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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kesiapsiagaan bencana erupsi 
gunung berapi siswa kelas VII sebelum diadakan pembelajaran dengan film 
CDASC di SMP Negeri 2 Kartasura dan 2) mengetahui pengaruh film CDASC 
dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana erupsi gunung berapi siswa kelas VII 
di SMP Negeri 2 Kartasura. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 72 siswa dari 
keseluruhan populasi kelas VII sebanyak 253 siswa dengan tingkat kesalahan10%. 
Pengambilan sampel dengan Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan 
jenis pendekatan eksperimen dengan model pre-test dan post-test. Teknik analisis 
data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan, bahwa: 1) pengetahuan siswa kelas VII terhadap kesiapsiagaan 
erupsi gunung berapi sebelum memperoleh materi pembelajaran dengan 
menggunakan film CDASC diperoleh nilai persentase indeks rata-rata 
pengetahuan kesiapsiagaan sebesar 55,83 %. Hal tersebut menunjukan bahwa 
pengetahuan  kesiapsiagaan erupsi gunung berapi masuk dalam kategori hampir 
siap dan 2) pengetahuan siswa kelas VII terhadap kesiapsiagaan erupsi gunung 
berapi setelah memperoleh materi pembelajaran dengan menggunakan film 
CDASC, diperoleh nilai persentase indeks rata-rata pengetahuan kesiapsiagaan 
sebesar 82,99 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan  kesiapsiagaan 
erupsi gunung berapi masuk dalam kategori sangat siap. Hal ini menunjukkan 
adanya dampak yang positif dari penggunaan film CDASC dalam pembelajaran 
terhadap peningkatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi siswa kelas VII.  

 

Kata Kunci: Film CDASC, Kesiapsiagaan, Erupsi Gunung Berapi 



A. PENDAHULUAN 

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang 

mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap 

tata kehidupan dan penghidupan masyarakat (Sudibyakto, 2011:1). Erupsi 

gunung berapi termasuk dalam kategori bencana alam. Bencana alam ini bisa 

diprediksi akan tetapi masih sulit, karena seberapa besar dan kuatnya dampak 

yang ditimbulkan. Erupsi gunung berapi dapat merusak dan menghancurkan 

bangunan dalam beberapa detik saja, dan dapat melukai bahkan menewaskan 

orang-orang di sekitarnya.  

Gunung kelud merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia yang 

bertipe stratovolcano. Gunung Kelud telah meletus lebih dari 30 kali sejak 

Tahun 1000 M dan keembali meleetus pada hari Kamis 13 Februari 2014 pukul 

22.50 WIB setelah teertidur panjang sejak November 2007. Dentuman keras 

letusan kali ini terdengar sampai dengan 200 Km seperti di Yogyakarta, 

Sragen, dan Solo. Sateelit Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder 

Satellitee Observation (CALIPSO), merekam ketinggian abu vulkanik 

mencapai 20 Km (12 mil) dengan puncak hampi 30 Km (19mil) 

http://www.bpol.litbang.kkp.go.id/news/455/sebaran-abu-vulkanik-letusan-

gunung-kelud-dari-citra-satelit#sthash.PV1eywQN.dpuf. 

Material erupsi Gunung Kelud yang membumbung tinggi ini tertiup 

angin dan menyebar hingga menyebabkan lumpuhnya aktivitas masyarakat 

diberbagi kota di Pulau Jawa. Banyak bandara ditutup karena kondisi bandara 

yang licin dan jarak pandang yang terbatas, diliburkannya aktivitas 

pembelajaran di sekolah karena kualitas udara yang buruk, dan kecelakaan 

lalulintas  akibat abu vulkanik Gunung Kelud ini.  

Sebelumnya juga ada erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Tahun 

2010 yang menyebabkan wilayah di sekitar Gunung Merapi salah satunya 

Kabupaten Sukoharjo yang terkena dampak dari abu vulkanik walaupun tak 

separah kejadian erupsi Gunung Kelud 2014. Erupsi Gunung Merapi Tahun 

2010 yang juga bersifat eksplosif memang tak sedahsyat letusan Gunung Kelud 



Tahun 2014 karena kedua gunung mempunyai karakteristik letusan yang 

berbeda berdasarkan periode letusannya. Berikut ini adalah peta radius zona 

ancaman Gunung Merapi Tahun 2010 dan peta persebaran abu vulkanik 

Gunung Kelud Tahun 2014  

Pengenalan kondisi daerah sekitar terhadap potensi bencana sangat 

diperlukan untuk pengurangan risiko bencana tersebut. Pengurangan risiko ini 

dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisai, pembelajaran, maupun pelatihan. 

Siswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang rentan sekali terkena dampak 

dari suatu bencana seperti bencan erupsi gunung berapi. Oleh karena itu 

diperlukannya budaya siaga di lingkungan siswa. 

Penggunaan media bisa berfungsi sebagai alat sosialisai, pembelajaran 

maupun pelatihan dalam usaha pengurangan risiko bencana. Media digunakan 

dalam pembelajaran dengan tujuan agar siswa tertarik kemudian bisa 

memotivasi siswa dan dapat memberikan kesiapsiagaan lebih baik. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran bisa berupa audio, visual, maupun audio-visual. 

Penggunaan film CDASC diharapkan mampu memberikan motivasi dan 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi bahkan 

bisa meningkatkan kesiapsiagaan pada siswa. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Kartasura. Peneliti 

mengambil lokasi di sekolah ini karena pernah menjadi salah satu lokasi yang 

terkena erupsi Gunung Merapi tahun 2010 dan Gunung Kelud tahun 2014 

berupa abu vulkanik, akan tetapi sekolah ini tidak mengalami dampak yang 

besar seperti rusaknya infrastruktur dan kematian. Selain itu, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana kesiapsiagaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Kartasura dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi dan pengaruh 

pengguanan media interaktif terhadap kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi 

bencana eruspsi gunung berapi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

yang lebih lanjut mengenai media interaktif dengan judul “Penggunaan Media 

Interaktif Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa Kelas Vii Terhadap 



Bencana Erupsi Gunung Berapi Di Smp Negeri 2 Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo”. 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kesiapsiagaan bencana erupsi gunung berapi siswa kelas VII 

sebelum diadakan pembelajaran dengan film CDASC di SMP Negeri 2 

Kartasura? 

2. Bagaimana pengaruh film CDASC dalam meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana erupsi gunung berapi siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura? 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kesiapsiagaan bencana erupsi gunung berapi siswa kelas VII 

sebelum diadakan pembelajaran dengan film CDASC di SMP Negeri 2 

Kartasura. 

2. Mengetahui pengaruh film CDASC dalam meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana erupsi gunung berapi siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura. 

 

 

B. LANDASAN TEORI 

Bencana menurut International Strategi For Disaster Reduction (ISDR) 

dalam Nurjanah, dkk (2012: 11) adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh 

alam atau ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga 

menyebabkan hilangnnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan 

lingkungan, kejadian ini diluar kemampuan masyarakat dengan segala 

sumberdayanya. 

Bencana alam adalah kejadian alam yang mengganggu aktivitas 

manusia. Kejadian alam yang menyebabkan bencana seperti gempa bumi, 



tsunami, banjir, tanah longsor, badai, dan letusan gunung berapi. Letusan 

gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan 

erupsi ( Nurjanah, dkk 2011: 30). Erupsi gunung berapi ini dapat berupa 

lontaran batuan pijar, awan panas (wedus gembel), keluarnya lava pijar, 

keluarnya gas beracun, tsunami, gempa vulkanik, tsunami, longsor, dan hujan 

abu vulkanik. 

Penyebab terbentuknya gunung berapi adalah pancaran magma dari 

dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas, proses tektonik dari 

pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi, akumulasi tekanan dan 

temparatur dar fluida magma menimbulkan pelepasan energi (Nurjanah, dkk 

2011: 30). 

Bahaya erupsi gunung berapi dibagi menjadi dua berdasarkan waktu 

kejadiannya. Bahaya primer disebut juga bahaya langsung setelah terjadi 

letusan gunung berapi. Jenis bahaya ini adalah awan panas (piroclastic flow), 

Lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, leleran lava (lava flow), dan gas beracun. 

Bahaya ikutan/sekunder dari erupsi gungapi adalah bahaya yang terjadi setelah 

proses letusan berlangsung. Bahaya ikutan ini seperti penumpukan material 

dalam berbagai ukuran di puncak atau lereng bagian atas. Pada saat musim 

hujan sebagaian material itu akan terbawa air hujan yang disebut banjir lahar 

dingin. 

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 “kesiapsiagaan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna”. 

Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat kemungkinan 

terjadi bencana, baik itu korban jiwa maupun harta benda yang berpengaruh 

terhadap kehidupan dan kegiatan manusia. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat/ sekolah 

dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. kesiapsiagaan merupakan 

salah satu komponen dalam manajemen risiko bencana. 



 

Gambar 2.1 Manajemen Risiko Bencana 
Sumber: Nurjanah, dkk, 2011  

 
Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen 

bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, 

peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan 

pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu 

bencana.  

Parameter adalah tolok ukur dalam menentukan tingkatan dari sebuah 

kondisi. Menurut Jan Sopaheluwakan (2006) parameter kesiapsiagaan terhadap 

bencana terdiri dari 5 parameter yang diantaranya; 1. Pengetahuan dan sikap, 2. 

Kebijakan, 3. Rencana keadaan darurat, 4. Peringatan dini, 5.Mobilitas sumber 

daya. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan 4 parameter yakni 

pengetahuan dan sikap, rencana keadaan darurat, system peringatan dini, dan 

mobilisasi sumber daya. 

Menurut Jan Sopaheluwakan (2006) tingkat kesiapsiagaan dapat 

dikategorikan menjadi lima diantaranya : 

Tabel Indeks Parameter Kesiapsiagaan Bencana 

No Nilai indeks Kategori 
1. 80 – 100 Sangat siap 
2. 65 – 79 Siap 
3. 55 – 64 Hampir siap 
4. 40 – 54 Kurang siap 
5. Kurang dari 40 (0 – 39) Belum siap 

 

Pencegahan

dan Mitigasi

Kesiapsiagaan

Bencana

Tanggap darurat

Pemulihan



Menurut Munadi (2008: 7) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.   

Fungsi media dalam pembelajaran diantaranya adalah untuk 

memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, mengatasi sikap pasif anak didik, 

dan untuk membantu guru mengatasi perbedaan karakteristik siswa (Sadiman 

dkk, 2009: 17). Manfaat media menurut Arsyad dalam Sumanto (2012) yaitu; 

1) memperjelas penyajian pesan dan informasi, 2) meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar dan 

interaksi secara langsung, 3) mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, 

4) memberikan kesamaan pengalaman belajar pada siswa (Akbar 2013: 119).  

Menurut Green & Brown dalam Munir (2012: 111-112), ada lima 

elemen media interaktif, yaitu teks, grafik, audio, video, dan animasi. Media 

interaktif menggabungkan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, 

dan video. Menurut Green & Brown ada lima metode yang digunakan dalam 

menyajikan media interaktif, yaitu: 1) Berbasis kertas ( paper-based), contoh: 

buku, majalah, brosur; 2) Berbasis cahaya ( light-based), contoh: slide show, 

transparansi; 3) Berbasis suara ( audio-based), contoh: CD player, tape 

recorder, radio; 3) Berbasis gambar bergerak (moving-image-based), contoh: 

televisi, VCR ( Video Cassette Recorder), dan film; 4) Bebasis digital (digital-

based), contoh: komputer; dan 5) Peneliti menggunakan media interktif dalam 

penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana 

erupsi gunung berapi. 

Media interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran 

mempunyai karakteristik, yaitu: 1) Memiliki lebih dari satu media , misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual; 2) Bersifat interaktif, memiliki 

kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna; dan 3) Bersifat mandiri, 

memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 



 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

metode deskriptif kuantitantif. Artinya, prosedur penelitian ini menghasilkan 

data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat individu, 

keadaan, dan gejala dari kelompok tertentu yang diamati (Moleong, 2004: 11).  

Menurut Sugiyono (2013: 118), sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2013: 122), bahwa 

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsure atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penelitian ini  lebih 

menekankan pada teknik purposive sampling dengan pertimbangan 

tertentu.Penelitian ini menggunakan populasi dengan jumlah 253 siswa 

dengan taraf kesalahan 10 % atau 0,1. Sampel penelitian ini berjumlah 72 

siswa yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus Slovin. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMP Negeri 2 Kartasura termasuk sekolah yang pernah mengalami 

dampak erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010 dan erupsi Gunung Kelud 

pada Tahun 2014. Letak sekolah yang dekat dengan Gunung berapi ini 

memungkinkan sekolah ini disuatu hari bisa terkena dampak erupsi gunung 

berapi seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dengan jarak ± 26 Km di 

sebelah barat  dan Gunung Lawu dengan jarak ± 40 Km di sebelah timur. 

 

Pre-test dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan 

siswa sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan film CDASC. 



Kegiatan post-test dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau 

tidak mengenai pengetahuan kesiapsiagaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Kartasura terhadap bencana erupsi gunung berapi melalui penggunaan film 

CDASC saat pembelajaran. Manfaat media menurut Arsyad dalam Sumanto 

(2012) yaitu; 1) memperjelas penyajian pesan dan informasi, 2) meningkatkan 

dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar dan 

interaksi secara langsung, 3) mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, 

4) memberikan kesamaan pengalaman belajar pada siswa (Akbar 2013: 119). 

Berikut perbandingan hasil pre-test dan post-test di SMP 2 Kartasura : 

 

Tabel Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Siswa SMP Negeri 2 
Kartasura 

Soal 

Jumlah 
Jawaban Ya 

 
Persentase 

Peningkatan 
(%) 

Parameter 
Pre-
Test 

Post-
Test 

1 33 54 29,17 % Pengetahuan dan Sikap 
2 36 57 29,17 % Pengetahuan dan Sikap 
3 50 52 2,78 % Pengetahuan dan Sikap 
4 32 58 36,12 % Pengetahuan dan Sikap 
5 29 58 40,28 % Pengetahuan dan Sikap 
6 34 57 31,95 % Pengetahuan dan Sikap 
7 31 60 40,32 % Pengetahuan dan Sikap 
8 27 58 43,06 % Rencana Tanggap Darurat 
9 52 64 16,67 % Rencana Tanggap Darurat 
10 48 60 16,66 % Rencana Tanggap Darurat 
11 24 62 52,78 % Rencana Tanggap Darurat 
12 37 58 29,18 % Rencana Tanggap Darurat 

13 44 61 23,61 % 
Sistem Peringatan 

Bencana 

14 45 65 27,78 % 
Sistem Peringatan 

Bencana 



15 46 59 18,04 % 
Sistem Peringatan 

Bencana 

16 55 67 16,67 % 
Sistem Peringatan 

Bencana 
17 42 59 23,61 % Mobilisasi Sumber Daya 
18 47 60 18,05 % Mobilisasi Sumber Daya 
19 46 63 23,61 % Mobilisasi Sumber Daya 
20 46 63 23,61 % Mobilisasi Sumber Daya 

Jumlah 804 1195 

 

Rata-rata 
persentase 

55,83 
% 

82,99
% 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2014 

 Soal pre-test dan post-test pada kuesioner tingkat pengetahuan siswa 

mengenai kesiapsiagaan bencana erupsi gunung berapi mempunyai 20 soal dan 

diberikan kepada 72 responden siswa di SMP 2 Kartasura, sehingga dapat 

diketahui skor maksimum yang mungkin dicapai adalah 1440. Tabel diatas 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 27,16 % dikarenakan hasil 

pre-test menunjukkan persentase yang menjawab benar sebanyak 55,83 % dan 

hasil post-test persentase yang menjawab benar sebanyak 82,99 %. 

Pada parameter pengetahuan dan sikap menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan persentase yang menjawab benar sebesar 29,96 %. Hal ini 

dikarenakan pada pre-test persentase yang menjawab benar sebanyak 48,61 % 

dan post-test persentase yang menjawab benar sebanyak 78.57 %.  

Pada tabel diatas menunjukkan siswa yang menjawab benar soal nomor 

1 pada pre-test sebesar 33 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 54 

siswa dengan persentase peningkatan sebesar 29,17 %, pada soal nomor 2 hasil 

pre-test siswa yang menjawab benar sebesar 36 siswa dan pada post-test 

meningkat menjadi 57 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 29,17 %. 

Siswa yang menjawab benar soal nomor 3 pada pre-test sebesar 50 siswa dan 

pada post-test meningkat menjadi 52 siswa dengan persentase peningkatan 

sebesar 2,78 %, pada soal nomor 4 hasil pre-test siswa yang menjawab benar 

sebesar 32 siswa dan pada post meningkat menjadi 58 siswa dengan persentase 

peningkatan sebesar 36,12 %. Siswa yang menjawab benar soal nomor 5 pada 

pre-test sebesar 29 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 58 siswa 



dengan persentase peningkatan sebesar 40,28 %, pada soal nomor 6 hasil pre-

test siswa yang menjawab benar sebesar 34 siswa dan pada post-test meningkat 

menjadi 57 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 31,95 %. Pada soal 

nomor 7 hasil pre-test menunjukkan bahwa siswa yang menjawab benar 

sebanyak 31 siswa dan pada hasil post-test sebanyak 60 siswa dengan 

persentase peningkatan sebesar 40,32 %. 

Pada parameter Rencana Tanggap Darurat menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan persentase yang menjawab benar sebesar 31,67 %. Hal 

ini dikarenakan pada pre-test persentase yang menjawab benar sebanyak 52,22 

% dan post-test persentase yang menjawab benar sebanyak 83,89 %. Parameter 

Rencana Tanggap Darurat menunjukkan siswa yang menjawab benar soal 

nomor 8 pada pre-test sebesar 27 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 

58 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 43,06 %, pada soal nomor 9 

hasil pre-test siswa yang menjawab benar sebesar 52 siswa dan pada post-test 

meningkat menjadi 64 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 16,67 %. 

Siswa yang menjawab benar soal nomor 10 pada pre-test sebesar 48 siswa dan 

pada post-test meningkat menjadi 60 siswa dengan persentase peningkatan 

sebesar 16,66 %, pada soal nomor 11 hasil pre test siswa yang menjawab benar 

sebesar 24 siswa dan pada post test meningkat menjadi 62 siswa dengan 

persentase peningkatan sebesar 52,78 %. Siswa yang menjawab benar soal 

nomor 12 pada pre-test sebesar 37 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 

58 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 29,18 %. 

Pada parameter Sistem Peringatan Bencana menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan persentase yang menjawab benar sebesar 21,53 %. Hal 

ini dikarenakan pada pre test persentase yang menjawab benar sebanyak 65,97 

% dan post test persentase yang menjawab benar sebanyak 87,5 %. 

Parameter Sistem Peringatan Bencana menunjukkan siswa yang 

menjawab benar soal nomor 13 pada pre-test sebesar 44 siswa dan pada post-

test meningkat menjadi 61 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 23,61 

%, pada soal nomor 14 hasil pre test siswa yang menjawab benar sebesar 45 

siswa dan pada post meningkat menjadi 65 siswa dengan persentase 



peningkatan sebesar 27,78 %. Siswa yang menjawab benar soal nomor 15 pada 

pre-test sebesar 46 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 59 siswa 

dengan persentase peningkatan sebesar 18,04 %, pada soal nomor 16 hasil pre-

test siswa yang menjawab benar sebesar 55 siswa dan pada post-test meningkat 

menjadi 67 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 16,67 %.  

Pada parameter Mobilisasi Sumber Daya menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan persentase yang menjawab benar sebesar 22,22 %. Hal ini 

dikarenakan pada pre-test persentase yang menjawab benar sebanyak 62,85 % 

dan post test persentase yang menjawab benar sebanyak 85,07 %. 

Parameter Mobilisasi Sumber Daya menunjukkan siswa yang 

menjawab benar soal nomor 17 pada pre-test sebesar 42 siswa dan pada post-

test meningkat menjadi 59 siswa dengan persentase peningkatan sebesar 23,61 

%, pada soal nomor 18 hasil pre test siswa yang menjawab benar sebesar 47 

siswa dan pada post-test meningkat menjadi 60 siswa dengan persentase 

peningkatan sebesar 18,05 %. Siswa yang menjawab benar soal nomor 19 dan 

20 pada pre-test sebesar 46 siswa dan pada post-test meningkat menjadi 63 

siswa dengan persentase peningkatan sebesar 23,61 %. Peningkatan persentase 

jawaban benar yang paling tinggi adalah soal nomor 8 dengan peningkatan 

sebesar 43,06 %. Sedangkan Peningkatan persentase jawaban benar yang 

paling rendah adalah soal nomor 3 dengan peningkatan sebesar 2,78 %.  

Hasil penghitungan uji perbedaan pengetahuan siswa pada pre test dan 

post test dengan SPSS adalah sebagai berikut : 

Table Paired Samples Statistic 
 

Paired Samples Statistic 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Tingkat 
Penget
ahuan 

Pre test 11,17 72 2,00 .236 

 Post test 16,60 72 2,067 .244 

 
 
 
 
 
 



Tabel Paired Samples correlation 
 

a.  

b.  

c.  

Tabel Paired Samples Test 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 

Tingkat 
Pengeta

huan 

 Pre test 
Post test -5,431 2,818 .332 -6,093 -4,768 -16,354 17 .000 

 
Tabel diatas pada Paired Sample Correlation menunjukkan bahwa 

bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0.40 dengan sig sebesar 

0.737. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata pemahaman tes 

a pre-test dan post-test adalah kuat dan signifikan. 

Berdasarkan tabel diatas pada Paired Sample Test diketahui bahwa nilai 

t hitung adalah sebesar -16.354 dengan sig 0.000. Karena sig < 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya rata-rata pemahaman siswa pada 

pre-test dan post-test adalah berbeda (tidak sama). Artinya: ada perbedaan 

pemahaman antara pre-test dan post-test. 

 

E. KESIMPULAN 

1. Pengetahuan siswa kelas VII terhadap kesiapsiagaan erupsi gunung berapi 

sebelum memperoleh materi pembelajaran dengan menggunakan film 

CDASC diperoleh nilai persentase indeks rata-rata pengetahuan 

kesiapsiagaan sebesar 55,83 %. Hal tersebut menunjukan bahwa 

pengetahuan  kesiapsiagaan erupsi gunung berapi masuk dalam kategori 

hampir siap. 

Paired Samples Correlatian 

 N Correlation Sig. 

Tingkat 
Pengetahuan 72 .040 .737 



2. Pengetahuan siswa kelas VII terhadap kesiapsiagaan erupsi gunung berapi 

setelah memperoleh materi pembelajaran dengan menggunakan film 

CDASC, diperoleh nilai persentase indeks rata-rata pengetahuan 

kesiapsiagaan sebesar 82,99 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengetahuan  kesiapsiagaan erupsi gunung berapi masuk dalam kategori 

sangat siap.  

F. SARAN 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. 

Melalui hasil penelitian ini disarankan agar: 

1. Siswa SMP Negeri 2 Kartasura diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan 

tentang kesiapsiagaan erupsi gunung berapi dan berperan aktif dalam 

berbagai pelatihan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi. 

2. Siswa SMP Negeri 2 Kartasura diharapkan dapat mengikuti akses sumber 

informasi peringatan bencana sebagai upaya peningkatan sistem peringatan 

dini.  

3. Siswa SMP Negeri 2 Kartasura diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi 

sumber daya siswa melalui kerjasama dengan lembaga terkait sehingga 

kesiapsiagaan sekolah dapat terbentuk.  
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