  Pada saat 

kejadian bencana  anak-anak  merupakan kelompok yang paling rentan  terutama 

mereka yang sedang berada di sekolah (UN-ISDR, 2008).  Sekolah dasar merupakan 

basis dari komunitas anak-anak,  mereka adalah pihak yang harus dilindungi 

sekaligus perlu ditingkatkan pengetahuannya  terkait mitigasi bencana ( KPI, 2011). 



10 
 

Kesadaran bencana perlu menjadi bagian dari warisan budaya setiap individu,  

dan pengembangan sikap tersebut harus ditumbuhkan  pada anak sejak usia dini. 

Oleh karena itu kesadaran dan pembelajaran tentang risiko bencana dan bahaya yang 

dapat mengancam, harus dimulai dalam pendidikan sejak awal, dan  dilakukan secara 

berkelanjutan.  Peningkatan kesadaran dam pengembangan sikat masyarakat dalam 

mengurangi risiko bencana dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah.  Sekolah 

memiliki peran nyata dalam membangun ketahanan masyarakat dan memainkan 

peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keselamatan dalam kehidupan 

masyarakat.  Sekolah juga merupakan wahana efektif dalam memberikan 

menyebarkan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat 

disekitarnya. 

  Pembelajaran mitigasi bencana di sekolah dasar adalah sebuah upaya untuk 

membangun ketahanan dengan melatih dan membantu anak-anak mempersiapkan 

diri  agar waspada dan siaga terhadap bencana dan meningkatkan kemampuan 

mereka secara terus-menerus agar  terampil dalam menyelamatkan dan menolong 

dirinya sendiri dan orang lain.  Anak-anak  yang telah memperoleh pembelajaran 

mitigasi bencana dapat bertindak sebagai pembawa  informasi kepada keluarga di 

rumah. Anak-anak yang memiliki pengetahuan tentang cara  penyelamatan diri 

dalam menghadapi bahaya,  akan menjadi lebih mampu dan memiliki kepercayaan 

diri yang positif tanpa merasa ketakutan dan stress (Nirmalawati, 2011:62).  Bagi 

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, hal tersebut sangat penting,  

karena akan mengurangi risiko bencana seperti kematian, kecelakaan dan trauma.  

Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran mitigasi bencana di sekolah merupakan  

strategi yang  efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan 

pendidikan kebencanaan.   

Pengintegrasian mitigasi bencana dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dengan menyatukan, dan menggabungkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan 

tentang mitigasi bencana baik sebelum terjadi bencana,dan  saat sedang terjadi 

bencana  melalui penguasaan materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap dan 

nilai.  Selanjutnya agar mitigasi bencana dapat diimplementasikan, pembelajaran 

mitigasi bencana harus masuk dalam kurikulum. Hal tersebut sangat membantu 

membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu kebencanaan. 
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 Bloom membagi  ranah belajar menjadi tiga aspek  yaitu : 

a) Ranah kognitif mencangkup 6 kategori, yaitu: pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis,  dan penilaian (Ragil dan Sukiswo, 2011: 70) ; 

b) Ranah afektif berkenaan dengan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni:  penerimaan,  jawaban atau  reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi (Handayani, et.al., 2014);  

c) Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif (Handayani, 

et.al.,2014). 

Berkaitan dengan taksonomi Bloom tersebut, maka sasaran pembelajaran 

mitigasi bencana mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  Pada ranah 

Kognitif pembelajaran mitigasi bencana dilakukan dengan memberikan pengetahuan 

tentang kategori bencana, jenis bencana alam; karakteristik berbagai bentuk bencana 

alam, proses terjadi bencana , tanda –tanda bencana, faktor penyebab bencana dan 

mitigasi bencana. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa dapat mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis dan menilai berbagai jenis bencana alam dan 

mitigasinya. Pada ranah afektif pembelajaran mitigasi bencana dilakukan dengan 

cara: merencanakan kegiatan mandiri dan bekerjasama dalam kelompok sehingga 

siswa dapat menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan 

kegiatan mitigasi bencana dari sejak pra bencana, pada saat bencana dan pasca 

bencana. Pada ranah psikomotor pembelajaran mitigasi bencana dilakukan dengan 

cara kegiatan mengamati (observing),menanya,   menalar, dan mengkomunikasikan  

terkait dengan lingkungan  sekitar yang berpotensi bencana, serta melakukan gerakan 

melindungi diri dan orang lain. 

Pengetahuan dan pemahaman (kognitif) tentang kebencanaan diharapkan 

membentuk sikap mental (afektif)  sadar dan peduli bencana. Selanjutnya sikap 

mental tersebut diterapkan (psikomotorik) dalam hidup sehari-hari. Dengan 

demikian, maka  titik berat pembelajaran mitigasi bencana tidak hanya pada aspek 

kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotorik,  

sehingga  siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman (kognitif) tetapi 



12 
 

juga mampu mengubah perilakunya menjadi selamat dan siaga bencana , serta 

mempunyai kemampuan bertindak mengurangi risiko bencana. 

2.2. Bencana Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah salah satu bentuk dari  gerakan massa tanah atau batuan, 

atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya 

kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Kurniawan et.al, 2011; Ishak, 

2011; ). Pada prinsipnya gerakan tanah  terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih 

besar dari pada gaya penahan (Resisting Forces)( Ishak, 2011).  Gaya penahan 

umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya 

pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah 

batuan (Ishak, 2011;Triutomo, et.al, 2007 ). 

Menurut Wudianto (2000) dalam Utomo(2008),  tanah longsor baru bisa terjadi 

apabila terdapat 3 hal berikut ini: - Terdapat lereng yang cukup curam sehingga tanah 

bisa meluncur secara cepat ke bawah. - Adanya lapisan di bawah permukaan tanah 

yang kedap dengan air. - Terdapat cukup kandungan air di dalam tanah sehingga 

tanah yang berada di atas lapisan kedap menjadi jenuh. 

2.2.1. Proses Terjadinya Tanah Longsor  

Longsor translasi adalah bergeraknya massa 

tanah dan batuan pada bidang gelincir 

berbentuk rata atau bergelombang landai  

 
 

Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa 

tanah dan batuan pada bidang gelincir 

berbentuk cekung 

 

Pergerakan blok  atau longsoran translasi 

blok batu  : adalah perpindahan batuan yang 

bergerak pada bidang gelincir berbentuk 
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Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar 

batuan atau material lain bergerak ke bawah 

dengan jatuh bebas. Umumnya terjadi pada 

lereng terjal hingga menggantung terutama 

pada daerah pantai. Batu- batu besar yang 

jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang 

parah 

 

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor 

yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa 

butiran kasar dan halus .Longsor berupa 

rayapan tanah hampir tidak dapat dikenali, 

kecuali dalam waktu yang lama. Rayapan 

tanah ini menyebabkan tiang-tiang telepo, 

listrik, pohon, menara atau rumah miring ke 

bawah.  

 

Aliran bahan rombakan adalah jenis tanah 

longsor yang terjadi ketika masa tanah 

bergerak didorong oleh air . Kecepatan 

aliran tergantung pada kemiringan lereng, 

volume dan tekanan air dan jenis-jenis 

materialnya. Gerakan terjadi disepanjang 

lembah dan mampu mencapai ratusan meter 

jauhnya., bahkan di beberapa tempat dapat 

mencapai ribuan meter seperti di daerah 

aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran 

tanah ini dapat menelan korban cukup 

banyak 

 

Gambar 1.  Jenis dan proses Terjadinya tanah Longsor   
(Triutomo, et.al, 2007) 

 

2.2.1. Faktor-faktor Penyebab Tanah Longsor  

Penyebab longsor adalah terjadinya gangguan kestabilan pada tanah/batuan 

penyusun lereng. Faktor penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu  : Faktor 
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pengontrol gangguan kestabilan lereng dan proses pemicu longsoran  Triutomo,  

et.al, 2007). Faktor Pengontrol ganguan kestabilan lereng  (Ishak, 2011; Triutomo,  

et.al, 2007):  

a) Penggundulan hutan 

b) Jenis batuan (batuan sedimen dan batuan gunung api berukuran pasir, kerikil 

atau lempung)pada lereng curam 

c) Jenis tanah (lempung dengan ketebalan lebih dari 2,5 m  pada lereng curam  

d) Hujan 

e) Lereng terjal 

f) Penggunaan lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di 

lereng yang terjal 

Proses pemicu longsoran : 

a) Getaran 

b) Peningkatan kandungan air dalam lereng 

c) Adanya beban tambahan berupa bangunan atau pohon besar yang ditanam 

terlalu rapat dan rimbun pada lereng curam 

d) Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng 

kehilangan gaya penyangga 

e) Bekas longsoran lama 

f) Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung) 

Kemantapan lereng biasanya dievaluasi dengan menghitung faktor keamanan 

(FS), yaitu perbandingan antara gaya yang menahan dengan gaya yang meluncurkan; 

Bila gaya menahan < dari gaya peluncur, maka lereng akan mantap/stabil, nilai 

FS>1. tetapi bila FS < 1, maka lereng tersebut akan bergerak/tidak mantap). Gaya 

yang menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut dipengaruhi oleh kedudukan 

muka air tanah, sifat fisik/mekanisme tanah antara lain kohesi/daya ikat (c) dan sudut 

dalam tahanan geser tanah yang bekerja di sepanjang bidang luncuran (Ishak, 

2011).Gaya pendorong antara lain  dipengaruhi oleh kandungan air, beban bangunan, 

dan berat masa tanah itu sendiri (Ishak, 2011). 

2.2.2. Dampak Tanah Longsor (Triutomo,  et.al, 2007;  

a) Gerakan tanah atau tanah longsor merusakkan sarana dan prasarana 

permukiman     (jalan, pipa, kabel,  fondasi, bangunan, saluran dan utilitas 



15 
 

lainnya) baik yang ada di bawah  (tertimbun) atau pun diatas longsoran 

(terseret). 

b) Runtuhan lereng yang tiba tiba dapat menyeret permukiman turun jauh di 

bawah lereng. Runtuhan batuan (rockfalls) dapat menerjang bangunan atau 

permukiman di bawahnya. 

c) Aliran butiran (debris flow) dalam tanah yang lebih lunak, menyebabkan 

aliran lumpur yang dapat mengubur bangunan permukiman, menutup aliran 

sungai sehingga menyebabkan banjir, dan menutup jalan. 

d) Liquefaction adalah proses terpisahnya air didalam pori‐pori tanah akibat 

getaran sehingga tanah  kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada 

diatasnya sebagai akibatnya bangunan akan amblas atau terjungkal. 

2.2.3. Tanda-Tanda Akan Terjadi Tanah longsor (Triutomo,  et.al, 2007; 

Utomo, 2008) 

a) Muncul retakan memanjang atau lengkung pada tanah atau pada 

konstruksi bangunan, yang biasa terjadi setelah hujan. 

b) Terjadi penggembungan pada lereng atau pada tembok penahan 

c) Retakan baru atau tonjolan yang tidak biasa di dalam tanah, perkerasan 

jalan  

d) Tiba‐tiba muncul rembesan atau mata air pada lereng 

e) Tiba‐tiba pintu atau jendela rumah sulit dibuka, Struktur pendukung 

seperti deck dan teras miring atau bergerak relatif ke arah gedung utama 

kemungkinan akibat deformasi bangungan yang terdorong oleh massa 

tanah yang bergerak 

f) Perengkahan lantai beton dan fondasi 

g) saluran air dan utilitas bawah tanah lainnya patah 

h) Apabila pada lereng sudah terdapat rembesan air/mata air, air tersebut 

tiba‐tiba menjadi keruh bercampur lumpur. 

i) Tiang telepon, pohon, dinding penahan atau pagar,  miring searah 

kemiringan lereng 

j) Ketinggian air anak sungai meningkat dengan cepat 

k) Terjadi peningkatan kekeruhan sungai 
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l) Penurunan mendadak ketinggian air anak sungai walau hujan masih jatuh 

atau baru saja berhenti. 

m) Suara gemuruh samar dengan volume yang terus meningkat 

n) Suara yang tidak biasa, seperti pohon, keretakan atau batu-batu yang jatuh 

secara bersama-sama,  

2.2.4 Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan secara struktural dan non 

struktural.  Beberapa contoh mitigasi struktural dan non struktural diperlihatkan 

Tabel 1. 

Tabel 1. Mitigasi  Bencana Tanah Longsor 

Mitigasi Struktural Mitigasi Non struktural 

 Menggali material penyebab longsor  Perencanaan pemanfaatan  lahan di 

kawasan rawan longsor 

 Memotong  lereng utk mengurangi 

keterjalan 

 Membuat peta kerentanan tanah 

terhadap longsor atau peta kestabilan 
lahan 

 Memindahkan material yang tidak stabil 

dibagian muka bidang luncuran 

 Penghijauan dengan tanaman 

 Membuat  selokan agar air tidak 

tertahan di lereng 

 Penyuluhan tentang bahaya longsor 

 Menutup rekahan lereng  dengan 

lempung atau material impermeabel 
agar tidak dimasuki air 

 Mendorong pembentukan kelembagaan  

masyarakat utk mencegah longsor, 
menolong korban dan merehabilitasi 

pasca longsoor  

 Memindah aliran air bawah tanah  Pelatihan mitigasi bencana longsor 

 Membuat dinding penahan longsor  Pemetaan hidrogeologi 

 Memasang tiang pancang di lereng 

curam 

 Relokasi masyarakat sekitar kawasan 

rawan longsor 

 Pemadatan dan pengerasan melalui 

injeksi semen,aspal, atau bahan kimia 

tertentu 

 

 Membuat tanggul penahan longsor(rock 

fall) 

 

 Memperkuat fondasi bangunan  

 Melakukan pemadatan tanah di sekitar 

bangunan  

 

 Pemasangan EWS di kawasan rawan 

longsor 

 

Sumber: Noor, 2014 
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2.2.5   Kearifan Tradisional dalam mitigasi dan adaptasi Bencana 

Tanah Longsor( Dewi dan Istiadi, 2014) 

Masyarakat tradisional mempunyai kearifan tersediri dalam menyikapi bahaya 

tanah longsor. Di Kampung Naga cara mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap 

bahaya tanah longsor dilakukan dengan teknologi sederhana yang ramah lingkungan.  

a) Kebun dan sawah  

Di Kampung Naga lahan sawah dan kebun yang terletak dilereng bukit dibuat 

berteras-teras , dimana air dialirkan dari petak yang paling tinggi ke petak  yang 

letaknya paling rendah. Tanaman padi dan kebun ditanam petak-petak dalam teras 

tersebut. Di beberapa bagian yang rawan longsor, dinding teras  diperkuat dengan 

tanaman bambu atau aren .  

b) Hutan 

Hutan di Kampung  Naga dijaga dan dikeramatkan, karena masyarakat menaati 

adat dan paham bahwa merusak hutan dapat menimbulkan bencana. Mereka 

mempunyai keyakinan bahwa” hutan adalah imah kai dan kai adalah imah cai”. 

Artinya hutan adalah tempat tumbuh pohon, dan pohon adalah tempat berkumpulnya 

air. Dengan adat dan tradisinya mereka melarang masyarakat untuk masuk  atau 

mengambil apapun yang ada di hutan. Larangan tersebut dipatuhi masyarakat 

sehingga hutan tetap lestari dan pohon-pohon yang ada di hutan yang terletak di 

bukit tersebut melindungi perumahan yang ada di bawahnya dari bahaya longsor. 

Tanah di bukit tersebut menjadi kuat karena akar-akar pohon besar menahannya. 

Selain menbegah longsor, hutan tersebut menjaga sumber air yang ada di dalamnya 

tidak kering pada saat musim kemarau. 

c) Rumah  

Di Kampung Naga seperti halnya sawah dan kebun, rumah juga diletakan di 

daerah yang datar  memanjang mengikuti kontur.  Seperti halnya sawah dan kebun, 

pemanfaatan lahan untuk  rumahpun dibuat berteras-teras. Dinding teras diperkuat 

dengan tanah liat /lempung dan batu untuk menahan agar tidak longsor. Air dari 

masing-masing teras dialirkan ke selokan yang memotong kontur , sehingga air hujan 

dapat mengalir secara gravitasi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah 

melalui selokan tersebut. Dengan sistem seperti itu  longsor dapat dicegah. Untuk 

mencegah erosi, selokan tersebut dibuat dari pasangan batu dan dindingnya disemen 
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d) Balong 

Balong di Kampung Naga diletakan di daerah paling bawah dari permukiman, 

di dekat sungai . Tidak ada balong yang dibuat di atas bukit. Tujuannya adalah agar  

tanah di lereng yang curam tidak longsor. Balong tersebut sekaligus menjadi 

penampung air limbah sebelum dibuang ke sungai dan juga pengendali banjir.  

2.3. Bencana Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung adalah angin sejenis Tornado  dengan kekuatan  rendah 

(weak Tornado). yang berputar dengan kecepatan anta 60 - 90 km/jam atau 30– 50 

knots/jam yang berlangsung 5 - 10 menit akibat adanya perbedaan tekanan sangat 

besar dalam area skala lokal  yang terjadi di bawah atau di sekitar awan 

Cumulonimbus (Cb)( Sudibyakto & Daryono , 2008; Rosdiana, 2013).   

2.3.1 Karakteristik Angin Puting Beliung   

Salah  satu  penyebab  timbulnya  bencana  di  Indonesia  adalah  kurangnya  p

emahaman  terhadap  karakteristik  ancaman  bencana (Triutomo, et.al, 2007: 15).  

Puting beliung merupakan dampak ikutan awan Cumulonimbus (Cb) yang biasa 

tumbuh selama periode musim hujan, tetapi tidak semua pertumbuhan awan Cb akan 

menimbulkan angin puting beliung ( Rosdiana, 2013). Bentuk pusaran angin puting 

beliung yang khas adalah berbentuk awan corong, yang berasal dari awan 

Cumulonimbus (Cb). Biasanya awan corong pada puting beliung membentang 

kebawah dan mencapai tanah hanya untuk beberapa menit dan bergerak sejauh 1 atau 

2 km. Angin ini sering terjadi pada musim pancaroba, pada siang atau sore hari,  

terutama terjadi di dataran rendah. Angin puting beliung bergerak secara garis lurus 

serta tidak bisa diprediksi secara spesifik, hanya bisa diprediksi 0.5- 1 jam sebelum 

kejadian, jika melihat atau merasakan tanda-tandanya dengan tingkat keakuratan 

kurang dari 50 %. Selanjutnya karakteristik dari angin puting beliung diperlihatkan 

Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Angin Puting Beliung 

Kriteria Karakteristik Angin Puting Beliung 

1. Area tumbuh Daratan dan bisa terjadi di laut (water spot), 

Lebih banyak terjadi di dataran rendah 
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Kriteria Karakteristik Angin Puting Beliung 

2. Bentuk pusaran 

angin 

Mirip belalai gajah/selang vacuum cleaner 

3. Periode ulang  Terjadi pada musim peralihan musim kemarau ke 

hujan atau sebaliknya (pancaroba) 

 Tidak mempunyai siklus yang beraturan 

 Tidak ada putting beliung susulan 

4. Arah gerakan Dipengaruhi arah gerakan awan cumulonimbus (Cb) 

5. Proses terjadinya Hanya dari awan Cb dengan skala lokal 

6. Deteksi kehadiran 0,5-1 jam sebelum kejadian, dan keakuratannya 50% 

7. Waktu kejadian Lebih sering pada siang-sore hari, malam hari jarang terjadi 

8. Kecepatan angin 30-50 knots 

9. Durasi kejadian 5-10 menit  

10. Dampak   Merobohkan : atap rumah, tiang,pohon tinggi yang 

rimbun dan rapuh. 

 Skala besar bisa menghancurkan rumah permanen 

 Jika  kejadiannya berlangsung lama, lintasannya 

membentuk jalur kerusakan. 

11. Luas area kerusakan 5-10 km ( lokal) 

Sumber : Sudibyakto & Daryono , 2008; F. Rosdiana, 2013;  Mas’at, 2014;  BMKG 

2.3.2  Proses Terjadinya Puting Beliung 

Proses terjadinya puting beliung sangat terkait erat dengan fase tumbuh awan 

Cumulonimbus (Cb). Awan Cumulonimbus dapat terbentuk ketika suhu udara di 

permukaan lebih tinggi  dibandingkan di atmosfer (Pratiwi, 2011).  Durasi fase 

pembentukan awan, hingga fase awan punah berlangsung paling lama sekitar 1 jam 

(Sudibyakto & Daryono , 2008).  

 Fase terbentuknya awan Cb adalah sebagai berikut(Sudibyakto & Daryono , 2008; ): 

a. Fase tumbuh : Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan 

belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara 

yang naik ke atas puncak awan. 

b. Fase dewasa/masak :  Selanjutnya titik-titik air yang ada di atmosfer tidak 

dapat ditahan oleh udara yang naik ke puncak awan. Akibatnya titik-titik air 
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turun sebagai hujan  dan menimbulkan gaya gesek antara arus udara naik dan 

turun. Temperatur massa udara yang turun ini lebih dingin dari udara 

sekelilingnya. Antara arus udara yang naik dan turun dapat timbul arus geser 

yang memuntir, membentuk pusaran. Arus udara ini berputar semakin cepat, 

mirip sebuah siklon yang “menjilat” bumi sebagai angin puting beliung. 

Angin puting beliung kadangkala  disertai hujan deras yang membentuk 

pancaran air.  

c. Fase Punah :  Setelah tidak ada lagi massa udara yang naik. Massa udara yang 

turun meluas di seluruh awan. Kondensasi berhenti. Udara yang turun 

melemah hingga berakhirlah pertumbuhan awan Cb. Jika fenomena ini 

terjadi, kemungkinan besar kehadiran hujan disertai angin kencang sudah 

menjelang.   

2.3.3  Tanda Tanda Akan Terjadinya Puting Beliung 

Adapun gejala awal akan terjadinya puting beliung adalah ( Sudibyakto & Daryono , 

2008): 

a. Udara terasa panas dan gerah (sumuk).  

b. Di langit tampak ada pertumbuhan awan Cumulus (awan putih bergerombol 

yang berlapis-lapis).   

c. Diantara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya 

sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visual seperti 

bunga kol.  

d. Awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi berwarna hitam 

pekat (awan Cumulonimbus).  

e. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin yang terasa 

sangat dingin.  

2.3.4  Mitigasi bencana angin puting beliung ( Sudibyakto & Daryono , 2008;  

Rosdiana, 2013 

1. Sebelum bencana: a)Memahami dan mengenal angin puting beliung, baik 

difinisi, gejala awal, karakteristik, bahaya dan mitigasinya. b)Memangkas 

ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh atau terlalu 
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rimbun untuk mengurangi beban. c)Tidak membiasakan memarkir kendaraan 

atau berteduh di bawah pohon besarpada saat hujan. d) Jika tidak penting 

sekali, hindari bepergian apabila langit tampak awan gelap dan 

menggantung.  e)Memperhatikan atap rumah sekitar, jika ada atap dari rumah 

yang tidak permanen, usahakan untuk menhindari melewatinya di kala hujan 

dan cuaca berangin karena atap rumah seperti ini mudah terhempas saat angin 

kencang. f)Waspada saat keadaan langit cerah namun terdapat awan yang 

tiba-tiba gelap. g)Menghindari daerah di bawah awan gelap.h). 

2. Saat Bencana : a) Segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman 

begitu angin kencang menerjang, dan jika memungkinkan segeralah menjauh 

dari lokasi kejadian karena proses terjadinya puting beliung berlangsung 

sangat cepat. b) Jika saat terjadi puting beliung kita berada di dalam rumah 

semi permanen/rumah kayu, hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar 

rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah 

tersebut akan roboh. ƒc) Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, 

papan reklame dan jalur kabel listrik dan jembatan layang. Ancaman puting 

beliung biasanya berlangsung 5 hingga 10 menit, sehingga jangan terburu-

buru keluar dari tempat perlindungan yang aman jika angin kencang belum 

benar-benar reda. Bila berada dalam rumah bertingkat, pergilah ke ruangan di 

lantai terendah, berjongkok dibawah meja yang kokoh yang diletakan 

ditengah, lindungi kepala dan badan dengan bantal. I) Jauhi pintu dan jendela. 

J) Jika sedang berkendaraan, segera tinggalkan kendaraan dan berlindung 

ditempat yang aman,  

3. Setelah bencana: Memantau radio atau televisi untuk informasi darurat atau 

instruksi. Periksa korban luka. Memberikan bantuan pertama jika diperlukan. 

Memeriksa tetangga dan kerabat yang mungkin memerlukan bantuan 

khusus.Segera keluar dari bangunan yang rusak. Jika tidak terpengaruh oleh 

tornado, tetap berada di luar dari daerah yang rusak sampai pejabat lokal 

mengizinkan masuk, karena kehadiran anda mungkin menghambat 

/menggangu operasi bantuan darurat. 
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2.3.5. Kearifan tradisional  dalam Adaptasi dan Mitigasi Bencana Angin 

Kencang ( Dewi dan Istiadi, 2014) 

Masyarakat tradisional mempunyai kearifan tersendiri dalam menyikapi 

ancaman angin puting Beliung. Di Kampung Naga kearifan tradisional dalam 

menyikapi ancaman angin kencang dilakukan masyarakat dengan menata pola ruang 

dan pola rumah sesuai aturan adat. Pola ruang dan rumah tersebut tetap sama dari 

sejak dahulu sampai sekarang. Pola ruang dan rumah tersebut merupakan adaptasi 

dan mitigasi masyarakat tradisional Kampung Naga untuk mengurangi bahaya angin 

kencang.  

Pola ruang kampung Naga memisahkan antara kawasan untuk perumahan, 

kawasan untuk pertanian dan kawasan hutan.  Pepohonan besar terdapat di kawasan 

pertanian dan hutan , sedangkan dikawasan perumahan tidak ada pepohonan besar. 

Apabila terjadi angin kencang, pohon-pohon yang tumbang tidak menimbulkan 

korban karena tidak terjadi di kawasan perumahan. Kawasan hutan  larangan yang 

terpelihara sehingga tetap rimbun yang berada di sebelah timur kampung diseberang 

sungai Ciwulan juga berfungsi mengurangi kekuatan angin yang datang dari arah 

lembah di bagian timur. 

Pola rumah yang memanjang barat timur dan menghadap arah utara-selatan 

merupakan adaptasi terhadap angin yang datang dari arah timur. Atap bangunan 

tidak menantang angin yang datang , lorong antar bangunan menjadi tempat angin 

mengalir dari lembah ke bukit, sehingga angin kencang tidak menerbangkan atap 

bangunan.  

2.4. Bencana Gempa Bumi 

Bagian luar bumi terdiri dari berbagai lempeng yang bergerak  saling 

mendekat atau menjauh,  atau berpapasan, proses tersebut dapat menyebabkan 

akumilasi energi (Triutomo et.al. 2007). Peristiwa pelepasan energi menyebabkan 

dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam dari bumi secara tiba-tiba (Nirmalawati, 

2011). Berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, 

patahan aktif,  aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan disebut sebagai gempa bumi 

(Triutomo, et.al. 2007). Pergerakan lempeng diperlihatkan Gambar 2 
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Gambar 2.   Pergerakan Lempeng  (Triutomo, et.al., 2007) 

 

2.4.1. Faktor Penyebab Gempa Bumi (Triutomo, et.al.2007) 

 Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi  

 Aktivitas sesar dipermukaan bumi  

 Pergerakan  geomorfologi  secara  lokal,  contohnya  terjadinya  runtuhan  

 tanah   

 Aktivitas gunungapi  

 Ledakan Nuklir  

2.4.2. Karakteristik Gempa Bumi 

Karakteristik kekuatan gempa bumi diukur dalam berbagai skala, yaitu skala 

richter dan skala Modified Mercalli Intensity (MMI). Skala richter adalah ukuran 

magnitud gempa bumi. Sedangkan MMI mengukur intensitas dan magnitud gempa 

bumi. Skala richter berkisar antara 1-10, sedangkan MMI berkisar antara I – XII. 

Tabel 3 Contoh Karakteristik Kekuatan Gempa Bumi dalam Skala Richter 

SKALA 

RICHTER  CONTOH(Estimasi)  

‐ 1,5  Pecahan batu di meja laboratorium  

1   Ledakan pada konstruksi 

1,5  Bom konvensional Perang Dunia II  

2   Ledakan di pertambangan 

2,5  Bom rakitan PD II 

3  Ledakan MOAB, 2003 

3,5  Kecelakaan Chelyabinsk, 1957 

4  Bom atom kecil 

4,5  Rata‐rata Tornado (energi total) 

5  Bom atom Hiroshima/Nagasaki 
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SKALA 

RICHTER  CONTOH(Estimasi)  

5,5 Gempabumi Little Skull, Amerika Serikat, 1992  

6  Gempabumi Bantul, DIY, 2006 

6,5  Gempabumi Northridge, 1994 

7  Gempabumi Awaji Hansin, Kobe, Jepang, 1995   

7,5  Gempabumi Landers, Amerikas Serikat, 1992  

8  Gempabumi Nias, Sumatera Utara, 2005  

8,5  Gempabumi Anchorage, Amerika Serikat, 1964  

9 Gempabumi NAD‐Sumut, Indonesia, 2004  

 

Tabel 4 Karakteristik Kekuatan Gempa Bumi dalam Skala MMI 

Skala MMI   Keterangan 

I 
Sangat  jarang  /hampir  tidak  ada  orang  dapat  merasakan.  Tercatat
 pada  seismograf  

II 

Terasa  oleh  sedikit  sekali  orang  terutama  yang  ada  di  gedung  ti

nggi,  sebagian besar orang tidak dapat merasakan  

III 

Terasa  oleh  sedikit  orang,  khususnya  yang  berada  di  gedung  tin

ggi. 

Mobil parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat  

IV 

Pada  siang  hari  akan  terasa  oleh  banyak  orang  dalam  ruangan,  

diluar  ruangan  hanya  sedikit  yang  bisa  merasakan.  Pada  malam  

hari  sebagianorang   bisa  terbangun.  Piring,  jendela,  pintu,  dindin

g  mengeluarkan      bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.  

V 

Dirasakan  hampir  oleh  semua  orang,  pada  malam  hari  sebagian  

besar  orangtidur  akan  terbangun,  barang‐barang diatas meja 

terjatuh, plesteran tembok retak,  barang barang yang tidak stabil 

akan roboh pandulum jam dinding akan berhenti.  

VI 

  Dirasakan  oleh  semua  orang,  banyak  orang  ketakutan/panik, ber

hamburan   keluar  ruangan,  banyak  perabotan  yang  berat bergerser

,  plesteran   dinding      retak  dan  terkelupas,  cerobong  asap pabrik
 rusak  

VII 

Setiap  orang  berhamburan  keluar  ruangan,  kerusakan  terjadi  pad

a         bangunan  yang  desain  konstruksinya  jelek,  kerusakan  sedi

kit  sampai    sedang  terjadi pada  bangunan  dengan  desain  konstru
ksi  biasa. Bangunandengan  konstruksi  yang  baik  tidak  mengalami

  kerusakan yang berarti.  

VIII 

Kerusakan  luas  pada  bangunan  dengan  desain  yang  jelek,  kerusa

kan    berarti  pada  bangunan  dengan  desain  biasa  dan  sedikit  ker
usakan pada bangunan  dengan  desain  yang  baik.  Dinding  panel  a

kan  pecah dan lepas dari  frame-nya, cerobong asap pabrik runtuh, 

perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.  

IX 

Kerusakan  berarti  pada  bangungan  dengan  desain  konstruksi  yan
g baik,     pipa pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.  
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Skala MMI   Keterangan 

X 

Sejumlah  bangunan  kayu  dengan  desain  yang  baik  rusak,  sebagi

an besar bangunan  tembok  rusak  termasuk  fondasinya.  Retakan  p
ada tanah  akan    semakin  banyak,  tanah  longsor  pada  tebing  tebi

ng  sungai dan bukit, air     sungai akan melimpas di atas tanggul.  

XI 

Sangat  sedikit  bangunan  tembok  yang  masih  berdiri,  Jembatan  p
utus,     Rekahan  pada  tanah  sangat  banyak/luas,  jaringan  pipa  ba

wah  tanah         hancur dan tdak 

berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.  

XII 

Kerusakan  total,  gerakan  gempa  terlihat  bergelombang  diatas  tan
ah, benda benda berterbangan keudara.  

 Sumber : Noor, 2014 

 

2.4.3. Dampak Gempa Bumi 

Gempa bumi dapat menimbulkan berbagai dampak  yaitu : rekahan tanah, 

getaran tanah, gerakan tanah, kebakaran, perubahan aliran air, gelombang 

pasang/tsunami ( Noor, 2014).  Gempa bumi dapat menyebabkan deformasi 

kerakbumi sehingga permukaan tanah rekah dan terpatahkan. Getaran akibat gempa 

bumi dapat menyebabkan runtuhnya bangunan akibat rambatan guncangan gempa 

pada tanah. Berbagai longsoran tanah  dapat terjadi akibat  gempa bumi.  Kebakaran 

merupakan dampak gempa bumi yang sering sekali menyebabkan kerusakan dan 

kerugian material.  Perubahan aliran air sebagai dampak dari gempa bumi sering 

membentuk danau yang cukup luas. Air bawah tanah dapat berubah karena 

terjadinya sesar atau guncangan.  

2.4.3. Mitigasi Gempa Bumi 

Beberapa upaya mitigasi dampak gempa bumi  bersifat struktural  dan non 

struktural  

yang dapat dilakukan antara lain diperlihatkan Tabel 5 

Tabel 5 Mitigasi Struktural dan Non Struktural Bencana Alam Gempa Bumi 

Mitigasi Struktural Mitigasi Non Struktural 

 Bangunan dibuat dengan struktur 

tahan gempa 

 Membuat peta rawan bencana 

 Perkuatan bangunan yang belum 

memenuhi persyaratan tahan 

gempa 

 Membuat peraturan yang terkait dengan disain 

struktur bangunan. 

 Mempersiapkan alat pemadam 

kebakaran di tempat yang rawan 
terjadi kebakaran karena gempa ( 

jalur gas. dapur, fasilitas umum) 

 Tidak membangun perumahan di kawasan 

rawan bencana 
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  Membuat penataan ruang  

  Memasang  sistem peringatan dini 

  Mendidik masyarakat agar terampil 

menyelamatkan diri saat terjadi gempa 

  Membuat kelompok siaga bencana 

Sumber : Noor, 2014 

2.4.5. Kearifan Trasdisional dalam Adaptasi dan mitigasi Bencana Gempa 

Bumi( Dewi dan Istiadi, 2014) 

 Kearifan tradisional dalam memitigasi bencana gempa bumi adalah dengan 

membuat rumah panggung berbahan bangunan ringan yaitu dari kayu, bambu dan 

daun. Rumah tradisional masyarakat sunda tersebut tahan terhadap goncangan gempa 

bumi.   Struktur rumah panggung  yang lentur mampu beradaptasi  dengan 

guncangan gempa sehingga rumah tidak roboh .  Bahan bangunan atap yang ringan 

tidak membahayakan bagi penghuni  Selainitu,  kawasan perumahan di kampung 

tradisional biasanya mengelompok dengan sebuah tanah lapang yang dapat dipakai 

untuk tempat berkumpul atau evakuasi apabila terjadi gempa bumi.   

2.5. Bencana Banjir 

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga 

melimpas dari palung sungai dan  menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah 

di sisi sungai.  

2.5.1. Faktor Penyebab banjir  

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal 

sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta 

system drainase dangkal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu 

menampung akumulasi air hujan tersebut.  Selain curah hujan yang tinggi banjir juga 

dapat disebabkan oleh perubahan pemanfaatan lahan . Lahan yang tadinya ditanami 

tumbuhan yaitu kebun, kebun campuran, hutan, taman , padang rumput, berubah 

pemanfaatannya menjadi lahan yang tertutup bangunan seperti jalan, perumahan, 

pertokoan, perkantoran. Akibatnya air hujan sebagian besar tidak dapat meresap ke 

dalam tanah . Selain  hal itu banjir juga dipengaruhi oleh tersumbatnya aliran air di 

saluran-saluran ataupun di sungai. Tersumbatnya saluran air dapat disebabkan oleh 
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sampah atau lumpur sedimen hasil pengikisan tahan oleh hujan di tanah yang 

permukaannya tidak tertutup tumbuh-tumbuhan.  

2.5.2. Mitigasi banjir 

Upaya mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi tiga kegiatan 

yaitu: upaya mitigasi non struktural, struktural serta peningkatan peranserta 

masyarakat. Beberapa upaya mitigasi banjir adalah  

a) Tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem 

drainase; 

b) Tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau 

mempersempit palung aliran sungai; 

c) Tidak tinggal dalam bantaran sungai; 

d) Tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk hal‐

hal lain diluar rencana peruntukkannya; 

e) Menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air, 

f) Menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan 

dengan kaidah‐kaidah konservasi air dan tanah; dan 

g) Ikut serta dan aktif dalam latihan‐latihan (gladi) upaya mitigasi bencana 

banjir misalnya kampanye peduli bencana,  

h) Latihan kesiapan penanggulangan banjir dan evakuasi,  

i) Latihan peringatan dini banjir dan sebagainya 

j) ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan 

banjir antara lain rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan 

gerusan air;Ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya 

mitigasi bencana banjir; 

k) Ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan 

pembangunan prasarana pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana 

banjir; 

l) Melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi 

banjir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari 

banjir; dan  mengadakan gotong‐royong pembersihan saluran drainase yang 

ada di lingkungan nya  masing‐masing. 
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2.5.3. Kearifan Trasdisional dalam Adaptasi dan mitigasi Bencana Banjir ( 

Dewi dan Istiadi, 2014) 

Masyarakat tradisional mempunyai kearifan tersendiri dalam mengatasi 

ancaman bahaya banjir. Penggunaan lahan di Kampung Naga tidak berubah dari 

jaman dahulu sampai sekarang, kawasan terbangun berupa kawasan perumahan tidak 

bertambah, kawasan lindung berupa hutan dipelihara dan dijaga supaya tetap rimbun. 

Akibatnya air hujan dapat meresap ke dalam tanah .  Air hujan yang jatuh di kawasan 

perumahan tidak membuat banjir. 

Masyarakat Kampung Naga mengatasi ancaman banjir dengan cara membuat 

lorong antar rumah yang memanjang barat-timur sebagai drainase alami selain 

sebagai jalan akses menuju rumah . Air yang jatuh dari atap  bangunan sebagian 

meresap ke tanah dan sebagian mengalir ke lorong tersebut. Lorong tersebut terbuat 

dari tanah dan letaknya lebih rendah dari tapak  (site) rumah , sehingga kolong rumah 

tetap kering sehabis hujan dan air langsung mengalir ke sungai Ciwulan. Di 

Kampung Naga setelah hujan besar, lorong antar rumah kembali kering tidak berair. 

Rumah diletakan sesuai kontur dan tebing-tebing kontur diperkuat dengan batu dan 

tanah liat sehingga air hujan tidak mengikis tebing kontur . 

Selain membuat saluran drainase yang berfungsi sebagai lorong antar rumah, 

masyarakat Kampung Naga juga mengamankan kawasan perumahannya dari 

ancaman banjir akibat meluapnya sungai Ciwulan pada musim hujan dengan cara 

membuat balong- balong  diantara kawasan perumahan dengan sungai. Sehingga 

apabila sungai Ciwulan meluap, air sungai masuk ke balong-balong yang ada 

dipinggir sungai.  

Kearifan tradisional untuk mitigasi banjir juga dilakukan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan  baik di lingkungan perumahan maupun di kebun  

dan sawah. Sungai Ciwulan tidak dijadikan tempat buang sampah. Sampah di rumah-

rumah ditampung dalam tempat sampah dari bambu, apabila sudah penuh di buang 

ketempat sampah di pinggir kampung untuk selanjutnya dibakar.  

2.6. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan  

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi 

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka ( UNESCO, 2012). Keberlanjutan adalah paradigma 
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dalam berpikir tentang masa depan yang mempertimbangkan lingkungan, sosial dan 

ekonomi secara seimbang dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan 

kualitas hidup. Salah satu perspektif dalam pembangunan berkelanjutan adalah 

memahami isu-isu lokal dalam konteks global dan mengakui bahwa solusi untuk 

masalah lokal dapat memiliki konsekuensi global  (UNESCO,2012).   

Pendidikan adalah alat penting untuk mencapai keberlanjutan. Kesadaran 

masyarakat, pendidikan, dan pelatihan adalah kunci untuk menggerakkan masyarakat 

menuju keberlanjutan. Untuk itu diperlukan pendidikan yang dapat meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan . Untuk menjawab hal 

tersebut,  masyarakat pendidikan perlu mengidentifikasi pengetahuan, isu, perspektif, 

keterampilan, dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan pada setiap komponen 

keberlanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan mengintegrasikannya  ke dalam 

kurikulum.  Keberlanjutan dapat digambarkan sebagai tercapainya keseimbangan 

antara  ekonomi, sosila dan lingkungan.  Oleh karena itu diperlukan bekal 

pengetahuan dasar  (sains ) dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan 

ilmu kemanusiaan untuk memahami prinsip-prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan, 

Keterkaitan antar pendidikan dan keberlanjutan adalah sesuatu yang kompleks. 

Akan tetapi berdasarkan hasil- hasil penelitian, secara umum pendidikan dasar adalah 

kunci untuk kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan dan mencapai target 

keberlanjutan ( Mc Keown 2002).  Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 

mempunyai  gagasan untuk melaksanakan program yang secara lokal relevan dan 

sesuai dengan budaya. 

Education For Sustainable Development (EFSD) merupakan sebuah konsep 

pendidikan yang membawa misi pembentukan perilaku manusia yang bijaksana 

dalam menyikapi dan memperlakukan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

didasarkan oleh nilai-nilai etika moral, guna mewujudkan suatu tatanan kehidupan 

yang harmonis di masa sekarang dengan menjaga kelestariannya untuk kepentingan 

generasi yang akan datang (Zamroni, 2012) 

ESD pertama kali dijelaskan oleh Bab 36 dari Agenda 21, terdiri dari empat 

priority yaitu : memperbaiki pendidikan dasar; reorientasi pendidikan yang ada agar 

dapat menuju  pembangunan berkelanjutan; meningkatkan pemahaman dan 
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kesadaran publik terhadap pembangunan berkelanjutan dan; memperbaiki pelatihan 

(MC Keown,2002; Wisner, 2006). 

Idealnya  upaya reorientasi pendidikan  didasarkan pada tujuan keberlanjutan 

secara lokal atau nasional, dan memastikan bahwa hal tersebut relevan dan sesuai 

dengan budaya lokal/nasional ( UNESCO,2012). 

Reorientasi pendidikan mencakup pemilihan yang tepat  berkaitan dengan : 

pengetahuan, masalah, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai dalam lingkup 

keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi .  

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dasar: pendidikan dasar  harus di 

reorientasi untuk mengatasi keberlanjutan dan diperluas untuk mencakup 

keterampilan berpikir kritis, keterampilan untuk mengatur dan menafsirkan 

data dan informasi, keterampilan untuk merumuskan pertanyaan, dan 

kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang dihadapi masyarakat. 

2. ESD adalah lebih dari basis pengetahuan yang berhubungan dengan 

lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. 

3. ESD juga membahas keterampilan belajar, perspektif, dan nilai-nilai yang 

memandu dan memotivasi orang untuk mencari penghidupan yang 

berkelanjutan, berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis, dan hidup 

secara berkelanjutan 

4. pengetahuan, keterampilan, perspektif, nilai-nilai, dan isu-isu semua harus 

dibahas dalam kurikulum formal yang telah reorientasi untuk menjawab 

keberlanjutan. 

Reorientasi pendidikan dalam Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PBB) 

diperlihatkan Tabel 6. 

Tabel  6. Reorientasi Pendidikan dalam Pendidikan untuk 

Pembangunan Berkelanjutan (PBB) 

 
No Reorientasi 

Pendidikan 

Lingkup Keberlanjutan Lingkungan, Sosial, Ekonomi 

1 Pengetahuan 
(Knowledges) 

Masyarakat memerlukan pengetahuan dasar dari ilmu-ilmu alam, 
ilmu sosial, dan humaniora untuk memahami pembangunan 

berkelanjutan dari segi :a) prinsip-prinsipnya ; b) cara 

mengimplementasikannya ;c)Nilai-nilai yang terkait dengannya; d) 
konsekuensi dari pelaksanaanya  

2 Keterampilan   

(skills) 

EfSD harus memberikan masyarakat keterampilan praktis yang 

memungkinkan mereka untuk:a) terus belajar setelah meninggalkan 

sekolah; b) mendapatkan mata pencaharian yang berkelanjutan;c) 
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No Reorientasi 

Pendidikan 

Lingkup Keberlanjutan Lingkungan, Sosial, Ekonomi 

hidup berkelanjutan. 

Keterampilan tersebut berupa kemampuan  dalam hal : a) 
berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis;b) 

berpikir  secara sistem (baik ilmu alam dan sosial); c) berpikir 

dalam hal waktu - untuk meramalkan, untuk berpikir ke depan, dan 
untuk merencanakan; d) berfikir kritis;e) berfikir menggunakan 

beberapa perspektif untuk memahami sudut pandang orang lain;f) 

menganalisis nilai-nilai yang mendasari posisi yang berbeda; g) 

bergerak dari kesadaran untuk ber pengetahuan menuju kesadaran 
untuk bertindak;h) Kemampuan bekerjasama dengan orang lain ;i) 

mengembangkan respon estetika terhadap lingkungan dan seni. 

3 Permasalahan 
yang dihadapi 

(issues) 

Setiap masyarakat memiliki masalah terkait keberlanjutan 
(sustainability) . Reorientasi pendidikan meliputi pemilihan masalah  

(issue) yang relevan dengan masyarakat lokal. 

5 Perspektif  Memuat pernyataan umum dalam rangka memperluas prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Agenda 
21 : 

a)perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berpusat pada 

manusia, dipertimbangkan secara  bersama-sama, tidak terpisah. 
b) Aspek lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. harus seimbang  

dan terintegrasi  

c) Negara memiliki hak untuk pembangunan, tetapi harus 

menghormati batas-batas geografis. 
d) Kemitraan lebih diutamakan daripada dari pada tindakan soliter 

e) Masalah sosial dan lingkungan berubah dari waktu ke waktu dan 

memiliki sejarah serta masa depan. 
f) Isu lingkungan global kontemporer,  terkait dan saling 

berhubungan. 

g) Penggunaan sistem berpikir secara keseluruhan harus diutamakan 

dalam memecahkan masalah, daripada pendekatan parsial. 
h) Manusia memiliki atribut universal. 

i) Keluarga adalah fondasi dari unit sosial  

j) Isu-isu lokal harus dipahami dalam konteks global dan kita harus 
menyadari bahwa solusi untuk masalah-masalah lokal, dapat 

memiliki konsekuensi global. 

k) Keputusan konsumen individual dan tindakan lainnya 
mempengaruhi dan meningkatkan kebutuhan sumber daya ekstraksi 

dan manufaktur di tempat jauh. 

l) Perbedaan pandangan harus dipertimbangkan sebelum sampai 

pada suatu keputusan atau penilaian  
m) Nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial 

berperan mengatur dan menyatukan kepentingan  masyarakat 

dengan latar belakang pergaulan dan minat  yang berbeda 
n) Teknologi dan ilmu pengetahuan saja tidak dapat menyelesaikan 

semua masalah kita. 

o) Setiap individu selain menjadi warga masyarakat setempat, juga 
merupakan warga dunia 

p) Masyarakat dibangun untuk semua orang tanpa memandang 

penghasilan, etnis, status. 

q) Masyarakat dan pemerintah pengambil keputusan harus 
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No Reorientasi 

Pendidikan 

Lingkup Keberlanjutan Lingkungan, Sosial, Ekonomi 

melibatkan partisipasi masyarakat yang hidupnya akan dipengaruhi 

oleh keputusan tersebut. 
r) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan 

oleh pemerintah sangat penting 

s) Desentralisasi pengambilan keputusan oleh pemerintah  
memungkinkan orang untuk menemukan solusi yang sesuai, dengan 

lingkungan, sosial, dan  ekonomi dalam konteks lokal 

t) Menggunakan prinsip kehati-hatian – (dalam mengambil tindakan 

untuk menghindari kemungkinan kerusakan lingkungan atau sosial 
yang serius atau tidak dapat diubah, 

terutama ketika pengetahuan ilmiah tidak lengkap atau tidak 

meyakinkan)-  karena berkaitan dengan kesejahteraan  dari 
masyarakat dan planet kita untuk jangka panjang 

4 Nilai-nilai 

(values) 

Pemahaman nilai-nilai merupakan bagian penting dari pemahaman 

sendiri dan dari sudut pandang orang lain. Nilai nilai dari Piagam 

Bumi mencakup: 
a) Menghormati bumi dan kehidupan dalam segala keragamannya. 

b) Peduli pada kehidupan masyarakat  dengan pengertian, kasih 

sayang, dan cinta. 
c) Membangun masyarakat demokratis yang adil, partisipatif, 

berkelanjutan, dan damai. 

d) Mengamankan karunia bumi dan keindahannya  bagi generasi 

sekarang dan masa depan. 
e) Memberantas kemiskinan ,sebagai kewajiban  etika, sosial, dan 

lingkungan. 

f) menegaskan kesetaraan dan keadilan gender. 
g) Menjunjung tinggi hak semua, tanpa diskriminasi. 

h) Memperlakukan semua makhluk hidup dengan hormat dan 

penuh perhatian. 
i) Meningkatkan budaya toleransi, tanpa kekerasan, dan 

perdamaian. 

Sumber: UNESCO , 2012; MC Keown, 2002 

 

 Dua nilai mendasar dari 10 tahun Pendidikan untuk Pembangunan 

Berkelanjutan (PBB) yang terkait dengan pengurangan risiko bencana adalah  

(Wisner, 2006): 

 Penghormatan terhadap hak asasi manusia generasi mendatang dan komitmen 

untuk tanggung jawab antar generasi. 

 Hormat dan kepedulian bagi masyarakat yang lebih besar dari kehidupan 

dalam segala keragamannya, yang melibatkan perlindungan dan pemulihan 

ekosistem bumi. 

Karakteristik pembelajaran PBB  (UNESCO,2012): 

a) Berbasis masalah /isu 
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b) Mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, berpikir kritis dan membuat 

keputusan dalam konteks lokal  dengan melibatkan diskusi, analisis dan 

penerapan nilai-nilai. 

c) Memanfaatkan seni menggunakan drama, bermain, musik, desain, dan 

menggambar untuk merangsang kreativitas dan membayangkan alternatif 

masa depan.  

PBB meningkatkan kualitas pembelajaran  melalui penggunaan berbagai teknik 

mengajar, guru membantu siswa menggunakan dan mengembangkan proses belajar 

yang berbeda. Dengan variasi teknik mengajar, siswa memiliki kesempatan untuk 

tumbuh sebagai peserta didik dan meningkatkan keterampilan mereka,  dan 

meningkatkan kapasitas untuk belajar dan berpikir.  Empat teknik mengajar yang 

dapat diterapkan : simulasi, diskusi kelas, analisis masalah, dan bercerita. Setiap 

teknik merangsang proses belajar yang berbeda 

Tabel 7  Teknik Mengajar  Untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan 

Teknik 

Mengajar  

Alasan Penggunaan  Teknik  

Mengajar 

EfSD Pedagogies 

Simulasi  Konsep sustainability seringkali 

abstrak dan kompleks. Simulasi dapat 

mengurangi kompleksitas dan 
menyoroti aspek yang menonjol, 

karena memberi contoh konkret untuk 

sesuatu yang abstrak. 

 Mengaitkan antara visual-

pendengaran- fisik dalam 

pembelajaran   

 Ditujukan untuk memecahkan 

problem nyata di masyarakat 

 Mendorong keterampilan berpikir 

tingkat tinggi 

Diskusi   memberi kesempatan pada murid 

untuk mengembangkan 

keterampilan komunikasi lisan  

 memberi kesempatan pada siswa 

mengekspresikan diri. 

 Pembelajaran berfokus pada siswa 

(SCL) 

 Merangsang siswa untuk 

menganalisis dan berpikir kritis 

 Mendorong pembelajaran 

partisipatif 

Analisis 
masalah  

 Keberlanjutan adalah paradigma  

yang sangat kompleks  yang 
mencakup  masalah lingkungan, 

sosial, ekonomi, dan politik dan 

masalah yang dihadapi masyarakat 
di seluruh dunia 

 Meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan 
keterampilan berpikir kritis 

 Meningkatkan kemampuan 

mengambil keputusan 

 Meningkatkan kemampuan 

berfikir untuk masa depan 

Story 
telling/ 

bercerita 

 Bercerita memungkinkan guru 

untuk menyampaikan dan 
menggambarkan ide-ide, teori, 

konsep  keberlanjutan dari yang 

berasal dari buku,  secara lebih 
hidup dan  menarik 

 Menautkan  pengetahuan dan 

kearifan tradisional dari masa lalu 
ke generasi saat ini 

 Melibatkan peserta didik dengan 

warisan budaya  (kearifan 

tradisional) dan keempat dimensi 
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 Bercerita juga dapat memberikan 

cara yang tidak menakutkan dan  

memudahkan siswa dalam  

mengingat konsep dan definisi 

yang rumit. 

 Bercerita dapat melibatkan  orang 

dari berbagai usia dan 

kemampuan. 

keberlanjutan, 

Sumber : UNESCO, 2012 

 Pembangunan berkelanjutan mencakup lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, siswa  perlu pengetahuan dasar dari ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, dan 

humaniora untuk memahami prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, agar 

mereka bisa mengimplementasikan, nilai-nilai yang terlibat, dan konsekuensi dari 

implemetasi yang  mereka lakukan ( Mc Keown, 2002).  Berdasarkan hal itu,  PBB 

tidak sekadar pengetahuan tentang sosial, ekomomi dan lingkungan , akan tetapi juga 

membahas keterampilan belajar, perspektif, dan nilai-nilai yang memandu dan 

memotivasi orang untuk mencari penghidupan yang berkelanjutan, berpartisipasi 

dalam masyarakat yang demokratis, dan hidup secara berkelanjutan.  Pengetahuan  

terkait ekonomi, sosial dan lingkungan diperlukan dalam pembangunan 

berkelanjutan., karena mendukung PBB (Mc Keown,2002).  Hal ini sejalan dengan 

fokus utama PBB yaitu  pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan utama yang  

mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. 

Pendidikan untuk  Pembangunan Berkelanjutan  (PBB  harus memberi orang 

keterampilan praktis yang akan memungkinkan siswa untuk terus belajar setelah 

mereka meninggalkan sekolah, memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan, dan 

untuk hidup yang berkelanjutan. Selain itu proses PBB menekankan perlunya 

merangsang pendekatan holistik, terpadu dan interdisipliner untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang 

berkelanjutan serta perubahan nilai, perilaku, dan gaya hidup (UNESCO,2012) 

Sebagai sebuah visi baru dalam pendidikan, PBB  membantu orang dari segala 

usia, lebih memahami dunia di mana mereka tinggal, mengatasi kompleksitas dan 

keterkaitan masalah seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, boros dalam 

mengkonsumsi sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesehatan 

yang buruk, konflik sosial dan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam 

masa depan manusia ( UNESCO,2012) 
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Hal tersebut terlihat dari apa yang dipelajari melalui PBB yaitu : 

a) Menghormarti nilai dan melestarikan prestasi masa lalu; 

b) Menghargai kehebatan alam  dan manusia di bumi;  

c) Hidup di dunia di mana semua orang memiliki makanan yang cukup untuk 

sehat dan hidup produktif;  

d) Memperkirakan kemampuan , merawat dan memulihkan keadaan Planet 

bumi;  

e) membuat dan menikmati dunia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil ;  

f) menjadi warga negara yang peduli, yang menggunakan hak dan tanggung 

jawabnya secara lokal, nasional dan global. 

 Terdapat beberapa teknik belajar dalam PBB  yang disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan  (Tabel 8) 

Tabel 8 Teknik Belajar  Untuk Berbagai Jenjang Pendidikan 

Jenjang 

Pendidikan 

Teknik Belajar 

Upper primary 

school 

Diskusi Kelas : Bagaimana Membayangkan keberlanjutan pada 

diskusi kelas . Pelajaran ini berfokus pada deskripsi murid  tentang tiga 

lingkup keberlanjutan dalam komunitas mereka sendiri 
Membuat Mind map  

Tujuan : Untuk membangun pengertian murid dari tiga lingkup 

keberlanjutan - lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. 

BAHAN: Gambar kegiatan di masyarakat (naik sepeda, tempat sampah 
dengan spesifikasi  dll) 

Upper primary 

school 

 Analisis Masalah : Rencana pembelajaran ini memberikan siswa 

kesempatan untuk berlatih analisis masalah. 
Kritis Membaca artikel koran/majalah 

Tujuan : Untuk memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara 

kritis membaca artikel surat kabar, pada isu-isu keberlanjutan lokal 

Bahan : Tiga artikel surat kabar lokal dengan topik kontroversial 
terkait issue keberlanjutan 

Primary  Membaca Dongeng Tradisional: Kegiatan bercerita 

Kegiatan ini menyoroti nilai-nilai dan etika manusia terkait dengan 
keberlanjutan. 

Tujuan : Untuk mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai 

kemanusiaan yang terkait dengan keberlanjutan, seperti tanggung 

jawab dan kewarganegaraan, dan untuk melibatkan siswa dalam 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 

Primary  Simulasi : dalam kegiatan ekstra kulikuler 
Sumber : UNESCO, 2012 
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2.7. Kurikulum 2013    

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 57 tahun 2014 

Tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Kurikulum 2013 bertujuan 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia Menurut Permendikbud tersebut, terdapat empat filosofi yang 

mendasari pengembangan  Kurikulum 2013, yaitu: 

a) Pendidikan berakar pada pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan 

bangsa masa kini dan masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang 

beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk 

membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.  

Selain itu Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang 

memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada 

waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris 

budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan 

bangsa masa kini. 

b) Pendidikan  mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai pewaris 

budaya bangsa yang kreatif , oleh karena itu prestasi bangsa di berbagai 

bidang kehidupan di masa lampau  harus termuat dalam isi kurikulum untuk 

dipelajari peserta didik. Selanjutnya keunggulan budaya tersebut  dipelajari 

untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berbangsa pada masa kini; 

c) Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.  Oleh karena itu 

kurikulum wajib memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama 

disiplin ilmu; 

d) Pendidikan ditujukan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa 

depan yang lebih baik dari masa lalu melalui berbagai kemampuan yang 
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dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, maka  melalui Kurikulum 2013  potensi 

peserta didik dikembangkan  agar mempunyai  kemampuan dalam berpikir 

reflektif yang berguna bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat,dan 

untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. 

Berdasarkan filososi tersebut maka kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

berrpedoman pada keberlanjutan antar generasi.  

Mengacu pada Permendikbud tersebut, berberapa dasar pertimbangan tentang 

pengembangan kurikulum 2013 adalah : 

a) Faktor internal terkait dengan bonus demografi, yaitu meningkatnya 

penduduk usia produktif pada tahun 2020-2035 yang perlu diantisipasi 

melalui pendidikan, Dalam hal ini penduduk usia produktif tersebut perlu 

dibekali kompetensi dan keterampilan agar dapat berkontribusi dalam 

pembangunan. 

b) Faktor eksternal  terkait dengan isu lingkungan hidup, informasi, teknologi, 

industri, budaya dan pendidikan di dunia internasional yang perlu diantisipasi 

melalui pengembangan pendidikan . 

Terdapat 3 hal yang akan disempurnakan melalui pengembangan kurikulum 

2013 yaitu: 

a) Penyempurnaan pola pikir dalam proses pembelajaran yaitu: Pembelajaran 

tidak berpusat pada guru, siswa mempunyai pilihan-pilihan materi 

pembelajaran agar mempunyai kompetensi yang sama;  Interaktif yaitu terjadi 

interaksi antara guru, siswa, masyarakat dan lingkungan alam serta sumber 

informasi lainnya;  Berjejaring yaitu siswa dapat memperoleh ilmu dari 

berbagai sumber;  Aktif yaitu siswa aktif mencari, dan  diperkuat dengan 

model pembelajaran pendekatan sains ; Pola belajar berbasis kelompok/tim; 

Alat pembelajaran berbasis multimedia; Pola pembelajaran berbasis 

user/pengguna, multidisiplin  dan kritis. 

b) Penguatan Tata Kelola kurikulum: tata kerja guru bersifat kolaboratif; 

penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah; penguatan sarana 

prasarana sekolah untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. 

c) Penguatan materi dengan cara pendalaman dan  perluasan materi yang 

relevan bagi peserta didik. 
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Dalam Permendikbud tersebut,  Kurikulum 2013 dirancang dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

a) Seimbang antara pengembangan sikap  spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, 

kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;  

a) Sikap, pengetahuan, dan keterampilan dikembangkan  dengan leluasa dan 

diterapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

b) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

bagi kompetensi dasar. 

c) Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran 

dan jenjang pendidikan. 

Mata pelajaran disusun berdasarkan kompetensi inti. Terdapat 2 kelompok 

mata pelajaran yang masuk dalam pembelajaran tematik terpadu yaitu : 

a) Kelompok A: adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan 

oleh pusat,  terdiri atas :  PPKn; Bahasa Indonesia; Matematika; IPA; dan IPS 

b) Kelompok B: adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan 

oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh 

pemerintah daerah, terdiri atas : SBdP dan PJOK  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

3.1   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diturunkan dari perumusan masalah penelitian. Secara garis 

besar permasalahan penelitian adalah bagaimana caranya agar siswa sekolah dasar 

menjadi sadar, peduli dan siaga bencana.  Secara terperinci, perumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana keadaan kebencanaan di Kabupaten Bogor  dan apa yang 

dibutuhkan dalam pengurangan risiko bencana  bagi anak pada level 

pendidikan dasar? 

b. Mata pelajaran apa yang paling efektif untuk disisipi pengetahuan 

kebencanaan? 

c. Bagaimana bentuk mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang 

dapat diajarkan bahan ajar di tingkat sekolah dasar 

d. Bagaimana standar kompetensi inti pembelajaran mitigasi bencana untuk 

tingkat sekolah dasar 

e. Bagaimana rancangan materi pembelajaran mitigasi bencana untuk tingkat 

sekolah dasar 

Berdasarkan permasalahan yang ingin diketahui maka tujuan jangka panjang dari 

penelitian ini adalah menggali  dan mengembangkan kearifan tradisional  dalam 

mitigasi bencana sebagai upaya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. 

Pencapaian tujuan jangka panjang tersebut, diperlihatkan oleh Gambar 3. 

Untuk tahun ke dua penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah Kabupaten Bogor terhadap 

mitigasi bencana 

2) Menganalisis mata pelajaran yang akan disisipi tentang kebencanaan; 

3) Menganalisis mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang dapat 

dijadikan bahan ajar; 

4) Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi inti  pembelajaran mitigasi 

bencana; 
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5) Merancang materi pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan 

tradisional. 

 Pengembangan

 Mitigasi Bencana 

Berbasis 

Kearifan Tradisional 

 Sebagai Upaya 

Pendidikan Untuk 

Pembangunan Berkelanjutan

2009
Kearifan Tradisional

 dalam perspektif 
Etika Lingkungan

 
2014

-. Pemetaan  mitigasi bencana,

-. Prospek dan fokus mitigasi bencana,

-. Bentuk mitigasi bencana

 berbasis kearifan Tradisional 

2013
Kearifan Lokal 

Dalam Penataan Ruang
 Sebagai Upaya Mitigasi Bencana

2015
Pengembangan  Mitigasi Bencana 

berbasis Kearifan Tradisional 

Sebagai bahan  pembelajaran 

2016
Perancangan Modul  pembelajaran 

 Mitigasi bencana 

berbasis  kearifan tradisional  

2017
Uji Coba  modul pembelajaran 

 Mitigasi bencana 

berbasis kearifan tradisional 

Secara terbatas

 

2018
Uji Coba Modul 

pembelajaran 

Mitigasi Bencana 

Berbasis Kearifan

 Tradisional 

Secara luas

2019
Pengembangan Model pembelajaran

  Menggunakan  modul mitigasi bencana 

Berbasis Kearifan tradisional 

2020

Uji Coba Model Pembelajaran 

Menggunakan  modul

 mitigasi bencana 

Berbasis Kearifan tradisional

P  E  T  A     J  A  L  A  N

Gambar 3. Road Map Penelitian Sampai Tahun 2020 

 

3.2  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat yaitu : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengurangan risiko 

bencana, dengan memanfaatkan kearifan tradisional yang ada di masyarakat. 

2. Memberikan alternatif pengurangan risiko bencana bagi masyarakat , khususnya 

anak-anak melalui model pendidikan mitigasi bencana berbasis kearifan 

tradisional  

3. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kurikulum sekolah siaga 

bencana dan tema/sub tema  pembelajaran mitigasi bencana bagi anak didik 

tingkat sekolah dasar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1.   Lokasi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian Hibah Fundamental Tahap I yang 

mengambil kasus Kampung Naga sebagai kawasan dengan kearifan tradisional, yang 

rawan bencana. Kampung Naga berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada 

penelitian hibah Fundamental Tahap II ini hasil penelitian tahap I tersebut akan 

dikembangkan di Kabupaten Bogor.  Adapun pertimbangan pemilihan Kabupaten 

Bogor sebagai lokasi penelitian adalah : 

a) Kabupaten Bogor mempunyai kemiripan dengan Kabupaten Tasikmalaya 

dalam hal kerawanan dan terhadap risiko bencana. Dari segi indeks 

kerawanan terhadap risiko bencana kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten 

Bogor  merupakan  kabupaten dengan tingkat kerawanan tinggi dari segi 

gerakan tanah; erosi, banjir, gempa bumi dan kekeringan. 

b) Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tasikmalaya sama-sama merupakan 

bagian dari provinsi Jawa Barat sehingga dari segi sosial budaya dan 

bahasa mempunyai kesamaan, yaitu berbudaya dan berbahasa sunda. 

Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara : 

a) 6º18'0" – 6º47¹'10" Lintang Selatan dan 

b)  106º23'45" – 107º13'30" Bujur Timur  

Secara geografis berbatasan dengan :  

a) Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 

(Provinsi Banten), Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota Depok;  

b) Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);   

c) Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten 

Purwakarta;   

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi ; 

e)  Bagian Tengah : Kota Bogor 
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Gambar 4  Lokasi Kabupaten Bogor 

 

Hasil penelitian Hibah Fundamental tahapI I akan dikembangkan di tingkat 

pendidikan dasar . dalam hal ini dipilih sebagai tempat penelitian adalah Sekolah 

Dasar di Kabupaten Bogor. Adapun pemilihan sekolah dasar sebagai tempat 

pengembangan hasil penelitian berdasarkan pertimbangan berikut: 

1. Pembelajaran  mitigasi bencana pada anak-anak  usia sekolah dasar ,sangat 

strategis untuk dilaksanakan. Pengetahuan tentang mitigasi bencana yang 

diajarkan sejak awal meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut untuk 

waspada sebelum bencana, penyelamatan diri pada saat terjadi bencana, dan 

mengetahui kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah bencana. 

2. Perkembangan siswa SD masih dalam tahap operasional konkrit. Pada tahap 

operasional konkrit siswa mampu berpikir logis melalui objek-objek konkrit, 

dan merupakan permulaan berpikir rasional. Berkaitan dengan hal tersebut, di 

sekolah dasar sudah diajarkan mata pelajaran IPA yang terkait dengan 

fenomena alam,  dan IPS yang terkait dengan masyarakat, sehingga 

penyerapan pengetahuan  tentang bencana dan mitigasinya akan lebih mudah.  

3. Pada kurikulum 2013 mata pelajaran IPA dan IPS mulai diperkenalkan pada 

kelas 4.  Pembelajaran mitigasi bencana membutuhkan dasar-dasar 

pemahaman terhadap kedua mata pelajaran tersebut, sehingga siswa kelas 5 

dianggap lebih menguasai Selain itu buku acuan kurikulum 2013 untuk kelas 
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4 SD belum tersedia secara lengkap untuk semester ganjil dan genap, 

demikian pula untuk kelas 6.  

4.2. Ruang Lingkup  

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menerapkan pendekatan pembelajaran 

berbasis ilmiah (scientific), penerapan penilaian autentik, serta pembelajaran yang 

dilakukan berdasarkan proses pembelajaran tematik terpadu.  Permendikbud No. 57 

tahun 2014, menyatakan bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori 

pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), dan teori kurikulum 

berbasis kompetensi (competency-based curriculum).  

Kurikulum tahun 2013 dirancang agar dapat memberikan pengalaman belajar 

seluas-luasnya bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak, sehingga mampu mengembangkan 

dirinya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermsayarakat, berbangsa, 

dan bernegara di masa depan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan, yaitu menyiapkan generasi mendatang untuk 

berkontribusi lebih baik bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan.  

Pada kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar, buku guru dan siswa yang sudah 

tersedia lengkap saat ini adalah untuk kelas 1, 2, 3 dan 5 SD. Dengan 

mempertimbangkan  ketersediaan buku panduan tersebut, usia dan kemampuan 

berfikir siswa, maka dipilih  kelas 5 SD  yang menggunakan kurikulum 2013 sebagai 

populasi penelitian. 

4.3. Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder 

yang dikumpulkan terdiri atas : Jumlah sekolah di Kabupaten Bogor yang 

menggunakan Kurikulum  2013 di Kabupaten Bogor untuk jenjang pendidikan dasar 

(SD).  Peta kabupaten Bogor; buku guru dan buku siswa untuk kurikulum 2013; data 

kebencanaan Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan data sekunder adalah studi 

literatur, telaah dokumen, telaah hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan 

diterkait mitigasi bencana di sekolah. Data sekunder dikumpulkan melalui kunjungan 

instansi. kunjungan perpustakaan, dan media elektronik. Data primer yang 

dikumpulkan terdiri atas : pendapat guru tentang kurikulum 2013; Kemungkinan 
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penyisipan pembelajaran mitigasi bencana pada tema-tema yang sudah ada. Mata 

pelajaran yang yang dapat dimasuki bahan ajar mitigasi bencana. Tujuan 

pembelajaran mitigasi bencana; hasil yang diharapkan dari pembelajaran mitigasi  

bencana;  kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran mitigasi bencana. 

Teknik pengambilan data primer adalah wawancara dengan guru dan kepala 

sekolah , observasi kondisi sekolah. Pengambilan sampel dilakukan dengan dengan 

teknik tidak acak.  Jumlah sampel ditentukan secara purposive yaitu + 50%. Hal 

tersebut karena jumlah sekolah yang memakai kurikulum 2013 terbatas  (Tabel 9) 

 

Tabel 9. Populasi Sekolah Dasar yang Menggunakan Kurikulum 2013 Di 

Kabupaten Bogor 

No Nama SD Pengguna Kurikulum 2013 Sampel  Keterangan  

1 SD Al-Azhar Syifa Budi - Cibinong   

2 SD Bunda Hati Kudus – Gunungputri   

3 SD Fajar Hidayah – Gunungputri   

4 SD Labs Scool Kaizen- Gunung Putri   

5 SD IT Assalam- Gunung Putri   

6 SD An Nahl – Gunung Putri  

7 SD Al-azhar Syifa Budi Gunungputri   

8 SDN  sasanawiyata 01 – Sukaraja   

9 SDN Cimandala 03 – Sukaraja √ sudah 

10 SDN Leuwiliang 01 – Leuwiliang   Tidak lagi  memakai 

kurikulum 2013,  

11 SDN Ciampea 01 – Ciampea √ sudah 

12 SDN Jagabaya 02 – Parungpanjang  Tidak terjangkau  karena akses 

sulit 

13 SDN Tugu Selatan 01 – Cisarua √ sudah 

14 SDN Kalifa – Ciomas  SD swasta sudah terwakili 

15 SD Global Mandiri –Gunung Putri √ sudah 
Sumber :  Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2015 

 

Sebagai pembanding , selain SD-SD sampel tersebut, juga dilakukan wawancara 

dengan SD di Kota Bogor yang telah melaksanakan kurikulum 2013, untuk 

keperluan tersebut dipilih SD Pertiwi. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan 

dengan bentuk tertutup dan terbuka.  Pertanyaan tertutup menggunakan skala likert 

1-7. Pertanyaan berkaitan dengan fasilitas –sarana prasarana yang dipunyai sekolah 

terkait dengan mitigasi bencana, tema  dan sub tema yang dapat disisipi mitigasi 

bencana; mata pelajaran terkait mitigasi bencana; materi pembelajaran mitigasi 
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bencana; tujuan pembelajaran. Pertanyaan terbuka berkaitan dengan metoda 

pembelajaran mitigasi bencana, tanggapan dan saran terkait dengan pembelajaran 

mitigasi bencana. 

Observasi lapangan dengan menggunakan kamera, mengamati kondisi sekolah  

dan fasilitas sarana prasarana terkait kemungkinan mitigasi bencana. Selanjutnya  

data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini lihat Tabel 10.  

Tabel 10 Data dan Sumber Data 

No Data Sumber Data 

1 Buku Guru Smt 1 dan 2 Kls 5  SD Internet, Guru SD  

2 Buku Siswa Sm 1dan 2 Kls 5 SD Internet, guru SD 

3 Klasifikasi Kata kerja operasional utk 
kompetensi  

Internet dan guru SD 

4 Standar, kriteria, peraturan perundangan 

(Permendikbud N0 57 tahun 2014 beserta 
lampirannya) 

Media elektronik, perpustakaan  

5 Fasilitas  sarana prasarana Observasi lapangan, wawancara,  

6 Indeks rawan bencana Indonesia 2013 Internet 

7 Data Bencana Kabupaten Bogor 2013-2014 internet 

8 Fasilitas Sarana prasarana  sekolah Wawancara, observasi 

9 Materi pembelajaran mitigasi bencana wawancara 

10 Tujuan pembelajaran mitigasi bencana wawancara 

11 Tema dan mata pelajaran terkait mitigasi 

bencana 

wawancara 

12 Tanggapan dan saran untuk pembelajaran 

mitigasi bencana 

wawancara 

13 Kondisi sekolah  observasi 

 

4.4. Analisis  

Analisis data dilakukan dengan pendekatan mix method.  Analisis kualitatif 

menggunakan  Metoda Deskriptif  dan Analisis Isi (Content Analysis), sedangkan 

analisis kuantitatif  menggunakan analisis multi kriteria  (MCA) dengan software 

Criterion Decision Plus (CDP) dan skoring. Adapun bagan alir analisis sebagai 

berikut  
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Gambar 5  Bagan Alir Analisis  

4.4.1. Analisis Skoring  

Analisis skoring dipakai untuk menganalisis tujuan pertama yaitu kebutuhan 

Kabupaten Bogor dalam hal mitigasi bencana Alam. Dalam hal ini analisis skoring 

dilakukan terhadap 3 indikator yaitu Jumlah kejadian bencana,  jumlah korban jiwa,  

dan jumlah kerusakan rumah dan fasilitas sosial. Setiap  indikator  dibuat klasifikasi 

A; B dan C.  Skor untuk klasifikasi A = 3; B =2 dan C= 1.  Jumlah skor untuk 

seluruh indikator dibuat peringkat  dengan cara menghitung nilai interval . Jumlah 

Peringkat ditetapkan 3 yaitu Tinggi (T) , Sedang(S)  dan Rendah(R) Selanjutnya lihat 

Tabel 11. 

Tabel 11  Pemeringkatan  Bencana Alam di Kabupaten Bogor 

No Jenis Bencana 

Skor klasifikasi  

Peringkat Jml 

bencana 

Korban 

Jiwa 

Kerusaka

n Rumah 

& Fasos 

Jml 

Skor 

1 Tanah Longsor     T =(X-i)  sampai  X 

2 Gempa bumi     R = Y sampai (Y+i) 

3 Banjir     (X-i ) < S <(Y+i )   

4 Kekeringan      

5 Puting Beliung      
Keterangan :  Jumlah tertinggi = X; Jumlah terendah = Y; interval  (i) = (X-Y)/3 

Peringkat tinggi = T;  peringkat sedang= S;  peringkat  rendah = R 

 

4.4.2. Analisis Multi Kriteria  

Untuk mencapai tujuan ke dua yaitu menganalisis mata pelajaran yang akan 

disisipi tentang kebencanaan, dipakai metoda analisis Proses Berjenjang atau 
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Analytic Hierarchy Process dari Saaty (1980). Metoda AHP merupakan proses 

analisis yang menggunakan pendekatan Multicriteria Decision Approach (Saaty, 

1980; Triantaphyllou dan Mann, 1995).  Analisis dilakukan dengan cara melakukan 

evaluasi berbobot terhadap berbagai komponen yang mempengaruhi suatu variable 

secara berjenjang (hierarkhis). AHP digunakan untuk mencari bobot pada tema dan 

mata pelajaran , sehingga berdasarkan nilai bobot tersebut dapat ditentukan tema dan 

mata pelajaran apa yang paling sesuai untuk disisipi pembelajaran mitigasi bencana.  

Analisis multi kriteria dengan software CDP akan menggunakan 3 level yaitu: 

 Level pertama tujuan:  yaitu menentukan urutan berdasarkan bobot mata 

pelajaran dan tema yang akan disisipi mitigasi bencana. 

 Level kedua  adalah kriteria untuk memilih mata pelajaran dan tema yang 

akan disisipi mitigasi bencana.   Pada pemilihan Mata Pelajaran yang akan 

disisipi mitigasi bencana, digunakan kriteria sebagai berikut : (1)  sub tema; 

(2) kompetensi dasar mata pelajaran ; (3) indikator mata pelajaran.  

Sedangkan untuk memilih Tema yang sesuai untuk mitigasi bencana 

digunakan  kriteria sebagai berikut : (1) sub tema; ( 2)kompetensi dasar;   

 Level ke tiga untuk penentuan mata pelajaran yang akan disisipi mitigasi 

bencana  dipakai  7 mata pelajaran yaitu : IPA; IPS; Matematika; Bahasa 

Indonesia; Sosial Budaya & kependudukan  (SBdP); dan Pendidikan jasmani 

Olah raga kesehatan (PJOK)  

 Level ke tiga  untuk penentuan tema yang akan disisipi mitigasi bencana  

dipakai 9 tema  pada kurikulum tahun 2013 yang akan dikembangkan yaitu : 

1. Benda-benda di Lingkungan Sekitar; 2. Peristiwa dalam Kehidupan;3. 

Kerukunan dalam Bermasyarakat ;4. Sehat itu Penting; 5. Bangga sebagai 

Bangsa Indonesia; 6. Organ Tubuh Manusia dan Hewan; 7. Sejarah 

Peradaban Indonesia; 8 Ekosistem; 9. Lingkungan Sahabat Kita.  

Selanjutnya bagan analisis diperlihatkan Gambar 6 dan Gambar 7. 
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Gambar 6 Bagan Alir Analisis Mata Pelajaran Kelas 5 SD  

 

Gambar 7 Bagan Alir Analisis Tema Kelas 5 SD  

Penilaian terhadap setiap kriteria menggunakan skor 1 (sama) sampai 9(lebih tinggi 

sembilan kali) . Demikian pula penilaian terhadap setiap  mata pelajaran/ tema  

berdasarkan tiap-tiap kriteria menggunakan skor 1 sampai 9. Hasil yang diperoleh 

adalah skor untuk setiap mata pelajaran/tema berdasarkan gabungan dari kriteria-

kriteria yang dipakai . Skor yang tertinggi untuk mata pelajaran/tema menunjukkan 

mata pelajaran/tema yang paling disukai untuk dipilih sebagai mata pelajaran/tema 

yang akan disisipi pembelajaran mitigasi bencana. Tingkat kesalahan pada penilaian  

kriteria maupun setiap mata pelajaran/tema berdasarkan tiap-tiap kriteria tidak boleh 

melebihi 10 %. 

4.4.3. Analisis Isi (Content Analysis) 

Untuk mencapai tujuan ke empat yaitu merumuskan standar kompetensi 

pembelajaran mitigasi bencana digunakan metoda content analysis.  Analisis isi 
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merupakan metode penelitian yang sistematis dan bertujuan menggambarkan dan 

mengukur fenomena (Elo dan Kynga¨s, 2008).  Analisis isi juga dikenal sebagai 

metode analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk mencapai deskripsi yang padat 

dan luas dari suatu fenomena dan hasil dari analisis adalah konsep atau kategori yang 

menggambarkan fenomena tersebut (Elo dan Kynga¨s, 2008).  Berkaitan dengan hal 

tersebut metoda analisis isi digunakan untuk menganalisis standar kompetensi dari 

mata pelajaran yang dapat menggambarkan  pembelajaran mitigasi bencana. 

Pada Kurikulum 2013 kompetensi inti  dan kompetensi dasar pembelajaran 

sudah baku, sehingga yang dilakukan adalah analisis deskriptif untuk memilih 

kompetensi dasar mata pelajaran yang dapat digunakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada pembelajaran mitigasi bencana.  Data  yang digunakan adalah 

kompetensi dasar mata pelajaran dalam Permendikbud no 57 tahun 2014 lampiran II.    

Kategori pembelajaran mitigasi bencana didasarkan pada tujuan pembelajaran 

pengurangan risiko bencana (PRB) yaitu  meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat agar  terbentuk  budaya sadar dan selamat bencana (Triutomo, et.al. 

2007).  Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran mitigasi bencana  dalam content 

analysis di bagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pengetahuan dan pemahaman 

untuk meningkatkan kesadaran;  dan kategori sikap sadar dan selamat bencana.   

Selanjutnya lihat Tabel 12.  

 Tabel 12. Kategori dan Frasa  Untuk  Pembelajaran Mitigasi Bencana 

No  KATEGORI FRASA 

1 Pengetahuan dan 

pemahaman 

perubahan yang terjadi  di alam; hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam; pengaruh kegiatan manusia; 

interaksi dengan lingkungan alam; bencana alam; denah letak 
benda/objek; jarak, waktu dan lintasan 

2 Sikap sadar dan 

selamat bencana 

hak dan kewajiban, penegakan aturan; kepedulian terhadap 

alam; bertanggung jawab terhadap keselamatan diri, orang 
lain dan lingkungan 

Sumber : Permendikbud No 57/2014;  Triutomo et.al, 2007;  

Selanjutnya pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran mitigasi 

bencanaa berdasarkan hasil wawancara terhadap guru-guru dan kepala sekolah SD 

sampel. 

Metoda content analysis juga digunakan untuk menganalisis posisi atau eksistensi 

wacana pengurangan risiko bencana (PRB) dalam silabus yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui Permendikbud No 57/2014 tentang 
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kurikulum 2013 untuk SD dan MI.  Kriteria yang digunakan untuk memilih 

kata/frasa terkait PRB  didasarkan pada beberapa rujukan yaitu:  UU No 24/2007 

tentang Penanggulangan Bencana; Perka BNPB No 3 tahun 2012 tentang Rencana 

Nasional Pengurangan Risiko Bencana  2010-2014; dan Permendiknas No 57/2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah lampiran II .  

Berdasarkan rujukan-rujukan tersebut dipakai  4 kategori kata/frasa yaitu : a) 

kata/frasa terkait Inti wacana PRB ; b) kata/frasa terkait manajemen bencana; c) 

kata/frasa terkait bencana alam yang sering terjadi di Indonesia; d) kata/frasa terkait 

alam, lingkungan dan ekosistem yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

terjadinya bencana. Selanjutnya lihat Tabel 13. 

Tabel  13 Katagori Kata/Frasa Pengurangan Risiko Bencana  (PRB) 

KATEGORI KATA/FRASA 

N

o 

Inti Wacana 

PRB 

Bentuk 

Bencana Alam 

Manajemen  

Bencana 

Alam ,Lingkungan dan 

Ekosistem 

1 Bahaya Banjir 
Mitigasi 

Kondisi alam/ kenampakan 

alam 

2 Bencana Longsor 
Pencegahan 

 

 

3 Kerentanan/ 

rawan bencana 

Angin puting 

beliung 
Rekonstruksi 

Perubahan alam /lingkungan  

atau  kerusakan alam yang 

diakibatkan perilaku/ulah 
manusia 

4 Resiko Kekeringan/ 

kekurangan air 
Rehabilitasi 

Dampak lingkungan akibat 

perilaku/ulah manusia 

5 Perlindungan/ 
melindungi diri  

Gunung Meletus 

Pemulihan 

Pencegahan perubahan 
/kerusakan  alam; perbaikan 

keseimbangan alam; 

menyelamatkan lingkungan 

6 Kapasitas/       
kemampuan 

Tsunami 
Kesiapsiagaan  

Kondisi /keadaan lingkungan 
sekolah 

7 Keselamatan/me 

nyelamatkan diri  

Gempa bumi Tanggap 

darurat 

 

8   Peringatan dini  

9   Evakuasi  
Sumber : UU no 24/2007; Platform Nasional PRB; Permendiknas No 57/2014 

Setiap kata/frasa yang ada dalam Kompetensi Dasar dan silabus kurikulum 2013 SD 

kelas 5 yang diambil dari Permendikbud No 57/2014 tentang Kurikulum 2013 untuk 

SD/MI, dianalisis kemunculannya dengan menggunakan alat bantu pencari kata 

dalam komputer. Kata/frasa yang sesuai dimasukan dalam kategori kata/frasa pada 

Tabel13. 
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4.4.4. Metoda  Deskriptif 

Metoda deskriptif dipakai untuk menganalisis beberapa tujuan yaitu : 

a) Tujuan ke tiga yaitu : Menganalisis mitigasi bencana berbasis kearifan 

tradisional yang dapat dijadikan bahan ajar menggunakan hasil penelitian 

sebelumnya dan kebutuhan kabupaten Bogor  dalam hal mitigasi bencana.  

b) Tujuan ke lima yaitu : Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi inti  

pembelajaran mitigasi bencana .  Untuk itu dilakukan analisis kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan  kriteria tujuan dan sasaran (Tabel 14). 

Tabel 14. Tujuan danSasaran Pembelajaran Mitigasi Bencana 

NO  TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

SASARAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR 
PEMBELAJARAN 

1  Meningkatkan 

pengetahuan dan 
pemahaman pada 

siswa untuk 

waspada dan 

siaga terhadap 
bencana  

Ranah Kognitif : 
Pengetahuan dan 

pemahaman 

kebencanaan  

 Siswa dapat menjelaskan  jenis 

bencana alam; faktor penyebab 
bencana; tanda-tanda bencana; 

dampak bencana. 

 Siswa dapat menjelaskan cara 

mitigasi bencana secara 

struktural dan non struktural 

2  Meningkatkan 

kemampuan dan 
rasa  percaya  diri 

yang positif tanpa 

merasa ketakutan 
dan stress apabila 

terjadi bencana  

 Mendorong 

perubahan 

perilaku siswa  
agar mengarah 

pada budaya 

selamat dan 
tangguh  terhadap 

bencana  

Ranah Afektif : 
Sikap  dan perilaku 

aman bencana  

 Terbentuk sikap siswa yang 

sadar,  percaya diri, menerima , 
dan berempati terhadap kejadian 

bencana  

 Terbentuk perilaku siswa yang: 

peduli dan peka terhadap 
bencana, dan  bertanggung 

jawab  terhadap diri dan orang 

lain 

3  Mengembangkan 

kemampuan  
dalam 

menyelamatkan 

dan menolong 
dirinya sendiri 

dan orang lain 
 

Ranah Psikomotor : 
Kemampuan dan 

keterampilan 

mengurangi risiko 
bencana 

 Siswa mampu menggambar 

denah letak benda/objek; 
menghitung jarak, waktu dan 

lintasan; 

 Siswa mampu mengelola 

informasi,  berkomunikasi dan  
berinteraksi; 

 Siswa mampu menganalisis dan 

berfikir kritis; 

 Siswa mampu menyelamatkan 

diri  dan melindungi diri 

Sumber: analisis Bab 2 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Identifikasi Keadaan dan kebutuhan Kabupaten Bogor  

5.1.1. Identifikasi  Keadaan Bencana Alam di Kabupaten Bogor  

Jumlah penduduk kabupaten Bogor tahun 2013 adalah 5.202.097 orang. 

Sebagian besar (65,08 %) adalah penduduk usia 15 – 64 tahun. Sisanya adalah 

penduduk usia anak-anak < 14 tahun (31,81%)  dan penduduk usia lanjut (≥ 65 

tahun) sebesar 3,11%, sehingga ratio beban tanggungan adalah 53,66.  Kepadatan 

penduduk per ha adalah 20 jiwa/ha, relatif tidak terlalu padat. Sex ratio 105, artinya 

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laju pertumbuhan 

penduduk antara tahun 2009 – 2013 adalah 3,01% /tahun.  Jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi berisiko tinggi atau mempunyai peluang korban 

jiwa  cukup tinggi apabila terjadi bencan alam. 

Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas ± 298. 838,304 Ha yang secara 

administratif terbagi atas 40 Kecamatan. Secara topografi, bagian utara wilayah 

Kabupaten Bogor terletak pada dataran yang relatif rendah, sedangkan di bagian 

selatan terletak pada dataran tinggi. Sekitar 29,28 persen wilayah berada pada 

ketinggian 15–100 meter di atas permukaan laut, 42,62 persen berada pada 

ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada ketinggian 

500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43 persen pada ketinggian 1.000-2.000 

meter di atas permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000- 2.500 meter di 

atas permukaan laut. 

Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil letusan gunung, yang 

terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batuan  tersebut termasuk dalam sifat 

jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong 

besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila 

mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Jenis tanah penutup didominasi oleh 

material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain latosol, 

aluvial, regosol, podsolik dan andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan 

terhadap tanah longsor. 
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Secara klimatologis, bagian selatan wilayah Kabupaten Bogor termasuk 

beriklim tropis sangat basah, sedangkan di bagian utara beriklim tropis basah dengan 

rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun. Bagian utara dan sebagian 

kecil wilayah timur, curah hujan hanya mencapai kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu 

ratarata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan 

sebesar 25°C. Kelembaban udara 70 persen dan kecepatan angin cukup rendah, 

dengan rata–rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 

146,2 mm/bulan. 

Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana. Wilayah 

rawan bencana terbagi atas 2 (dua) kawasan, yaitu : kawasan rawan letusan gunung 

api (11 kecamatan), dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor (13 

kecamatan). Kabupaten Bogor  berdasarkan data Indeks  rawan bencana tahun 2013 

menduduki urutan ke 19  skala Provinsi Jawa Barat, dan urutan ke 281  skala  

nasional, dengan skore 152 kelas risiko tinggi.   

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bogor adalah : tanah longsor ; 

angin puting beliung,  banjir, gempa bumi dan kekeringan.   Pada tahun 2014 dari 40 

kecamatan yang ada di Kabupaten bogor  10 kecamatan rawan banjir, 17 Kecamatan 

rawan longsor dan 7 kecamatan rawan angin puting beliung. Berdasarkana Data 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor tahun 2013, 

ditetapkan 329 desa yang tersebar di 25 kecamatan sebagai desa rawan bencana.  

Desa tersebut merupakan daerah atau lokasi rawan bencana longsor, dan banjir pada 

muslim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.    

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh 

BNPB, selama kurun waktu 2009 -2015 , terdapat 234 kejadian bencana dengan 

korban meninggal, terluka, hilang dan mengungsi 3.910 jiwa;  kerusakan rumah , 

fasilitas pendidikan dan kesehatan 2.319 unit.  

Tabel 15  Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 

Tahun 2009-2015 

Bencana  

Kejadian Bencana Klasi 
fikasi 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Jumlah 

Tanah Longsor 4 30 8 34 4 7 2 89 A 

Gempa bumi       1     1 2 C 

Banjir   10 3 7 1 6 1 28 C 

Kekeringan     1   1     2 C 
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Bencana  

Kejadian Bencana Klasi 
fikasi 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Jumlah 

Puting Beliung 1 21 5 70 6 8 2 113 A 

Jumlah  5 61 17 112 12 21 6 234 
 Keterangan : Skor A = 76-113; B = 40-75; C = 2-39 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia 2009 -2015(Bulan Februari), BNPB 

 

Tabel 16  Korban Manusia Akibat Bencana Alam di Kabupaten Bogor 

Tahun 2009-2015 

Bencana 
 

Korban Manusia (Jiwa) Klasi 

fikasi  2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Jumlah 

Tanah Longsor 150 839 253 535 241 611 7 2636 A 

Gempa bumi       118     682 800 C 

Banjir   0 90 10   2   102 C 

Kekeringan     0         0 C 

Puting Beliung 65 258 39 3 3 1 3 372 C 

Jumlah  215 1097 382 666 244 614 692 3910  

Keterangan : Skor  A = 1.757 – 2.636 ; B = 880 – 1.756 ;  C = 0-879 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia 2009 -2015 (bulan Februari), BNPB 

 

Tabel 17  Kerusakan Materi Akibat Bencana Alam di Kabupaten Bogor 

Tahun 2009-2015 

Bencana  

  

Kerusakan  Rmah dan Fasilitas Sosial  (unit) Klasi 
fikasi 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Jumlah 

Tanah Longsor 0 0 0 1 0 2 14 17 C 

Gempa bumi       3     2139 2142 A 

Banjir   0 0 0   0   0 C 

Kekeringan     0         0 C 

Puting Beliung 1 0 0 16 0 0 143 160 C 

Jumlah  1 0 0 20 0 2 2296 2319 

 Keterangan  :  A = 1.428 -2.142 ;  B = 715 – 1.427 ;  C = 0 - 714 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia 2009 -2015 (bln Februari), BNPB 

Hasil analisis  skoring terhadap kejadian bencana, korban jiwa dan kerusakan 

bangunan  selama kurun waktu 2009 – 2015 menunjukkan bencana alam dengan  

peringkat T(tinggi)  adalah  tanah longsor.   Sedangkan Gempa bumi dan angin 

kencang/puting beliung menduduki peringkat S (sedang). Banjir dan kekeringan 

menduduki peringkat R (rendah).  Selanjutnya lihat Tabel .. 

Tabel 18  Peringkat Bencana Alam Kabupaten Bogor 2009 - 2015 

N

o 

Bencana Alam Skor Klasifikasi  

Peringkat 

Jml 
Kejadian 

Bencana 

Korban 

Jiwa 

Kerusakan 
Rumah & 

Fasos 

Jumlah 

Skor 

1  Longsor 3 3 1 7 T 

2 Gempa bumi 1 1 3 5 S 
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N

o 

Bencana Alam Skor Klasifikasi  

Peringkat 

Jml 
Kejadian 

Bencana 

Korban 

Jiwa 

Kerusakan 
Rumah & 

Fasos 

Jumlah 

Skor 

3 Banjir 1 1 1 3 R 

4 Kekeringan 1 1 1 3 R 

5 Puting Beliung 3 1 1 5 S 
Keterangan :  Skor klasifikasi  : A =3 ; B= 2 ; C = 1 

Peringkat  T = 5,67 - 7 ;  S = 4,34 – 5,66 ;  R = 3 – 4,33 

Sumber : Tabel  

A. Bencana Tanah Longsor 

Data yang dihimpun dari situs resmi Sistem Informasi Manajemen Bencana 

(SIMB) Kabupaten Bogor pada Januari  2014 sampai Mei 2015,  menunjukkan 

bahwa bencana tanah longsor, adalah jenis bencana alam yang sering terjadi di 

Kabupaten Bogor terutama pada tahun 2014-2015. Penyebarannya relatif tersebar 

yaitu di 17 Kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor atau 42,5 % dari 

jumlah kecamatan tersebut.  Selanjutnya lihat tabel 9. 

Tabel 19 Kecamatan dan Desa yang Mengalami Kejadian Tanah Longsor  

Tahun 2014-2015 di Kabupaten Bogor 

Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

20/03/2015 Ciawi Cileungsi 

28/02/2015 Ciawi Bantarsari 

28/02/2015 Megamendung Megamendung 

28/02/2015 Sukaraja Gununggeulis 

28/02/2015 Cisarua Kopo 

09/02/2015 Caringin Ciderum 

08/02/2015 Cigombong Ciburuy 

07/02/2015 Cigombong Ciadeg 

02/02/2015 Megamendung Sukagalih 

01/02/2015 Cigombong Tugujaya 

26/01/2015 Ciawi Cileungsi 

24/01/2015 Caringin Pancawati 

22/01/2015 Cigombong Ciadeg 

21/01/2015 Sukamakmur Sukamakmur 

21/01/2015 Sukajaya Harkatjaya 

05/01/2015 Cigombong Ciburayut 

31/12/2014 Cigudeg Sukamaju 

26/12/2014 Cisarua Tugu Utara 

26/12/2014 Cigombong Srogol 

26/12/2014 Cisarua Tugu Utara 
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Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

19/11/2014 Pamijahan Purwabakti  

11/11/2014 Cigombong Ciburayut 

09/11/2014 Cisarua Tugu Utara 

31/08/2014 Cigombong Cisalada 

29/08/2014 Cigudeg Cigudeg 

29/08/2014 Sukamakmur Wargajaya 

25/08/2014 Sukajaya Sukajaya 

25/08/2014 Tamansari Sukaresmi 

24/08/2014 Pamijahan Cibunian 

15/08/2014 Sukaraja Cilebut Timur 

12/08/2014 Cisarua Citeko 

12/08/2014 Cisarua Tugu Utara 

09/07/2014 Megamendung Megamendung 

02/02/2014 Cigombong Cisalada 

30/01/2014 Ciomas Kota Batu 

29/01/2014 Ciomas Kota Batu 

25/01/2014 Ciomas Kota Batu 

24/01/2014 Ciomas Kota Batu 

23/01/2014 Ciomas Kota Batu 

23/01/2014 Ciomas Kota Batu 

23/01/2014 Ciomas Kota Batu 

22/01/2014 Ciomas Kota Batu 

21/01/2014 Ciomas Kota Batu 

20/01/2014 Ciomas Kota Batu 

19/01/2014 Ciomas Kota Batu 

18/01/2014 Ciomas Kota Batu 

17/01/2014 Ciomas Kota Batu 

16/01/2014 Ciomas Kota Batu 

15/01/2014 Ciomas Sukamakmur 

15/01/2014 Ciomas Ciapus 

14/01/2014 Sukamakmur Sukamakmur 

14/01/2014 Ciomas Mekarjaya 

13/01/2014 Cibinong Nanggewer Mekar 

13/01/2014 Megamendung Megamendung 

13/01/2014 Ranca Bungur Pasirgaok 

12/01/2014 Dramaga Sukadamai 

12/01/2014 Megamendung Pasir Angin 

12/01/2014 Megamendung Sukagalih 

12/01/2014 Cigombong Tugujaya 

11/01/2014 Caringin Cinagara 

11/01/2014 Caringin Pasir Buncir 
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Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

11/01/2014 Caringin Tangkil 

11/01/2014 Caringin Lemah Duhur 

11/01/2014 Caringin Muara Jaya 

11/01/2014 Caringin Pasir Muncang 

11/01/2014 Cibungbulang Situ Udik 

Jumlah  17 Kecamatan (42,5%) 42 Desa  

Sumber: Sistim Informasi Manajemen Bencana Kabupaten Bogor 2014-2015 

B. Bencana Angin Puting Beliung/Angin Kencang 

Selain bencana tanah longsor, angin puting beliung adalah bencana alam yang 

paling menonjol di Kabupaten Bogor . Data SIMB Kabupaten Bogor selama Januari 

2014 – Mei 2015 menunjukkan  angin puting beliung terjadi di  9 kecamatan dan 20 

desa di Kabupaten Bogor  

Tabel 20 Kecamatan dan Desa yang Mengalami Kejadian Angin Puting Beliung 

Tahun 2014-2015 di Kabupaten Bogor 

Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

28/02/2015 Cisarua Leuwimalang 

04/02/2015 Cigombong Pasirjaya 

21/01/2015 Cigombong Ciburuy 

12/01/2015 Pamijahan Purwabakti 

11/01/2015 Tamansari Sukaresmi 

06/01/2015 Cigombong Ciadeg 

01/01/2015 Cigombong Ciburuy 

26/12/2014 Caringin Lemah Duhur 

12/11/2014 Cibinong Harapanjaya 

25/10/2014 Ciomas Ciomas Rahayu 

27/08/2014 Ciomas Kota Batu 

26/08/2014 Ciomas Ciomas Rahayu 

10/08/2014 Ciseeng Kuripan 

04/08/2014 Pamijahan Gunung Picung 

04/08/2014 Pamijahan Paserean 

03/02/2014 Ciomas Mekarjaya 

02/02/2014 Pamijahan Gunung Menyan 

27/01/2014 Ciomas Kota Batu 

23/01/2014 Ciomas Kota Batu 

22/01/2014 Ciomas Kota Batu 

21/01/2014 Ciomas Kota Batu 

20/01/2014 Ciomas Kota Batu 

18/01/2014 Ciomas Kota Batu 
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Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

17/01/2014 Ciomas Kota Batu 

16/01/2014 Ciomas Kota Batu 

15/01/2014 Ciomas Ciapus 

15/01/2014 Ciomas Kota Batu 

11/01/2014 Caringin Tangkil 

11/01/2014 Caringin Pancawati 

02/01/2014 Cigombong Tugujaya 

24/01/2013 Sukamakmur Pabuaran 

Jumlah 9 Kecamatan (22,5%) 20 Desa 

Sumber: Sistim Informasi Manajemen Bencana Kabupaten Bogor 2014-2015 

C. Bencana Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah bencana yang diakibatkan oleh kegiatan gunung api  

disebut gempa  vulcanic atau akibat pergeseran lempeng disebut gempa tektonik. 

Bencana Gempa bumi di Kabupaten Bogor terjadi tahun 2009, 2012  dan tahun 2014, 

walaupun jarang terjadi akan tetapi cukup banyak korban jiwa dan harta.   

D. Bencana Banjir 

Kabupaten Bogor walaupun morphologi nya berbukit-bukit, ternyata cukup 

sering mengalami bencana banjir, kurun waktu 2009-2015 mengalami 28  kali 

kejadian banjir. Sedangkan data SIMB Kabupaten Bogor selama Januari 2014 – Mei 

2015 menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan dengan jumlah desa 22 rawan 

banjir.  

Tabel 21 Kecamatan dan Desa yang Mengalami Kejadian Banjir 

Tahun 2014-2015 di Kabupaten Bogor 

 

Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

03/04/2015 Bojong Gede Ragajaya 

02/04/2015 Parung Panjang Dago 

31/03/2015 Rumpin Kampungsawah 

22/03/2015 Ciawi Banjar Waru 

19/03/2015 Bojong Gede Rawapanjang 

19/03/2015 Parung Waru 

19/11/2014 Babakan Madang Cijayanti 

29/08/2014 Cigudeg Sukamaju 

27/08/2014 Cibinong Nanggewer 

26/08/2014 Cibungbulang Situ Ilir 

25/08/2014 Bojong Gede Bojong Gede 



59 
 

Waktu Terjadi Bencana Kecamatan Desa 

24/08/2014 Ranca Bungur Cimulang 

15/08/2014 Sukaraja Cilebut Barat 

15/08/2014 Sukaraja Cimandala 

15/08/2014 Cibinong Karadenan 

21/01/2014 Ciomas Kota Batu 

13/01/2014 Jonggol Sirnagalih 

11/01/2014 Cariu Tegalpanjang 

11/01/2014 Caringin Tangkil 

11/01/2014 Cariu Sukajadi 

11/01/2014 Cariu Kutamekar 

10/01/2014 Ciomas Kota Batu 

Jumlah 16 Kecamatan  (40%) 22 desa  
Sumber : Sistim Informasi Manajemen Bencana Kabupaten Bogor 2014-2015 

E. Bencana Kekeringan 

Kekeringan adalah salah satu jenis bencana alam yang dialami oleh Kabupaten 

Bogor, frekuensi bencana kekeringan  sangat jarang , hanya dua kali selama tahun 

2009-2015, akan tetapi bencana yang ditimbulkannya berdampak luas terhadap 

masyarakat. Hal tersebut diperlihatkan oleh jumlah penderita kekeringan yang 

mencapai 365.209 jiwa .  

5.1.2. Kebutuhan Pengurangan Risiko Bencana Untuk Jenjang Pendidikan 

Dasar 

Berdasarkan hasil Survai terhadap sekolah dasar yang dijadikan sampel ,  pada 

dasarnya semua sekolah setuju dan menganggap penting pembelajaran mitigasi 

bencana.  Akan tetapi untuk melaksanakan pembelajaran mitigasi bencana 

diperlukan fasilitas dan sarana belajar.  Selain fasilitas dan sarana prasarana guru-

guru juga membutuhkan pelatihan, bahan ajar dan buku panduan untuk guru. Hal 

tersebut dimaksudkan agar guru lebih menguasai pembelajaran mitigasi bencana, 

karena tayangan video atau gambar dianggap belum cukup memberikan informasi 

bagi mereka.  

Tabel 22  Fasilitas Dan Sarana Pembelajaran Mitigasi Bencana Sekolah Sampel  

No  Fasilitas dan sarana QI Cia Cim Tug 

1 Bahan bacaan  terkait mitigasi 

bencana 

V X V V 
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No  Fasilitas dan sarana QI Cia Cim Tug 

2 Internet/wi fi V X V  

3 Infocus, layar V X V V 

4  Komputer V X V V 

5 Video pemutar V X X X 

6 Kebun sekolah  V X V X 

7 Lapangan OR V V V V 

8 Alrm/kentongan/ bel/tanda 

bahaya 

V V V V 

9 perpustakaan V V V V 

10 Peta kebencanaan X X X X 

11 Tanda arah evakuasi X X X X 

13 Ruang dokter kecil/P3K V X V X 

14 Tandu V X V X 

15 Alat Peraga V X V X 
Sumber : Hasil survai 2015 

  

5.2.  Identifikasi Mata Pelajaran Sekolah Dasar Kelas 5 Yang Dapat Disisipi  

Pembelajaran  Mitigasi Bencana 

Mata pelajaran Sekolah dasar Kelas 5 yang  diidentifikasi adalah yang 

berbasis kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 adalah kurikulum berbasis 

kompetensi. Berdasarkan buku guru untuk kelas 5 SD,  pada kurikulum tahun 2013 

sudah dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dikuasai peserta didik.  Kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan 

sekolah dasar adalah kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret.  Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses 

pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan 

berbentuk tugas (project based learning), dan penyelesaiaan masalah (problem 

solving based learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Kemendikbud, 

2014
a
) 

Pembelajaran mitigasi bencana pada dasarnya bertujuan mendidik siswa agar 

sadar terhadap bencana dan siapsiaga dalam menghadapi bencana. Sadar terhadap 
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bencana berati siswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman  tentang bencana, 

Kesiapsiagaan berarti siswa harus peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya 

yang  yang berpotensi bencana.  Melalui kesadaran dan kesiapsiagaan tersebut 

diharapkan siswa mampu mengurangi ancaman atau mengindari bencana.  Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran mitigasi bencana maka para guru tidak hanya 

diharapkan mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga harus mengembangkan aspek 

afektif dan psikomotorik siswa. 

Untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran mitigasi bencana ada dalam 

kurikulum dan silabus sekolah dasar kelas 5 dilakukan analisis menggunakan metoda 

content analysis ( Elo dan Kyngas, 2008). Hasil analisis terhadap  7 kata/frasa terkait 

Inti wacana PRB , hanya satu kata/frasa  yaitu bencana alam yang muncul dalam 

silabus untuk SD kelas 5. Kemunculan kata/frasa tersebut tidak muncul pada semua 

tema. Dua tema yang tidak memunculkan kata /frasa inti wacana PRB adalah  Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan (Tema 6) dan Sejarah Peradaban 

Indonesia(Tema7).  Kata /frasa terkait bencana alam ternyata tidak hanya muncul 

pada tema terkait alam, lingkungan dan ekosistem,  yaitu Tema 1, Tema 2, Tema 8 

dan Tema 9,  tetapi juga muncul pada tema yang terkait  dengan masyarakat, yaitu 

pada Tema 3, Tema 4 dan Tema 5. Pada Tema 3 frekuensi kemunculannya sangat 

sering  yaitu  66,07 % .  Hal tersebut terkait dengan kompetensi dasar (KD) untuk 

bahasa Indonesia pada Tema  3 yang secara eksplisit menyebutkan tentang bencana 

alam.. Kompetensi Dasar (KD) 2.4 berbunyi :“Memiliki kepedulian, tanggung jawab, 

dan rasa cinta tanah air terhadap bencana alam...”; KD 3.4  berbunyi :“Menggali 

informasi dari teks pantun dan syair tentang bencana alam ...”; dan 4.4 berbunyi : 

“Melantunkan dan menyajikan teks pantun dan syair tentang bencana alam....” 

Selanjutnya lihat Tabel 23. 

Tabel 23 Kata/Frasa Inti Wacana PRB Berdasarkan Tema  

pada Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas 5 
NO KATA/FRASA  

 INTI WACANA PRB T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 JML 

1 Bahaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bencana alam 4 2 37 2 3 0 0 6 2 56 

3 Kerentanan/rawan bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Resiko bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Perlindungan/melindungi diri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kapasitas/ kemampuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Keselamatan/menyelamatkan diri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 4 2 37 2 3 0 0 6 2 56 

Sumber : Hasil analisis  Silabus  Kurikulum 2013 Kls 5 SD (Permendikbud No 57/2014 lampiran II) 

Hasil analisis terhadap 7 kata/frasa  bentuk bencana alam yang sering terjadi 

di Indonesia, hanya 2 bentuk bencana alam yang muncul dalam silabus SD kelas 5, 

yaitu banjir (1) dan kekeringan/kelangkaan air (5). Kata/frasa banjir muncul pada 

Tema 6, sedangkan  kekeringan/kekurangan air muncul pada Tema 2 dan Tema 9. 

Apabila dilihat dari judul tema,  maka Tema 2 dan Tema 9 adalah tema yang terkait 

dengan alam dan lingkungan, sedangkan Tema 6 tidak. Hal tersebut terjadi karena 

pada kompetensi Dasar (K3 dan K4) pada Tema 6 untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia terdapat bahasan tentang daur air ( 3.2 dan 4.2). Selanjutnya lihat Tabel 24. 

Tabel 24  Kata/Frasa Bentuk Bencana Berdasarkan Tema pada Silabus 

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas 5 

N

o 

KATA /FRASA BENTUK 

BENCANA ALAM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Jml 

1 Banjir 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 Longsor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Angin puting beliung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Kekeringan/ kelangkaan 

air 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 

5 Gempa bumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Gunung Meletus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 0 3 0 0 0 1 0 0 1 5 

Sumber : Hasil analisis  Silabus  Kurikulum 2013 Kls 5 SD (Permendikbud No 57/2014 lampiran II) 

Hasil analisis terhadap 9 kata/frasa terkait Manajemen Bencana, 

menunjukkan  tidak ada satupun tema yang silabusnya mencantumkan hal tersebut, 

baik tema-tema yang terkait alam, lingkungan dan ekosistem maupun tema-tema 

yang tidak terkait. Hal tersebut diduga karena pembelajaran tentang PRB memang 

belum secara khusus masuk dalam salah satu tema. Dugaan tersebut diperkuat oleh 

data pada tabel 23 yang menunjukan kata/frasa terlait inti wacana PRB yang muncul 

hanya sebatas bencana alam saja belum memunculkan kata/frasa yang lain. Demikian 

pula halnya dengan tabel 24, bentuk bencana yang muncul hanya banjir dan 

kekeringan/kelangkaan air. Padahal seperti kita ketahui dan saksikan, bencana alam 

yang paling banyak  menimbulkan korban jiwa dan trauma psikologis, tidak hanya 

banjir dan kekeringan saja,  tetapi juga bencana gempa bumi,  longsor, tsunami, 
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gunung meletus, dan angin puting beliung.  Munculnya kata/frasa banjir dan 

kekeringan/kelangkaan air terkait dengan kompetensi dasar (K3 dan K4)  yaitu 

tentang daur air yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia.  Hal tersebut diduga 

terkait dengan pengintegrasian mata pelajaran dalam  kurikulum 2013, dimana  mata 

pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang pengintegrasiannya 

adalah interdisipliner. Selanjutnya lihat Tabel 25. 

Tabel 25 Kata/Frasa Manajemen Bencana Berdasarkan Tema pada Silabus 

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas 5 

N

O 

KATA/FRASA 

MANAJEMEN BENCANA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Jml 

1 Mitigasi bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Pencegahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Rekonstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Pemulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kesiapsiagaan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Tanggap darurat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Peringatan dini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber : Hasil analisis  Silabus  Kurikulum 2013 Kls 5 SD (Permendikbud No 57/2014 lampiran II) 

Kata/frasa terkait alam, lingkungan dan ekosistem yang diambil dari silabus 

kurikulum 2013 untuk SD kelas 5 bukanlah kata/frasa yang terkait secara langsung 

dengan PRB, sebab yang dibicarakan dalam silabus tersebut lebih umum yaitu 

tentang kondisi lingkungan/alam dan ekosistem.  Oleh karena itu, kata/frasa “ 

Perubahan alam/lingkungan atau  kerusakan alam yang diakibatkan perilaku/ulah 

manusia” muncul di  hampir di semua tema dengan frekuensi yang sering, kecuali 

Tema 6 (organ tubuh) dan Tema 7(sejarah peradaban Indonesia).  Kedua tema 

tersebut tidak langsung berhubungan dengan alam, lingkungan dan ekosistem. 

Selanjutnya lihat Tabel 26. 

Tabel 26 Kata/Frasa Alam, Lingkungan, Ekosistem Berdasarkan Tema pada 

Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas 5 

N

o 

FRASA 

ALAM, LINGKUNGAN, 

EKOSISTEM 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Jml 

1 
Kondisi alam/ kenampakan 

alam 
0 0 0 7 2 0 0 0 0 9 



64 
 

N

o 

FRASA 

ALAM, LINGKUNGAN, 

EKOSISTEM 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Jml 

2 

Siklus/daur air dan 

dampaknya pada peristiwa 

di bumi  dan kehidupan 

manusia 

0 4 0 0 6 0 0 0 0 10 

3 

Perubahan alam 

/lingkungan  atau  

kerusakan alam yang 

diakibatkan perilaku/ulah 

manusia 

27 23 3 14 0 0 0 2 33 102 

4 
Dampak lingkungan akibat 

perilaku/ulah manusia 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 

Pencegahan perubahan 

/kerusakan  alam; 

perbaikan keseimbangan 
alam; menyelamatkan 

lingkungan 

5 2 0 2 0 0 0 0 1 10 

6 
Kondisi /keadaan 

lingkungan sekolah 
0 0 0 1 0 0 0 

 
0 1 

 JUMLAH 
34 29 3 24 8 0 0 2 34 134 

Sumber : Hasil analisis  Silabus  Kurikulum 2013 Kls 5 SD (Permendikbud No 57/2014 lampiran II) 

Secara keseluruhan, dari 4 kategori kata/frasa terkait PRB,  kemunculan frasa 

dari kelompok Alam, lingkungan dan ekosistem  lebih sering dibandingkan dengan 

kata/frasa dari kelompok Inti Wacana PRB; Bentuk Bencana Alam; dan Manajemen 

Bencana.  Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaran PRB memang belum secara 

khusus masuk dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu pembelajaran PRB secara 

lebih khusus perlu disisipkan dalam tema-tema yang sudah ada, agar pengetahuan 

peserta didik tentang inti wacana PRB, karakteristik bencana  dan penanggulangan 

(manajemen) bencana dapat lebih berkembang. Proporsi kategori kata/frasa PRB 

dalam silabus SD kelas 5 pada Kurikulum 2013 diperlihatkan oleh Gambar 8. 

 

Gambar 8  Proporsi kata/Frasa PRB dalam Silabus SD Kelas 5 Kurikulum 2013 
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Hasil analisis terhadap eksistensi pembelajaran PRB selanjutnya dibandingkan 

dengan hasil FGD yang diambil  dari sekolah sampel.  Hasil analisis dengan metoda 

MDS  menunjukkan hasil sebagai berikut : 

a. Dalam Kurikulum Tahun 2013. sesuai dengan tema/sub tema yang ada dalam 

modul peserta didik tingkat sekolah dasar,  mata pelajaran IPA ,  Bahasa 

Indonesia dan IPS dapat disisipi pembelajaran mitigasi bencana.  Pada mata 

pelajaran IPA,  yaitu IPA sebagai produk dan IPA sebagai proses, maka 

selain aspek kognitif,  aspek afektif dan motorik siswa dapat dikembangkan.  

Penelitian-penelitian yang terkait penyisipan pembelajaran mitigasi bencana 

pada mata pelajaran IPA, menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA cocok 

untuk disisipi bahan pembelajaran mitigasi bencana dengan model 

pembelajaran tidak konvensional (Agustiana, et.al, 2013). Selain itu, 

pembelajaran mitigasi bencana yang disampaikan secara terintegrasi dalam 

pelajaran IPA, lebih memudahkan siswa dalam memahami konsep 

kebencanaan (Rusilowati et.al, 2012).  Hasil FGD terhadap Guru SD Kelas 5 

yang dilakukan di sekolah sampel menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA 

menduduki urutan tertinggi untuk integrasi pembelajaran mitigasi bencana.  

Menurut Rusilowati et.al(2012), pendekatan yang dapat dipakai dalam model 

pembelajaran mitigasi bencana adalah yang bervisi Sains, Environment, 

Technology and Society (SETS).  

b. Materi pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau 

kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai budaya  penting 

seperti kemampuan mitigasi bencana yang  berkembang pada masyarakat 

tradisional,  dapat ditransformasikan kepada siswa melalui pelajaran IPS. 

Penelitian Qodariyah dan Armiyati (2013) menyatakan bahwa kearifan 

tradisional dapat dijadikan sumber belajar IPS. Dalam hal ini mata pelajaran 

IPS dapat memperluas wawasan siswa tentang berbagai bentuk kearifan 

tradisional yang ada di masyarakat Indonesia dalam memitigasi bencana. 

Berdasarkan hal tersebut, maka  pembelajaran IPS dapat diintegrasikan 

dengan pembelajaran mitigasi bencana terutama dalam mempelajari mitigasi 

bencana berbasis kearifan tradisional.  Hasil FGD terhadap guru SD Kelas 5  

pada sekolah sampel, menunjukan bahwa mata pelajaran IPS yang 
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terintegrasi dalam tema dan sub tema  pada Kurikulum tahun 2013,  

menduduki urutan ke dua setelah mata pelajaran IPA. 

c. Materi pembelajaran bahasa Indonesia  dalam kurikulum 2013 merupakan 

mata pelajaran penghela bagi mata pelajaran lainnya.  Oleh karena itu bahasa 

Indonesia  dapat menjadi alat untuk menyampaikan pembelajaran mitigasi 

bencana.  Hal ini terlihat mata pelajaran bahasa Indonesia secara eksplisit 

menyebutkan tentang bencana alam dalam KD 2.4; 3.4; dan 4.4. 

Selain mata pelajaran IPA,  IPS dan Bahasa Indonesia,  mata pelajaran lain seperti 

matematik;  Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN ; Pendidikan jasmani olah raga 

dan kesehatan (PJOK); Sosial Budaya dan Penduduk (SBdP);)  mempunyai peran  

yang sama dalam mengembangkan pembelajaran mitigasi bencana. 

 Mata pelajaran PJOK  dapat dipakai untuk melatih motorik siswa. Penelitian 

terkait mata pelajaran PJOKmenunjukkan bahwa  mata pelajaran ini cocok untuk 

melatih motorik siswa. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, dan di cross cek 

dengan hasil FGD  terhadap sekolah sampel  menunjukan bahwa mata pelajaran 

PJOK  menduduki urutan ke empat untuk disisipi pembelajaran mitigasi bencana.  

Dengan demikian mata pelajaran PJOK dapat dipakai untuk mengembangkan 

pembelajaran mitigasi bencana khususnya dari segi motorik .  

Selanjutnya hasil analisis terhadap mata pelajaran yang cocok untuk disisipi 

mitigasi bencana diperlihatkan Gambar 9.  
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Consistency ratio : sub tema 0,023; kom. Dasar 0,030 ; indicator 0,034. 

Gambar 9 Prioritas Mata Pelajaran yang dapat Disisipi Mitigasi Bencana 



68 
 

5.3. Analisis Mitigasi Bencana berbasis kearifan tradisional Sebagai Bahan 

Ajar 

5.3.1. Mitigasi bencana Berbasis Kearifan Tradisional  

Kondisi Kabupaten Bogor hampir mirip dengan Kabupaten Tasikmalaya, baik 

dari segi fisik, sosial budaya masyarakat maupun tingkat kerawanan terhadap 

bencana. Potensi bencana yang  di Kampung Naga adalah banjir, longsor, gempa 

bumi, angin kencang, kebakaran. Di Kabupaten Bogor potensi bencana hampir 

serupa, hasil analisis pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa potensi bencana 

di Kabupaten Bogor adalah : Gempa bumi, longsor, banjir, angin puting beliung, 

kebakaran dan kekeringan .  

Bahan ajar mitigasi bencana yang dibahas adalah yang ada di masyarakat suku 

Sunda secara umum dan secara khusus yang ada di Kampung Naga, Kecamatan 

Salawu Kabupaten Tasikmalaya.  Bentuk mitigasi bencana alam  tanah longsor, 

angin puting beliung, gempa bumi, banjir dan kekeringan  secara tradisional yang 

dilakukan masyarakat Kampung Naga  adalah mitigasi struktural dan non struktural.  

Mitigasi struktural dengan menggunakan teknologi dan material lokal, sedangkan 

mitigasi non struktural melalui adat budaya yang diwariskan leluhur mereka dalam 

bentuk amanat, wasiat dan tabu.  Adapun bentuk mitigasi struktural dan non 

struktural  diperlihatkan Tabel 27. 

Tabel 27 Bentuk Mitigasi Bencana Tradisional Berdasarkan Adat Istiadat  

Komponen  Mitigasi bencana  

Bentuk 

Mitigasi 

Bencana  

Hutan  

  Longsor, banjir dan kekeringan : Menjaga 

kondisi hutan  keramat di bagian barat 

kampung tetap lestari , melalui aturan adat 

(tabu untuk masuk dan mengambil apapun dari 

hutan). Hal tersebut menjaga tata air dan 

mencegah longsor. 

 Angin kencang : menjaga hutan larangan di 

bagian timur kampung tetap lestari , melalui 

aturan adat (tabu untuk masuk dan mengambil 

apapun dari hutan). Hal tersebut 

mengakibatkan hutan larangan tetap rimbun 

oleh pepohonan. Kerimbunan pohon 

mengurangi kecepatan angin yang bertiup dari 

arah timur ke barat  sehingga tidak merusak 

perumahan. 

Non struktural  
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Komponen  Mitigasi bencana  

Bentuk 

Mitigasi 

Bencana  

Bangunan 

/rumah  

 Banjir : Tapak bangunan lebih tinggi + 15 cm 

dari lorong yang berfungsi sebagai drainase; 

bangunan/rumah menggunakan umpak atau 

tatapakan setinggi 50 cm dari tapak bangunan 

 Longsor : Bangunan/rumah  diletakan sesuai 

kontur, dan diperkuat dengan batu dan tanah 

liat untuk mencegah longsor 

 Gempa bumi : Konstruksi bangunan adalah 

rumah panggung  dari kayu yang lentur 

terhadap goncangan gempa bumi 

 Kebakaran : Hawu diletakan pada paroko yaitu 

kotak kayu diisi tanah  yang diletakan pada 

tanah /tapak bangunan dengan ketinggian + 1 

m ; dinding dan pintu dapur menggunakan 

bilik sasag  agar setiap orang yang 

lewat/tetangga dapat melihat apabila ada api 

menyala di dapur 

 Angin kencang: rumah memanjang barat-timur 

mengikuti kontur dengan muka bangunan 

menghadap utara atau selatan dan terpat lorong 

antar rumah , sehingga angin dari arah timur 

dapat mengalir diantara lorong menuju kearah 

barat. 

Struktural 

 

 Kebakaran : penerangan rumah/bangunan  

tidak menggunakan listrik tetapi menggunakan 

cempor; memasak tidak menggunakan gas, 

tetapi kayu bakar 

Non struktural 

Infrastruktur 

 Banjir : Lorong antar rumah/bangunan 

merangkap drainase; Lorong tidak di semen,  

memanjang barat-timur  dan  dari tempat tinggi 

ke tempat rendah, sehingga air dapat mengalir 

dengan lancar;  

struktural 

 Banjir : jalan lingkungan terbuat dari material 

batu dan tanah  agar meresapkan air.  
struktural 

Pola  ruang 

kampung 

  

  Banjir : Sawah dan kebun dibuat berundak-

undak dan undak diperkuat dengan bambu atau 

aren untuk mencegah longsor;  Kolam  ikan 

memisahkan perumahan dengan sungai untuk 

mencegah air sungai masuk ke perumahan 

pada saat sungai meluap. 

struktural 
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Komponen  Mitigasi bencana  

Bentuk 

Mitigasi 

Bencana  

Falsafah 

hidup 

 Banjir, tanah longsor, kekeringan, angin 

kencang, dan gempa bumi : dimitigasi dengan 

falsafah hidup selaras dengan alam , manusia 

bagian dari alam  sehingga tidak menentang 

alam , tetapi harus menyesuaikan 

kehidupannya dengan alam tempat tinggalnya  

Non Struktural  

Sumber : Hasil analisis. 

5.3.2. Bahan Ajar Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Tradisional 

Sesuai dengan kurikulum 2013, bahan ajar berbentuk tematik,  satu tahun 

ajaran terdiri dari dua semester, masing-masing semester mempunyai 4 - 5 tema.   

Untuk siswa kelas 5 SD, pada semester satu terdapat 5 tema , sedangkan pada 

semester 2 terdapat 4 tema. Setiap tema dibagi menjadi tiga sub tema, dan 1 kegiatan 

berbasis proyek.   Berdasarkan pembagian tersebut, untuk siswa kelas 5 SD pada 

semester 1 terdapat 15 sub tema  dan 5 kegiatan berbasis proyek,   sedangkan pada 

semester 2 terdapat 12 sub tema dan 4 kegiatan berbasis proyek.   Berdasarkan tema 

yang sudah ada pada setiap semester , dan FGD dengan stakeholders yaitu: Kepala 

sekolah dan guru kelas 5 SD,   bahan ajar mitigasi bencana dapat dimasukan dalam 

beberapa sub tema yang sudah ada dan pada kegiatan berbasis proyek. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam mengajar bagi guru dan 

memperkaya wawasan pengetahuan peserta didik.  Hasil analisis terhadap tema-tema 

yang dapat disisipi bahan ajar mitigasi bencana menunjukkan terdapat 3 tema yang 

mempunyai skor paling tinggi untuk disisipi bahan ajar mitigasi bencana. Ketiga 

tema tersebut adalah Tema 9 (Lingkungan Sahabat Kita ) dengan skor 0,399; Tema 2 

(Peristiwa Dalam Kehidupan) dengan skor 0,181; dan tema 1(Benda-Benda Di 

Lingkungan Sekitar) dengan skor 0,169 (Gambar 10) 

5.4. Perumusan  Standar Kompetensi,  Kompetensi  Inti,  Kompetensi dasar , 

Indikator Dan Tujuan Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 57 tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, menyebutkan bahwa  

kompetensi dalam kurikulum 2013 terdiri atas: kompetensi inti dan kompetensi 

dasar.  Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik 

pada kelas tertentu.   
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Consistensy ratio utk tiap kriteria: sub tema 0,033 ; kompetensi dasar 0,054 

Gambar  10 Prioritas Tema Yang dapat Disisipi Mitigasi Bencana 
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Melalui kompetensi inti,  integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas 

yang berbeda dapat dijaga.  Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan 

kompetensi dasar antara lain melalui  multi disipliner dan trans-disipliner.  

Berdasarkan Peraturan Menteri, Pendidikan dan Kebudayaan no 57 tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, integrasi multi-

disipliner dilakukan tanpa menggabungkan  kompetensi dasar tiap matapelajaran 

sehingga tiap matapelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri.  

Sedangkan integrasi trans-disipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata 

pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya 

sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Tema merajut makna berbagai konsep 

dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan 

demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik 

seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.  Pada kelas IV, V, dan VI, 

kompetensi dasar matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA)  masing-masing berdiri sendiri, sehingga pendekatan 

integrasinya adalah multidisipliner,  walaupun pembelajarannya tetap  terintegrasi 

secara transdisipliner menggunakan berbagai tema. 

Kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap tema pada kurikulum 2013 

sudah dibuat.  Oleh karena pembelajaran mitigasi bencana belum secara khusus  

menjadi salah satu sub tema, maka untuk menyisipkan pembelajaran mitigasi 

bencana yang perlu dilakukan adalah merumuskan dan mengembangkan indikator 

dan tujuan pembelajaran mitigasi bencana.    

Sesuai dengan kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan Murid SD/MI  Kelas V 

adalah sebagai berikut ( Kemdikbud, 2014
a
): 

1. Domain Sikap  mempunyai standar kompetensi : Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.  

2. Domain Pengetahuan mempunyai standar Kompetensi : Memiliki 

pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, 
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kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di 

lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.  

3. Domain Keterampilan mempunyai standar kompetensi: memiliki kemampuan 

pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 

sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.  

Salah satu prioritas dalam Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, 

adalah  Reorientasi Pendidikan yang mencakup: pengetahuan, permasalahan , 

keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai dalam lingkup keberlanjutan lingkungan, 

sosial, dan ekonomi (MC Keown,2002; Wisner, 2006). Standar kompetensi murid 

kelas 5 SD/Mi tersebut, sudah mengacu pada pada butir-butir prioritas  Pendidikan 

untuk Pembangunan Berkelanjutan karena sudah dicantumkan hal yang terkait 

dengan pengetahuan, permasalahan dan perspektif; nilai-nilai yang mencerminkan 

sikap dan perilaku;  serta keterampilan. 

Menurut PermenDikbud  No 57/2014 tentang  Kurikulum 2013 untuk SD/MI , 

kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan 

kompetensi inti sebagai berikut:  

a) Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-1;   

b) Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2;   

c) Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3; dan   

d) Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4. 

Dalam konteks pembelajaran mitigasi bencana, kompetensi Inti dan kompetensi 

dasar yang harus dipunyai murid  Kelas V sekolah Dasar  diambil dari kompetensi 

yang sudah ada dalam kurikulum 2013, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

mitigasi bencana. Adapun tujuan pembelajaran mitigasi bencana adalah : 

a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  siswa untuk waspada dan siaga 

terhadap bencana  

b) Meningkatkan kemampuan dan rasa  percaya  diri yang positif tanpa merasa 

ketakutan dan stress apabila terjadi bencana (Nirmalawati, 2011) 
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c) Mendorong perubahan perilaku siswa  agar mengarah pada budaya selamat 

dan tangguh  terhadap bencana (Indriyanto, 2010).  

d) Mengembangkan kemampuan  dalam menyelamatkan dan menolong dirinya 

sendiri dan orang lain 

Pengintegrasian mitigasi bencana dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dengan menyatukan, dan menggabungkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan 

tentang mitigasi bencana baik sebelum terjadi bencana,dan  saat sedang terjadi 

bencana  melalui penguasaan materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap dan 

nilai.  Berdasarkan tujuan pembelajaran mitigasi bencana, maka  sasaran 

pembelajaran mitigasi bencana mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.   

Pada ranah Kognitif sasaran pembelajaran mitigasi bencana mencakup :   

a) Mempunyai pengetahuan tentang risiko dan bahaya yang dapat menjadi 

ancaman bagi  masyarakat,   

b) Mempunyai pengetahuan tentang kegiatan yang dapat mereka lakukan 

secara individu untuk mengurangi bahaya dan tetap aman, 

c) Mempunyai pengetahuan tentang prosedur pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut memerlukan  pengetahuan tentang kategori bencana, jenis bencana 

alam; karakteristik berbagai bentuk bencana alam, proses terjadi bencana , tanda –

tanda bencana,  faktor penyebab bencana,  dan pengetahuan tentang penyelamatan 

diri dan orang lain dari bencana.  Hal tersebut dimaksudkan agar siswa mengetahui, 

memahami, mampu menerapkan, mampu menganalisis. mampu menilai berbagai 

jenis bencana alam dalam rangka menyelamatkan diri dan orang lain dari bencana. 

Pada ranah afektif sasaran pembelajaran mitigasi bencana dilakukan untuk 

membentuk perilaku dan sikap sebagai berikut :  

a) Mempunyai sikap sadar bencana 

b) Mempunyai sikap percaya diri menghadapi bencana, 

c) Mempunyai sikap dapat menerima kondisi pasca bencana 

d) Mempunyai sikap empati terhadap korban bencana 

e) Mempunyai perilaku peduli dan peka terhadap lingkungan 

f) Mempunyai perilaku  bertanggungjawab dalam menyelamatkan diri dan 

orang lain. 
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 Untuk membentuk sikap dan perilaku tersebut, pembelajaran mitigasi bencana 

dilakukan dengan cara merencanakan kegiatan mandiri dan bekerjasama dalam 

kelompok.  

Pada ranah psikomotor sasaran pembelajaran mitigasi bencana terdiri atas :  

a) Memiliki kemampuan mengelola informasi tentang pengurangan risiko 

bencana 

b) Memiliki ketajaman analisis dan mampu berfikir kritis terkait bahaya dan 

bencana 

c) Mampu menghadapi, menyelamatkan  dan melindungi diri sebelum bencana,  

pada saat kejadian dan setelah bencana 

d) Mampu berkomunikasi dan interaksi antarpribadi 

Pemilihan  dan pemilahan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang 

akan dipakai dalam pembelajaran mitigasi bencana  berdasarkan tujuan dan sasaran 

pembelajaran mitigasi bencana (Tabel 14 Bab 4) 

Selanjutnya dengan menggunakan tujuan dan sasaran yang diharapkan pada 

pembelajaran mitigasi bencana, dianalisis Kompetensi Dasar yang sesuai untuk 

pembelajaran mitigasi bencana pada setiap mata pelajaran. Penentuan urutan mata 

pelajaran berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang menghasilkan mata pelajaran 

yang dapat disisipi pembelajaran mitigasi bencana. Berdasarkan hasil analisis 

terdapat 3 mata pelajaran yang mempunyai skor tinggi untuk disisipi pembelajaran 

mitigasi bencana, yaitu IPA, IPS dan bahasa Indonesia. Selanjutnya terdapat mata 

pelajaran yang dapat disisipi mitigasi bencana dengan skor sedang yaitu Matematika 

dan PPKn.  Ke dua mata pelajaran ini bersifat melengkapi  tiga mata pelajaran 

sebelumnya. Sedangkan mata pelajaran yang tidak terkait langsung karena  KD1 dan 

K2 secara tidak langsung menunjang sikap  tetapi KD3 dan KD 4 tidak ada yang 

sesuai  dengan tujuan dan sasaran pembelajaran mitigasi bencana adalah SBdP dan 

PJOK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar Mata pelajaran SBdP dan PJOK 

dimaksudkan untuk membentuk sikap yang diharapkan dari pembelajaran mitigasi 

bencana, sehingga kompetensi inti dan kompetensi dasar  yang dipakai adalah K1 

dan K2 yang berisi sikap spiritual dan sosial. Hasilnya diperlihatkan oleh Tabel 28. 

, 29, dan 30. 
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Pemetaan Kompetensi dasar mata pelajaran pada Tema dan sub tema  

didasarkan pada hasil analisis terhadap tema yang dapat disisipi pembelajaran 

mitigasi bencana. Hasil analisis terhadap tema yang dapat disisipi pembelajaran 

mitigasi bencana menunjukkan terdapat 3 tema yang potensial untuk disisipi 

pembelajaran mitigasi bencana, yaitu tema 9 (Lingkungan Sahabat Kita), Tema 2 

(Peristiwa Dalam Kehidupan), dan Tema 1(Benda-Benda Di Lingkungan Sekitar). 

Selanjutnya hasil analisis kompetensi dasar mata pelajaran yang terkait pembelajaran 

mitigasi bencana dipetakan pada sub tema untuk Tema 9, 2 dan 1  menggunakan 

metoda kualitatif dengan cara mencocokan pemetaan kompetensi dasar yang ada 

pada sub tema dengan kompetensi dasar hasil analisis. Hasilnya diperlihatkan Tabel 

31, 32, 33, 34, 35, dan 36. 
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Tabel 28  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  Mata Pelajaran IPA, IPS dan Bahasa Indonesia  Untuk Kelas 5 SD  

yang Dapat Dipakai Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana  Pada Kurikulum 2013 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR IPA KOMPETENSI DASAR IPS KOMPETENSI DASAR BAHASA 

INDONESIA 

1. Menerima, 

menjalankan,  dan 

menghargai ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1  Bertambah keimanannya 

dengan menyadari hubungan 

keteraturan dan kompleksitas 

alam dan jagad raya terhadap 

kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta 

mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

1.3.     Menghargai karunia 

Tuhan YME yang telah 

menciptakan manusia dan 

lingkungannya. 

1.2 Meresapi anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa atas keberadaan proses 

kehidupan bangsa dan lingkungan alam 

2. Menunjukkan perilaku  

jujur, disiplin, tanggung  

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan  tetangganya serta 

cinta tanah air. 

2.1.   Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 

obyektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati hati;bertanggung  

jawab; terbuka; dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi. 

2.3.     Menunjukkan perilaku 

peduli, gotongroyong, 

tanggungjawab dalam 

berpartisipasi penanggulangan 

permasalahan lingkungan hidup 

2.4 Memiliki kepedulian, tanggung 

jawab, dan rasa cinta tanah air terhadap 

bencana alam dan  keseimbangan 

ekosistem serta kehidupan berbangsa 

dan bernegara melalui pemanfaatan 

bahasa Indonesia 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR IPA KOMPETENSI DASAR IPS KOMPETENSI DASAR BAHASA 

INDONESIA 

2.2.   Menghargai kerja individu 

dan kelompok dalam aktivitas 

sehari hari sebagai wujud 

implementasi dalam 

melaksanakan penelaahan 

fenomena alam secara mandiri 

maupun berkelompok 

  

3. Memahami 

pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara 

mengamati,  menanya 

dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda 

benda yang dijumpainya  

di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

3.3  Mengidentifikasi perubahan 

yang terjadi  di alam, 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam, 

dan pengaruh kegiatan manusia 

terhadap keseimbangan 

lingkungan sekitar   

3.3 Memahami manusia dalam 

hubungannya dengan kondisi 

geografis di wilayah Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks 

laporan buku tentang makanan dan 

rantai makanan, kesehatan manusia, 

keseimbangan ekosistem, serta alam 

dan pengaruh kegiatan manusia dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

3.5.  Mendeskripsikan siklus air 

dan dampaknya pada peristiwa 

di bumi serta kelangsungan 

mahluk hidup 

3.4 Menggali informasi dari teks pantun 

dan syair tentang bencana alam serta 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR IPA KOMPETENSI DASAR IPS KOMPETENSI DASAR BAHASA 

INDONESIA 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam 

karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencermin 

kan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang 

mencermin kan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia 

4.7 Menyajikan hasil laporan 

tentang permasalahan akibat 

terganggunya keseimbangan 

alam akibat ulah manusia, serta 

memprediksi apa yang akan 

terjadi jika permasalahan 

tersebut tidak diatasi. 

4.3 Menyajikan pemahaman 

tentang manusia dalam 

hubungannya dengan kondisi 

geografis di wilayah Indonesia 

4.1 Mengamati, mengolah, dan 

menyajikan teks laporan buku tentang 

makanan dan rantai makanan, kesehatan 

manusia, keseimbangan ekosistem, serta 

alam dan pengaruh kegiatan manusia 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

4.5 Menceritakan secara tertulis 

hasil kajian mengenai aktivitas 

manusia Indonesia dalam  

dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi 

4.4 Melantunkan dan menyajikan teks 

pantun dan syair tentang bencana alam 

serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara secara mandiri dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

Sumber :  Hasil analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Lampiran II. 

Tabel  29 Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar  Mata Pelajaran Matematika Dan Ppkn Untuk Kelas 5 SD  

Yang Dapat Dipakai Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana  Pada Kurikulum 2013 

 KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

MATEMATIKA                      

KOMPETENSI DASAR PPKn 

1. Menerima, menjalankan,  dan 

menghargai ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 

1.2. Menghargai kebersamaan dalam keberagaman 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam 

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa 
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 KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

MATEMATIKA                      

KOMPETENSI DASAR PPKn 

2. Menunjukkan perilaku  jujur, disiplin, 

tanggung  jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan  tetangganya 

serta cinta tanah air. 

2.1  Menunjukkan sikap kritis, cermat 

dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti 

aturan, peduli, disiplin waktu, tidak 

mudah menyerah serta bertanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas. 

2.4      Menunjukkan perilaku cinta tanah air 

Indonesia dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan 

masyarakat 

2.2  Menunjukkan sikap berpikir logis, 

kritis dan kreatif. 

2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, 

menghargai pendapat dan karya teman 

dalam diskusi kelompok  maupun 

aktivitas sehari-hari 

3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati,  

menanya dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda benda 

yang dijumpainya  di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

3.5 Mengenal dan menggambar denah 

letak  benda dan sistem koordinat 

3.2 Memahami hak kewajiban dan tanggungjawab 

sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah, dan sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencermin kan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

4.8 Menggambar denah sederhana 

menggunakan skala, 

mempertimbangkan jarak dan waktu 

dengan berbagai kemungkinan 

lintasan, serta menentukan letak objek 

berdasarkan arah mata angin 

4.2 Melaksanakan kewajiban dan menegakkan 

aturan di lingkungan rumah, dan sekolah 
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 KOMPETENSI  INTI KOMPETENSI DASAR 

MATEMATIKA                      

KOMPETENSI DASAR PPKn 

beriman dan berakhlak mulia 

 Sumber :  Hasil analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Lampiran II. 

Tabel  30.  Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar  Mata Pelajaran Sbdp Dan PJOK Untuk Kelas 5 SD Yang Dapat Dipakai 

Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana  Pada Kurikulum 2013 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

SBdP                    

KOMPETENSI DASAR 

PJOK                  

1. Menerima, menjalankan,  dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1   Menerima kekayaan dan keragaman 

karya seni daerah sebagai anugerah Tuhan. 

1.1.   Menghargai tubuh dengan seluruh 

perangkat gerak dan kemampuannya sebagai 

anugrah Tuhan. 

2. Menunjukkan perilaku  jujur, disiplin, 

tanggung  jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan  tetangganya 

serta cinta tanah air. 

2.3 Menunjukkan perilaku disiplin, 

tanggung jawab dan kepedulian terhadap 

alam sekitar melalui berkarya seni 

2.2.   Bertanggung jawab terhadap 

keselamatan  diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan 

sarana dan prasarana pembelajaran. 

Sumber :  Hasil analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Lampiran II. 
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Tabel  31 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana Untuk Tema Satu   

Sub Tema Manusia Dan Lingkungan 

No Hari 

Pembelajaran  

Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar (K3 dan K4) Indikator Pembelajaran Mitigasi 

Bencana 

1 Senin 

 

IPA 

3.4 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, 

dan pengaruh kegiatan manusia terhadap 

keseimbangan lingkungan sekitar  

 

Gempa bumi 

 Mampu menyebutkan definisi 

gempa bumi 

 Mampu menyebutkan proses 

terjadinya  gempa bumi 

 Mampu menyebutkan Karakteristik 

gempa bumi  

 Mampu menyebutkan tanda-tanda 

gempa bumi 

Selasa 

 

Jumat 4.5 Menyajikan hasil laporan tentang permasalahan 

akibat terganggunya keseimbangan alam akibat ulah 

manusia, serta memprediksi apa yang akan terjadi 

jika permasalahan tersebut tidak diatasi 

Mampu membuat laporan tentang 

gempa bumi yang terjadi di berbagai 

tempat dan permasalahan yang timbul  

2 

Kamis 

IPS 

3.1 Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan 

manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang dan 

waktu serta dan keberlanjutannnya dalam kehidupan 

sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam 

lingkup nasional 

 Mampu menyebutkan tanda –tanda 

terjadi gempa bumi 

 Mampu menyebutkan dampak 

gempa bumi  bagi kehidupan 

masyarakat  

 Mampu menyebutkan mitigasi utk 

lgempa bumi 

Sabtu 4.1 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas 

dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, 
 Mampu mengamati dan 

menyajikannnya dalam bentuk 
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No Hari 

Pembelajaran  

Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar (K3 dan K4) Indikator Pembelajaran Mitigasi 

Bencana 

konektivitas antarruang dan waktu serta dan 

keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, 

pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari 

sumber-sumber yang tersedia 

laporan tentang potensi terjadinya 

gempa bumi di kawasan sekitar 

sekolah dan rumah. 

 Mampu menyajikan laporan dalam 

bentuk gambar  tentang mitigasi 

gempa bumi 

  pada masyarakat tradisional 

 Selasa 

Bahasa 

Indonesia 

3.4 Menggali informasi dari teks pantun dan syair 

tentang bencana alam serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

Mampu menceritakan mitigasi lgempa 

bumi berbasis kearifan tradisional yang 

ada di masyarakat dengan bahasa yang 

baik 

kamis 4.4 Melantunkan dan menyajikan teks pantun dan 

syair tentang bencana alam serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

Mampu melantunkan syair tentang 

penyebab terjadinya gempa bumi  

dengan bahasa Indonesia yang baik 

 Jumat Mampu menyajikan hasil pengamatan 

kondisi sekitar sekolah terkait dengan 

bahaya gempa bumi 
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Tabel 32 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana Untuk Tema Dua Sub Tema Peristiwa Penting 

No Hari 

pembelajaran 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar  (K3 san K4) Indikator 

 Selasa 

IPA 

3.5 Mendeskripsikan siklus air dan dampaknya 

pada peristiwa di bumi serta kelangsungan 

mahluk hidup  

Banjir   

 Mampu menyebutkan definisi angin 

banjir 

 Mampu menyebutkan proses terjadinya  

banjir 

 Mampu menyebutkan tanda-tanda akan 

terjadi banjir 

 Mampu menyebutkan karakteristik 

banjir 

Jumat 4.5 Menyajikan hasil laporan tentang 

permasalahan akibat terganggunya 

keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta 

memprediksi apa yang akan terjadi jika 

permasalahan tersebut tidak diatasi. 

 Mampu menyajikan laporan tentang 

permasalahan yang menyebabkan banjir 

dari berbagai sumber bacaan 

 

 Kamis 

BI 

3.4 Menggali informasi dari teks pantun dan 

syair tentang bencana alam serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

Mampu menceritakan kembali berita 

tentang penyebab banjir dari berbagai 

sumber bacaan dengan bahasa Indonesia 

yang baik  

 

 Sabtu 4.4 Melantunkan dan menyajikan teks pantun 

dan syair tentang bencana alam serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata baku 

Mampu membuat tulisan untuk 

dibacakan didepan kelas tentang 

dampak banjir bagi masyarakat 
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Tabel 33 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana  

Untuk Tema Dua Sub Tema Manusia Dan Peristiwa Alam 

No Hari 

pembelajran 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar  (K3 san K4) Indikator 

 Selasa 

IPA 

3.5 Mendeskripsikan siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di bumi 

serta kelangsungan mahluk hidup  

Mampu menjelaskan cara memitigasi 

banjir dengan memakai daur air 

 Jumat 4.7. Menyajikan hasil laporan tentang 

permasalahan akibat terganggunya 

keseimbangan alam akibat ulah 

manusia, serta memprediksi apa yang 

akan terjadi jika permasalahan tersebut 

tidak diatasi.  

Mampu menyajikan  laporan penyebab 

banjir yang diakibatkan  ulah manusia  

 Rabu 

BI 

3.2 Menguraikan isi teks penjelasan 

tentang proses daur air, dengan 

bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

 Mampu menceritakan tentang bagaimana 

masyarakat tradisional  memitigasi banjir 

dikaitkan dengan daur air 

 

 Jumat 4.2. Menyampaikan teks penjelasan 

tentang proses daur air, secara mandiri 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

Mampu menceritakan kondisi sekitar 

sekolah /rumah terkait dengan daur air 
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 Tabel 34 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana  

Untuk Tema Sembilan Sub Tema Manusia Dan Lingkungan 

NO HARI 

PEMBELAJRAN 

MATA 

PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR  (K3 SAN K4) INDIKATOR 

 Senin 

IPA 

3.4 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi 

di alam, hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan 

manusia terhadap keseimbangan lingkungan 

Longsor   

 Mampu menyebutkan definisi angin 

longsor 

 Mampu menyebutkan proses terjadinya  

longsor 

 Mampu menyebutkan tanda-tanda akan 

terjadi longsor 

 Mampu menyebutkan karakteristik 

longsor  

 Selasa 4.7 Menyajikan hasil laporan tentang 

permasalahan akibat terganggunya 

keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta 

memprediksi apa yang akan terjadi jika 

permasalahan tersebut tidak diatasi. 

Mampu membuat laporan tentang tanda 

tanda terjadinya longsor menggunakan 

berbagai sumber 

 Jumat Mampu menceritakan kembali faktor 

penyebab terjadinya  longsor menggunakan 

berbagai sumber 

 kamis 

 

IPS 

3.5 Memahami manusia Indonesia dalam 

bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Mampu menceritakan kembali  tentang  

dampak terjadi longsor menggunakan 

berbagai sumber bacaan 

 Sabtu 4.3 Menyajikan pemahaman tentang manusia 

dalam hubungannya dengan kondisi geografis 

di wilayah Indonesia 

Mampu menjelaskan dengan gambar  

kondisi lingkungan sekitar rumah dan 

sekolah  terkait dengan dampak terjadinya 

longsor 

   4.5 Menceritakan secara tertulis hasil kajian Mampu menceritakan kembali cara mitigasi  
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mengenai aktivitas manusia Indonesia dalam 

dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

untuk mengurangi risiko bencana sebelum 

terjadi longsor  

 

Tabel 35 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana  

Untuk Tema Sembilan Sub Tema Perubahan Lingkungan 

NO HARI 

PEMBELAJRAN 

MATA 

PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR  (K3 SAN K4) INDIKATOR 

 Senin 

IPA 

 

3.4 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi di 

alam, hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan 

manusia terhadap keseimbangan lingkungan 

Mampu mendeskripsikan dampak 

terjadinya longsor terhadap 

masyarakat  

Selasa 4.7. Menyajikan hasil laporan tentang 

permasalahan akibat terganggunya 

keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta 

memprediksi apa yang akan terjadi jika 

permasalahan tersebut tidak diatasi.  

Mampu menyajikan laporan tentang 

cara menyelamatkan diri pada saat 

terjadi longsor 
Jumat  

Kamis  

IPS 

3.5 Memahami manusia Indonesia dalam 

bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 

 Mampu menceritakan kearifan 

tradisional  dalam memitigasi 

dampak dari terjadinya longsor  

Sabtu 4.3 Menyajikan pemahaman tentang manusia 

dalam hubungannya dengan kondisi geografis 

di wilayah Indonesia 

Mampu menjelaskan dengan gambar  

kondisi lingkungan sekitar rumah 

dan sekolah  terkait dengan dampak 

terjadinya longsor 
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Tabel 36 Kompetensi Dasar Dan Indikator Pembelajaran Mitigasi Bencana 

 Untuk Tema Sembilan Sub Tema Pelestarian Lingkungan 

No Hari  Mata Pelajaran Kompetensi Dasar  (K3 san K4) Indikator 

 Senin 

IPA 

3.4 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi 

di alam, hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan 

manusia terhadap keseimbangan lingkungan 

Puting Beliung  

 Mampu menyebutkan definisi angin puting 

beliung 

 Mampu menyebutkan proses terjadinya  angin 

puting beliung 

 Mampu menyebutkan tanda-tanda akan terjadi 

angin puting beliung 

 Mampu menyebutkan karakteristik angin puting 

beliung 

 Selasa 4. 5  Menyajikan hasil  laporan tentang 

permasalahan akibat terganggunya 

keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta 

memprediksi apa yang akan terjadi jika 

permasalahan tersebut tidak diatasi. 

 Mampu melaporkan secara lisan  tentang tanda 

tanda  dan penyebab terjadinya angin puting 

beliung menggunakan berbagai sumber 

 Jumat   Mampu menuliskan laporan tentang dampak 

dan mitigasi angin puting beliung 

 kamis 

IPS 

3.5 Memahami manusia Indonesia dalam 

bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan 

ekonomi 

 Mampu menjelaskan mitigasi angin puting 

beliung yang dilakukan masyarakat tradisional 

 sabtu 4.3 Menyajikan pemahaman tentang manusia 

dalam hubungannya dengan kondisi geografis 

di wilayah Indonesia 

 Mampu menyajikan gambar-gambar tentang 

mitigasi angin puting beliung yang dilakukan 

masyarakat tradisional 
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5.3. RANCANGAN MATERI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA 

BERBASIS KEARIFAN TRADISIONAL. 

Sesuai dengan kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum berbasis saintifik, maka 

Kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD/MI adalah kemampuan pikir dan 

tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Sejalan dengan hal 

tersebut maka materi pembelajaran mitigasi bencana disesuaikan dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar  untuk tiga  mata pelajaran  yang dapat disisipi materi tentang 

mitigasi bencana. Sesuai hasil analisis, tiga mata pelajaran yaitu IPA, IPS dan bahasa 

Indonesia dapat disisipi materi mitigasi bencana.  Hasil analisis terhadap kompetensi dasar 

untuk ketiga mata pelajaran tersebut, terdapat  6 kompetensi dasar yang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran mitigasi bencana. Kompetensi dasar tersebut adalah 3.4 3.5 , 4.5 dan 4.7 

untuk mata pelajaran IPA; 3.5 , 4.3 dan 4.5 untuk mata pelajaran IPS dan 3.2 dan 4.2 untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

Tujuan dan sasaran  yang diharapkan dari pembelajaran mitigasi bencana adalah 

meningkatkan pengetahuan, merubah sikap agar sadar bencana  dan mengembangkan 

kemampuan agar mampu menolong dirinya dan orang lain Berdasarkan hal tersebut maka 

keberhasilan pembelajaran dapat diukur melalui indikator pembelajaran (Tabel 37). 

Tabel  37 Indikator  Umum Pembelajaran  Mitigasi Bencana 

 

NO  

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

SASARAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR UMUM  

PEMBELAJARAN 

1  Meningkatkan 

pengetahuan dan 

pemahaman pada siswa 

untuk waspada dan 
siaga terhadap bencana  

Ranah Kognitif : 

Pengetahuan dan 

pemahaman 
kebencanaan  

 Siswa dapat menjelaskan  

jenis bencana alam; 

faktor penyebab bencana; 

tanda-tanda bencana; 
dampak bencana. 

 Siswa dapat menjelaskan 

cara mitigasi bencana 

secara struktural dan non 

struktural 

2  Meningkatkan 

kemampuan dan rasa  

percaya  diri yang 

positif tanpa merasa 
ketakutan dan stress 

apabila terjadi bencana  

 Mendorong perubahan 

perilaku siswa  agar 

mengarah pada budaya 
selamat dan tangguh  

terhadap bencana  

Ranah Afektif : Sikap  

dan perilaku aman 

bencana  

 Terbentuk sikap siswa 

yang sadar,  percaya diri, 

menerima , dan berempati 

terhadap kejadian 
bencana  

 Terbentuk perilaku siswa 

yang: peduli dan peka 

terhadap bencana, dan  

bertanggung jawab  
terhadap diri dan orang 

lain 

3  Mengembangkan Ranah Psikomotor :  Siswa mampu 
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NO  

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

SASARAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR UMUM  

PEMBELAJARAN 

kemampuan  dalam 

menyelamatkan dan 
menolong dirinya 

sendiri dan orang lain 
 

Kemampuan dan 

keterampilan 
mengurangi risiko 

bencana 

menggambar denah letak 

benda/objek; menghitung 
jarak, waktu dan lintasan; 

 Siswa mampu mengelola 

informasi,  

berkomunikasi dan  
berinteraksi; 

 Siswa mampu 

menganalisis dan berfikir 

kritis; 

 Siswa mampu 

menyelamatkan diri  dan 
melindungi diri 

Sumber : hasil analisis  

5.5.1. Rancangan  Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Bencana adalah hasil dari proses alam dan sosial. Bencana mengandung dimensi 

lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial perilaku manusia adalah faktor 

penting dalam tingkat kerentanan dan kemungkinan bencana yang terjadi. Oleh karena itu 

untuk mengubah perilaku diperlukan pendidikan. Budaya mengurangi risiko bencana perlu 

dipromosikan karena bencana kadang-kadang tidak terjadi dalam waktu yang lama bahkan 

melewati satu generasi. Kesalahpahaman tentang bencana sebagai kutukan alam 

merupakan penghalang dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap budaya 

keselamatan.  Berdasarkan kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran , dapat dibuat 

rancangan pembelajaran mitigasi bencana (Gambar 11 ) 

 

Gambar11  Pemetaan Kompetensi Dasar (K3 dan K4) Jenjang Pendidikan dasar kelas 5 
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 Hubungan antar tema dalam pembelajaran mitigasi bencana adalah sebagai berikut: Tema 

9  yang membahas tentang lingkungan seluruh sub temanya dapat disisipi materi mitigasi 

bencana, tema 1 yang membahas tentang benda-benda di lingkungan sekitar mempunyai 1 

sub tema yang dapat disisipi mitigasi bencana, tema 2  yang membahas manusia dan 

lingkungan sekitar memiliki 2 sub tema yang disisipi pembelajaran mitigasi bencana, 

demikan pula halnya dengan tema 4 , terdapat satu sub tema yang terkait dengan lingkugan 

. Berikut ini disajikan diagram keterkaitan antara tema  (Gambar 12). 

 

Gambar 12 Diagram Keterkaitan Antar Tema pada Pembelajaran Mitigasi Bencana 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Dari 5 tujuan penelitian pada tahun kedua  yaitu  : 

1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah Kabupaten Bogor  

2) Menganalisis mata pelajaran yang akan disisipi tentang kebencanaan; 

3) Menganalisis mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang dapat dijadikan 

bahan ajar; 

4) Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi inti  pembelajaran mitigasi 

bencana; 

5) Merancang materi pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional. 

Tujuan satu, dua dan tiga sudah dikrerjakan walaupun belum sempurna, artinya masih 

ada penambahan dan perbaikan. Tujuan penelitian  ke empat dan lima belum dikerjakan 

, perancangan materi pembelajaran  belum dikerjakan karena masih menyelesaikan 

analisis  mitigasi bencana sebagai bahan ajar.   Oleh karena menggunakan kurikulum 

2013 yang bersifat tematik , maka Standar Kompetensi  dan kompetensi  dasar sudah 

ditetapkan, sehingga yang masih dikerjakan adalah mengembangkan kompetensi melalui 

perumusan  indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran mitigasi bencana 

 Luaran dari penelitian pada tahun kedua  adalah : 

1. Publikasi pada jurnal ilmiah yang  terakreditasi atau tidak terakreditasi berkaitan 

dengan penataan ruang, lingkungan atau kearifan tradisional,  

2. Publikasi dalam bentuk penyajian makalah pada seminar nasional 

3. Bahan pembelajaran mitigasi bencana  

Publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi  dan bahan pembelajaran mitigasi 

bencana sedang dalam proses pembuatan makalah  dan bahan . Publikasi dalam bentuk 

penyajian makalah sudah dilaksanakan pada seminar internasional The 5
th
 International 

Conference Of Jabodetabek Study Forum 17 Maret 2015  di IPB . Sudah menyajikan 

makalah pada  pada 13
th

 International Congress of Asian Planning Schools Association 

(APSA 2015) yang diselenggarakan pada  12-14 August 2015,  di University Teknologi 
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Malaysia (UTM) Johor Bahru, Malaysia.  Selain itu juga sudah menyeminarkan hasil 

kajian tentang pendidikan kebencanaan pada Seminar Nasional IPA-LH yang 

diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2015 di Pascasarjana Universitas Pakuan.  

Yang terakhir adalah menyeminarkan  hasil penelitian pada seminar nasional di 

Universitas Hindu, Denpasar Bali yang diselenggarakan tanggal 15-17 Oktober 2015 .  

Selain seminar juga sedang ditulis makalah yang akan dimasukan pada jurnal pendidikan 

dan sedang dibuat bahan ajar terkait mitigasi bencana, khususnya bencana longsor. 

Bahan ajar tersebut masih perlu diverivikasi oleh pakar. Berdasarkan hal tersebut,  maka 

rencana  penelitian lanjutan adalah  : 

a. Mengembangkan kearifan tradisional yang dapat diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar  

b. Menyempurnakan hasil penelitian secara keseluruhan dengan cara 

menyempurnakan  bahan ajar mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional 

melalui verifikasi pakar dibidang pendidikan dan bahasa. 

c. Mengembangkan bahan ajar tentang mitigasi bencana menjadi buku bacaan yang 

menarik siswa  untuk mempelajarinya. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan  

Kesimpulan terhadap hasil penelitian adalah  Kabupaten Bogor sebagai salah satu 

kabupaten yang rawan bencana membutuhkan pembelajaran mitigasi bencana pada level 

pendidikan dasar (sekolah dasar). Mitigasi bencana dapat diintegrasi pada mata pelajaran 

IPA, IPS, PJOK dan Bahasa Indonesia. Tema yang dapat  disisipi pembelajaran mitigasi 

bencana adalah tema 9, tema 2, tema 1 dan  tema 4 . Standar kompetensi yang dapat 

dikembangkan mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Mata pelajaran yang 

cocok untuk pembelajaran mitigasi bencana adalah IPA, IPS dan bahasa Indonesia. Mata 

pelajaran lain bersifat menunjang dan melengkapi pembelajaran mitigasi bencana dari 

ranah afektif dan psikomotorik.  Kearifan tradisional dalam memitigasi bencana dapat 

diajarkan melalui mata pelajaran IPS dan dikembangkan melalui Bahasa Indonesia. Mata 

pelajaran IPA berfungsi memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar tentang 

kebencanaan.  

 

7.2. Saran  

Hasil analisis  menggunakan metoda konten analisis, terhadap silabus kurikulum 

2013 berdasarkan Permen dikbud  no 57 tahun 2014 tentang   Kurikulum 2013 Sekolah 

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, untuk kelas 5 SD,  menunjukkan  bahwa istilah terkait 

kebencanaan  tidak banyak ditemukan dalam kurikulum tersebut, demikian pula dalam 

kompetensi dasar mata pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya pembelajaran 

mitigasi bencana  disisipkan pada mata pelajaran IPA dan IPS sedangkan bahasa Indonesia 

bersifat menunjang.  Tema-tema 9, 1 dan 2 sebaiknya diperkaya dengan pembelajaran 

mitigasi bencana. Kompetensi dasar yang dapat dikembangkan  untuk IPA adalah KD 3.4, 

3.5 ,  dan 4.7;  IPS adalah  KD 3.5, 4.3, dan 4.5;  Bahasa Indonesia  KD 3.2, dan 4,2.  
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Kepada  

Yth Bapak/ ibu Guru Kelas 5 

Sekolah Dasar  

 

Dengan hormat, 

Kami, dosen dari Universitas Pakuan  Bogor sedang mengadakan penelitian dengan judul                          

“ Pengembangan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Tradisional Sebagai Upaya 

Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan” , sehubungan dengan hal tersebut kami 

memohon bantuan bapak /ibu  untuk dapat mengisi kuestioner kami.  Pengisian kuestioner ini 

akan sangat membantu kami dalam proses analisis. Kerahasiaan identitas pengisi akan kami jaga 

dengan baik.  Adapun No  Tlp yang dapat dihubungi 081281775883 

Demikian atas bantuan dan perhatiaannya kami mengucapkan terimakasih  

 

Bogor   Mei 2015 

Dr. Ir. Indarti Komala Dewi, M.Si 

Dr. Griet Helena Leihad, M.Pd 

Elly Sukmanasa , M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. IDENTITAS SEKOLAH 

1 Nama Sekolah:................................................................................................... 

2 Alamat sekolah.................................................................................................. 

3 Akreditasi sekolah :............................................................................................ 

4 Memulai penerapan kurikulum 2013 : tahun ............... sampai tahun.......... 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

1 Nama  responden .................................................................................................. 

2 NIP/NUPTK  

3 Jabatan :................................................................................................. 

4 Kelas yg diampu : 5 SD 

5 Pengalaman mengajar di kelas tahun............. sampai tahun.......... 

6 Pengalaman mengajar kurikulum 2013 tahun......... ...sampai tahun.......... 

7 Jumlah siswa yang diampu  dalam 1 rombel .............. orang 

 
BERI TANDA SILANG [X] ATAU CEK [√] pada jawaban  yang sesuai 
 

III. FASILITAS YANG DIPUNYAI SEKOLAH UNTUK MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN 
MITIGASI BENCANA  

No Fasilitas /sarana belajar Ada Tidak No Fasilitas /sarana belajar ada tidak 

1 Bahan Bacaan terkait 
bencana 

  8 Alarm/bel/kentongan 
tanda bahaya 

  

2 Internet/WiFi   9 perpustakaan   

3 Infocus/layar   10 peta kebencanaan   

4 komputer   11 Tanda arah evakuasi   

5 Video pemutar   12 Ruang dokter kecil/P3K   

6 Kebun sekolah   13 tandu   

7 Lapangan OR   14 Alat peraga   

 
IV. MATERI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA DALAM PEMBELAJARAN  SEBAIKNYA  

MASUK DALAM TEMA YANG MANA ?  

TEMA Amat 
Sangat 
Setuju 

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 

setuju 

Tema 1  
Benda-Benda Di Lingkungan Sekitar 

       

Tema 2  
Peristiwa Dalam Kehidupan 

       

Tema 3  
Kerukunan Dalam Bermasyarakat 

       

Tema 4  
Sehat Itu Penting 

       



 

TEMA Amat 
Sangat 
Setuju 

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 

setuju 

Tema 5  
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

       

Tema 6  
Organ Tubuh Manusia Dan Hewan 

       

Tema 7  
Sejarah Peradaban Indonesia 

       

Tema 8 
 Ekosistem 

       

Tema 9 
 Lingkungan Sahabat Kita 

       

 

V. MATERI MITIGASI BENCANA SEBAIKNYA MASUK DALAM MATA PELAJARAN APA ?  

Mata Pelajaran Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

Bahasa Indonesia        

Matematika        

PPKN        

IPA        

IPS        

SdBP        

PJOK        

 

VI. MATERI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA  

a) Kompetensi dasar yang diinginkan dalam pembelajaran mitigasi bencana untuk aspek 
kognitif 

NO ASPEK KOGNITIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Menyebutkan bentuk-bentuk bencana 
alam 

       

2 Mengidentifikasi bencana alam        

3 Mendefinisikan pengertian bencana        

4 Mendeskripsikan masing-masing 
bencana alam 

       

5 Memberikan contoh bentuk-bentuk 
bencana alam 

       

6 Mengklasifikasi  berbagai bentuk 
bencana alam 

       

7 Mendeteksi tanda-tanda bencana        

8 Merinci karakteristik berbagai 
bencana alam 

       

9 Menghubungkan penyebab bencana  
denga akibat nya 

       

10 Mengenali  lokasi yang aman terhadap 
bencana di sekolah 

       

11 Menyimpulkan  sebab dan akibat        



 

NO ASPEK KOGNITIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

bencana 

12 Merangkum bacaan tentang berbagai 
bencana   

       

13 Menganalisis  kerawanan sekolah 
terhadap bencana 

       

 

b) Kompetensi dasar yang diinginkan dalam pembelajaran mitigasi bencana  
Untuk Aspek Afektif  

No ASPEK AFEKTIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Meminati kegiatan mitigasi 
bencana 

       

2 mempunyai rasa ingin tahu ttg  
mitigasi bencana 

       

3 Mau bekerjasama mengurangi  
penyebab bencana 

       

4 Senang mengamati lingkungan 
terkait dengan penyebab bencana 

       

5 Mempunyai rasa peduli lingkungan 
untuk mengurangi bencana 

       

6 Memotivasi diri untuk siaga 
bencana 

       

7 Mempunyai rasa tanggung jawab 
thd lingkungan utk menghindari 
bencana 

       

8 Percaya diri  dalam menghadapi 
bencana 

       

9 Berinisiatif melaporkan tanda-
tanda bencana 

       

10 Mempunyai rasa empati terhadap 
korban bencana 

       

 

c) Kompetensi dasar yang diinginkan dalam pembelajaran mitigasi bencana  
Untuk Aspek  Psikomotorik 

No Psikomotorik Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Mencermati gambar  bencana        

2 Mengeksplorasi gbr/bacaan  ttg 
bencana 

       

3 Mengumpulkan data/contoh  
bencana 

       

4 Menyajikan informasi        

5 Membaca teks         

6 Menjawab pertanyaan        

7 Mengemukakan pertanyaan        

8 Mengkomunikasikan hasil        

9 Menulis tentang bencana dng        



 

No Psikomotorik Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

bahasa yg baik 

10 Menyelenggarakan diskusi         

11 Membuat mind map         

12 Membuat peta  jalur evakuasi        

13 Membuat tanda menuju lokasi 
evakuasi di sekolah 

       

14 Mengenali tanda/ gambar  
terkait mitigasi bencana 

       

15 Menyusun laporan mitigasi 
bencana 

       

 

d) Materi  yang diajarkan dalam mitigasi bencana  alam   

No Materi pembelajaran : Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Definisi bencana        

2 Bentuk-bentuk  bencana Alam         

3 Karakteristik dari bentuk-bentuk 
bencana alam 

       

4 Penyebab  bencana alam        

5 Dampak bencana alam        

6 Tanda-tanda bencana alam        

7 Mitigasi bencana alam        

8 Kearifan tradisional dalam 
mitigasi bencana alam 

       

 

e)   Tujuan dari pembelajaran mitigasi bencana alam yang diharapkan: 

  
No 

Tujuan yang diharapkan Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Siswa dapat menyebutkan berbagai 
bencana alam 

       

2 Siswa dapat mendefinisikan 
bencana dan berbagai bentuk 
bencana alam 

       

3 Siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai bentuk bencana alam 

       

4 Siswa dapat mendeskripsikan 
berbagai bentuk bencana alam 

       

5 Siswa dapat memberikan contoh 
bencana alam 

       

6 Siswa dapat merinci tanda-tanda 
bencana alam 

       

7 Siswa dapat menghubungkan 
penyebab terjadinya bencana 
dengan bencana yg terjadi  

       

8 Siswa dapat menyimpulkan 
penyebab bencana alam  

       

9 Siswa dapat merangkum bentuk        



 

  
No 

Tujuan yang diharapkan Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

bentuk bencana alam 

10 Siswa dapat menyusun laporan 
tentang bencana alam 

       

11 Siswa mempunyai sikap tanggap 
dan siaga  terhadap bencana alam 

       

12 Siswa mempunyai sikap percaya diri 
dalam menghadapi bencana alam 

       

13 Siswa mempunyai inisiatif untuk  
peduli dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan 

       

14 Siswa mempunyai rasa empati 
terhadap korban bencana 

       

  
 

VII. HAMBATAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN   
Sebutkan hambatan dalam mengajar  dengan menerapkan kurikulum 2013 terkait dengan 
materi mitigasi bencana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. SARAN DAN PENDAPAT   

Berikan saran dan pendapat untuk pengembangan  kurikulum 2013 terkait dengan materi 
mitigasi bencana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IX. TANGGAPAN KEUNGGULAN KURIKULUM 2013 

No Pernyataan Sangat 
Setuju 

Setuju Ragu- 
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

1 siswa dituntut aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap 
pemecahan masalah 

     

2 Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti 
yang telah diintegrasikan dalam semua program studi 

     

3 Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional 

     

4 Kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik 
domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

     

5 Penilaian meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 
proporsional 

     

6 Mengharuskan adanya remediasi secara berkala      

7 Guru berperan sebagai fasilitator      

8 Pembelajaran berpusat pada guru       

9 Pembelajaran berpusat pada siswa dan kontekstual dengan 
metode pembelajaran yang bervariasi 

     

10 Diharapkan kreatifitas guru semakin meningkat      

11 Sekolah dapat memperoleh pendampingan dari pusat dan 
dapat memperoleh koordinasi dan supervisi dari daerah 

     

12 Efesiensi dalam manajemen sekolah, contohnya dalam 
pengadaan buku sudah disiapkan dari sekolah 

     

 
X. TANGGAPAN KELEMAHAN KURIKULUM 2013 

No Pernyataan Sangat 
Setuju 

Setuju Ragu- 
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

1 Banyak sekali guru-guru yang belum siap mental karena 
penerapan kurikulum membutuhkan guru yang kreatif 

     

2 Kurangnya konsep guru dalam pemahaman scientific      

3 Kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP      

4 Guru tidak banyak yang menguasasi penilaian autentik      

5 Tugas menganalisis SKL, KI, KD buku guru dan buku siswa 
belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru , dan masih banyak 
guru yang masih plagiat dalam kasus ini 

     

6 Tidak pernah guru dilibatkan langsung dalam proses 
pengembangan kurikulum 2013 

     

7 Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses 
pembelajaran dan hasil dalam Kurikulum 2013 karena UN 
masih mnejadi faktor penghambat 

     

8 Terlalu banyak materi yang harus dikuasai sehingga tidak 
setiap materi bisa tersampaikan dengan baik 

     

9 Beban belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu 
belajar di sekolah terlalu lama 

     

10 Guru tidak siap dengan perubahan      

11 Kreativitas dalam pengembangan silabus berkurang      

12 Otonomi sekolah dalam pengembagan kurikulum berkurang      

13 Sekolah tidak mandiri dalam menyikapi kurikulum      

14 Belum semua guru memahami sistem penilaian sikap dan 
keterampilan 

     

 
 

 



 

TEMA DALAM KURIKULUM 2013 UNTUK KELAS 5 SD 

NO TEMA 

1 BENDA-BENDA DI LINGKUNGAN SEKITAR 

 

SUB TEMA 

1 Wujud Benda dan Cirinya 

 2 Perubahan Wujud Benda 

 3 Manusia dan Lingkungan 

2 PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN  

 

SUB TEMA 

1 Macam-macam Peristiwa dalam Kehidupan 

 2 Peristiwa-peristiwa Penting 

 3 Manusia dan Peristiwa Alam 

3 KERUKUNAN DALAM BERMASYARAKAT 

 

SUB TEMA 

1 Hidup Rukun 

 2 Manfaat Hidup Rukun 

 3 Cara Menjaga Kerukunan 

4 SEHAT ITU PENTING 

 

SUB TEMA 

1 Pentingnya Kesehatan Diri dan Lingkungan 

 2 Pola Hidup Sehat 

 3 Lingkungan Sehat 

5 BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

 

SUB TEMA 

1 Indonesiaku, Bangsa yang Kaya 

 2 Indonesiaku, Bangsa yang Berbudaya 

 3 Indonesiaku, Bangsa yang Cinta Damai. 

6 Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

 

SUB TEMA 

1 Tubuh Manusia 

 2 Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

 3 Cara Hidup Manusia, Hewan, dan Tumbuhan 

7 Sejarah Peradaban Indonesia 

 

SUB TEMA 

1 Kerajaan Islam di Indonesia 

 2 Peninggalan-Peninggalan Kerajaan Islam di Indonesia 

 3 Melestarikan Peninggalan Kerajaan Islam 

8 EKOSISTEM 

 

SUB TEMA 

1 Komponen Ekosistem 

 2 Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem 

 3 Memelihara Ekosistemem 

9 LINGKUNGAN SAHABAT KITA 

 

SUB TEMA 

1 Manusia dan Lingkungan 

 2 Perubahan Lingkungan 

 3 Pelestarian Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 



Draft Kuestioner Pakar 

I. IDENTITAS  

1 Nama : 

2 Pendidikan terakhir : 

3 Bidang ilmu/ keahlian  : 

4 Instansi tempat bekerja : 

5 Jabatan struktural/fungsional : 

6 Lama bekerja di bidang 

pendidikan 

: 

7 Alamat  : 

 

II. KRITERIA UNTUK MENENTUKAN TEMA  DAN MATA  PELAJARAN YANG SESUAI UNTUK 

DISISIPI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA   

KRITERIA Amat 
Sangat 
Setuju 

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 

setuju 

1.Sub Tema        

2. Kompetensi        

3. Indikator        

 

III. MATERI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA DALAM PEMBELAJARAN  SEBAIKNYA  

MASUK DALAM TEMA YANG MANA ?  

TEMA Amat 
Sangat 
Setuju 

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 

setuju 

Tema 1  
Benda-Benda Di Lingkungan Sekitar 

       

Tema 2  
Peristiwa Dalam Kehidupan 

       

Tema 3  
Kerukunan Dalam Bermasyarakat 

       

Tema 4  
Sehat Itu Penting 

       

Tema 5  
Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

       

Tema 6  
Organ Tubuh Manusia Dan Hewan 

       

Tema 7  
Sejarah Peradaban Indonesia 

       



TEMA Amat 
Sangat 
Setuju 

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 

setuju 

Tema 8 
 Ekosistem 

       

Tema 9 
 Lingkungan Sahabat Kita 

       

 

IV. MATERI MITIGASI BENCANA SEBAIKNYA MASUK DALAM MATA PELAJARAN APA ?  

Mata Pelajaran Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

Bahasa Indonesia        

Matematika        

PPKN        

IPA        

IPS        

SdBP        

PJOK        

 

V. MATERI PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA  

a) Kompetensi dasar yang sebaiknya masuk pembelajaran mitigasi bencana untuk aspek 
kognitif 

NO ASPEK KOGNITIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Menyebutkan bentuk-bentuk bencana 
alam 

       

2 Mengidentifikasi bencana alam        

3 Mendefinisikan pengertian bencana        

4 Mendeskripsikan masing-masing 
bencana alam 

       

5 Memberikan contoh bentuk-bentuk 
bencana alam 

       

6 Mengklasifikasi  berbagai bentuk 
bencana alam 

       

7 Mendeteksi tanda-tanda bencana        

8 Merinci karakteristik berbagai 
bencana alam 

       

9 Menghubungkan penyebab bencana  
denga akibat nya 

       

10 Mengenali  lokasi yang aman terhadap 
bencana di sekolah 

       

11 Menyimpulkan  sebab dan akibat 
bencana 

       

12 Merangkum bacaan tentang berbagai 
bencana   

       

13 Menganalisis  kerawanan sekolah        



NO ASPEK KOGNITIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

terhadap bencana 

 

b) Kompetensi dasar yang sebaiknya masuk dalam pembelajaran mitigasi bencana  
Untuk Aspek Afektif  

No ASPEK AFEKTIF Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Meminati kegiatan mitigasi 
bencana 

       

2 mempunyai rasa ingin tahu ttg  
mitigasi bencana 

       

3 Mau bekerjasama mengurangi  
penyebab bencana 

       

4 Senang mengamati lingkungan 
terkait dengan penyebab 
bencana 

       

5 Mempunyai rasa peduli 
lingkungan untuk mengurangi 
bencana 

       

6 Memotivasi diri untuk siaga 
bencana 

       

7 Mempunyai rasa tanggung 
jawab thd lingkungan utk 
menghindari bencana 

       

8 Percaya diri  dalam menghadapi 
bencana 

       

9 Berinisiatif melaporkan tanda-
tanda bencana 

       

10 Mempunyai rasa empati 
terhadap korban bencana 

       

 

c) Kompetensi dasar yang sebaiknya masuk dalam pembelajaran mitigasi bencana  
Untuk Aspek  Psikomotorik 

No Psikomotorik Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Mencermati gambar  bencana        

2 Mengeksplorasi gbr/bacaan  ttg 
bencana 

       

3 Mengumpulkan data/contoh  
bencana 

       

4 Menyajikan informasi        

5 Membaca teks         

6 Menjawab pertanyaan        

7 Mengemukakan pertanyaan        

8 Mengkomunikasikan hasil        



No Psikomotorik Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

9 Menulis tentang bencana dng 
bahasa yg baik 

       

10 Menyelenggarakan diskusi         

11 Membuat mind map         

12 Membuat peta  jalur evakuasi        

13 Membuat tanda menuju lokasi 
evakuasi di sekolah 

       

14 Mengenali tanda/ gambar  
terkait mitigasi bencana 

       

15 Menyusun laporan mitigasi 
bencana 

       

 

d) Materi  yang sebaiknya diajarkan dalam mitigasi bencana  alam   

No Materi pembelajaran : Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Definisi bencana        

2 Bentuk-bentuk  bencana Alam         

3 Karakteristik dari bentuk-bentuk 
bencana alam 

       

4 Penyebab  bencana alam        

5 Dampak bencana alam        

6 Tanda-tanda bencana alam        

7 Mitigasi bencana alam        

8 Kearifan tradisional dalam 
mitigasi bencana alam 

       

 

e)   Tujuan dari pembelajaran mitigasi bencana alam yang diharapkan: 

  
No 

Tujuan yang diharapkan Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

1 Siswa dapat menyebutkan berbagai 
bencana alam 

       

2 Siswa dapat mendefinisikan 
bencana dan berbagai bentuk 
bencana alam 

       

3 Siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai bentuk bencana alam 

       

4 Siswa dapat mendeskripsikan 
berbagai bentuk bencana alam 

       

5 Siswa dapat memberikan contoh 
bencana alam 

       

6 Siswa dapat merinci tanda-tanda 
bencana alam 

       

7 Siswa dapat menghubungkan 
penyebab terjadinya bencana 
dengan bencana yg terjadi  

       



  
No 

Tujuan yang diharapkan Amat 
Sangat 
Setuju  

Sangat 
Setuju 

Setuju Agak 
setuju 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Amat 
tidak 
setuju 

8 Siswa dapat menyimpulkan 
penyebab bencana alam  

       

9 Siswa dapat merangkum bentuk 
bentuk bencana alam 

       

10 Siswa dapat menyusun laporan 
tentang bencana alam 

       

11 Siswa mempunyai sikap tanggap 
dan siaga  terhadap bencana alam 

       

12 Siswa mempunyai sikap percaya diri 
dalam menghadapi bencana alam 

       

13 Siswa mempunyai inisiatif untuk  
peduli dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan 

       

14 Siswa mempunyai rasa empati 
terhadap korban bencana 
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