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PENGEMBANGAN DISASTER SURPRISE BOX SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN MATERI KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA 

EKSTRAKURIKULER PMR DI MTS NEGERI 1 KECAMATAN 

GONDANGREJO 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan efektifitas media 

pembelajaran disaster surprise box materi kesiapsiagaan bencana pada anggota PMR 

Madya di MTs Negeri 1 Gondangrejo. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang mengadopsi rancangan pengembangan oleh Borg and Gall. 

Desain pengembangan menggunakan one group pretest-postest design dengan 45 

responden yaitu peserta ekstrakurikuler PMR Madya di MTs Negeri 1 Gondangrejo. 

Proses pembuatan media pembelajaran disaster surprise box ini menggunakan 

software Adobe Photoshop CS6 dan software CorelDraw X4. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu uji T (t-test). Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi 

kesiapsiagaan bencana saat prates dan pascates mengalami peningkatan nilai rata-

rata 29,55. Nilai rata-rata prates 49,89 adalah dan nilai rata-rata pascates adalah 

79,44. Hasil uji T (t-test) data prates dan pascates menunjukkan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga terjadi signifikansi 

perbedaan antara prates dan pascates, maka media pembelajaran atau produk yang 

dikembangkan dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran pada 

kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Hasil penilaian produk akhir oleh 

responden penelitian memiliki nilai 3,54 dari skala 4,0 dan termasuk kategori 

“BAIK”. 

Kata Kunci: pengembangan, media pembelajaran, ekstrakurikuler, permainan 

edukatif. 

Abstract
This study aims to determine the development and effectiveness of media learning 

disaster surprise box disaster preparedness material for PMR Madya members at 

MTs Negeri 1 Gondangrejo. This research is a development research that adopted the 

development design by Borg and Gall. The development design uses one group 

pretest-posttest design with 45 respondents namely PMR extracurricular participants 

at Gondangrejo MTs Negeri 1. The process of creating learning media is disaster 

surprise box using Adobe Photoshop CS6 software and CorelDraw X4 software. The 

data analysis technique used is the T-test. The difference in the results of 

understanding of disaster preparedness material during pre-test and post-test had an 

increase in the average value of 29.55. The average score of 49.89 is and the post-test 

average is 79.44. The results of the pre-test and post-test T-test data show a 

significant value of 0,000 <0.05 so that H0 is rejected and H1 is accepted so that 

there is a significant difference between pre-test and post-test, then the learning 

media or product developed is declared effective in the learning process 

extracurricular Youth Red Cross. The results of the final product assessment by the 

research respondents have a value of 3.54 from a 4.0 scale and include the category 

"GOOD". 

Keywords: development, learning media, extracurricular, educational games. 
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1. PENDAHULUAN 

Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi dan karakteristik wilayah cukup 

kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, 

kondisi tersebut mengakibatkan Jawa Tengah memiliki potensi dan sumber 

kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi lain, kondisi tersebut juga 

berpotensi untuk menimbulkan ancaman bencana baik bencana alam seperti 

gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, 

angin puting beliung dan kekeringan (BPS Jateng, 2016). Provinsi Jawa Tengah 

memiliki skor indeks risiko bencana sebesar 158 dengan kelas risiko "Tinggi” 

(IRBI, 2013). Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten atau Kota, dan 26 

Kabupaten atau Kota diantaranya berada dalam kelas risiko tinggi terhadap 

bencana alam. Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berpotensi risiko 

tinggi terhadap bencana alam yaitu Kabupaten Karanganyar yang memiliki skor 

indeks rawan bencana 102 dengan kelas risiko “Tinggi” (IRBI, 2011).   

Kabupaten Karanganyar memiliki 17 Kecamatan, salah satu kecamatan 

yang memiliki risiko bencana cukup kompleks yaitu Kecamatan Gondangrejo 

dengan 3 potensi bencana yaitu bencana angin puting beliung, bencana banjir, 

dan bencana tanah longsor. Selama 2 tahun terakhir di Kecamatan Gondangrejo 

telah terjadi beberapa bencana diantaranya bencana angin puting beliung yang 

terjadi pada 5 Januari 2016 di Kecamatan Gondangrejo tepatnya di Desa 

Jeruksawit, angin puting beliung tersebut datangnya secara bersamaan dengan 

hujan dan memiliki durasi waktu kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan 

pohon tumbang dan beberapa rumah warga mengalami kerusakan (BPBD 

Karanganyar, 2016). Bencana banjir juga terjadi di Kecamatan Gondangrejo, 

pada tanggal 28 September 2016 karena hujan lebat yang terjadi dengan durasi 

hujan kurang lebih 3 jam dimulai dari pukul 15.00 hingga 18.00 bencana 

tersebut mengakibatkan kerugian secara material (Nugroho, 2016), dan yang 

paling terbaru bencana yang terjadi di Kecamatan Gondangrejo adalah bencana 

tanah longsor pada 19 Januari 2018, bencana tanah longsor tersebut terjadi 

akibat hujan deras di Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo yang mengakibatkan 
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kerugian secara material karena ada beberapa rumah warga yang tertimbun 

longsor (Handayani, 2018) 

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Gondangrejo sering kali tidak 

menyadari bahwa daerah tempat tinggal mereka rawan bencana, sehingga 

mereka belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi bencana, 

oleh karena itu perlunya program sosialisasi tentang kegiatan penguatan 

kapasitas masyarakat dibidang kesiapsiagaan bencana sehingga masyarakat 

menjadi siap siaga dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut dapat 

membuat masyarakat mengetahui bagaimana mereka bertindak untuk merespon 

apabila terjadi bencana. Selain kepada masyarakat, sosialisasi tentang 

kesiapsiagaan (preparedness) ini juga penting dilakukan kepada pelajar baik 

ditingkat SD, SMP maupun SMA yang ada di Kecamatan Gondangrejo. 

Program sosialisasi kepada pelajar merupakan salah satu program yang 

didukung oleh Kementerian Pendidikan sebagai langkah awal untuk mengurangi 

resiko bencana dengan meningkatkan tindakan untuk merespon jika bencana 

terjadi (Republik Indonesia, 2010).   

Menurut Dr. Heru Susetyo LLM (Visiting Researcher Disaster 

Prevention Research Inst Kyoto University and Chulalongkom University), 

“Pendidikan mitigasi bencana pada anak dilakukan dengan tujuan memberikan 

informasi pada anak tentang pengetahuan mengenai bencana, memberikan 

pemahaman tentang perlindungan secara sistematis, membekali anak melalui 

practical training bagaimana melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa 

merespon bencana tersebut secara tenang, tepat, dan cepat (Setyanugrah, 2017).  

Pendidikan mitigasi untuk anak dapat diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler 

seperti kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), ekstrakurikuler ini merupakan 

salah satu kegiatan yang bergerak dibidang kepalangmerahan dibawah naungan 

Palang Merah Indonesia (PMI). Namun dalam pembelajaran PMR Madya hanya 

disampaikan sebatas materi saja sehingga pada kegiatan PMR Madya 

kebanyakan hanya dilakukan berupa pemberian materi dengan metode ceramah 

yang monoton, sehingga peserta didik akan bosan dan tidak tertarik dengan 
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materi yang disampaikan, akhirnya pemahaman peserta didik pada konsep 

materi yang disampaikan oleh pembina PMR akan kurang (PMI, 2008)   

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran sangat 

dibutuhkan dalam pendidikan mitigasi bencana pada anak, terutama pada 

kegiatan ekstrakurikuler PMR Madya yang membahas tentang kesiapsiagaan 

bencana dan cara mitigasi bencana, dengan menerapkan sebuah metode 

pembelajaran aktif dan pendekatan melalui game. Game membantu anak dalam 

meningkatkan kecerdasan otak, melalui media pembelajaran berbasis game, 

anak mampu mendapatkan materi berupa teori dan juga praktek berupa 

pengalaman secara tidak langsung, dimana game mampu memberikan dan 

meningkatkan kreatifitas anak. Media pembelajaran berupa game mampu 

mengembangkan motorik kasar dan motorik halus, meningkatkan penalaran, 

sehingga mereka dapat berpikir dan bertindak dengan benar dalam satu waktu 

(Ismail, 2012). MTs Negeri 1 Gondangrejo merupakan sekolah yang memiliki 

ekstrakurikuler PMR dan lokasi sekolah yang berada di Kecamatan 

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Gondangrejo merupakan 

salah satu kecamatan yang memiliki risiko bencana cukup kompleks dengan 

memiliki 3 potensi bencana yaitu bencana angin puting beliung, bencana banjir, 

dan bencana tanah longsor. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah: Apakah media pembelajaran materi kesiapsiagaan bencana Disaster 

Surprise Box efektif terhadap tingkat respon anak dalam upaya pengurangan 

risiko bencana di MTs Negeri 1 Gondangrejo, Kecamatan Gondangrejo, 

Kabupaten Karanganyar? 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan 

modifikasi model strategi Borg dan Gall dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian dan pengembangan atau research and Development (R & D) adalah 

metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian 

tertentu, yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari 

sebuah produk tersebut (Saputro, 2017: 8). Produk-produk yang dihasilkan 
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dalam penelitian dan pengembangan tidak selalu berbentuk benda atau 

perangkat keras (hardware) seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di 

kelas maupun di laboratorium seperti komputer untuk pengolahan data, 

pembelajaran di kelas, perpustakaan, atau laboratorium, ataupun model-model 

pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-

lain (Sukmadinata, 2017:165). Adapun tahapan dari penelitian pengembangan 

ini antara lain: 

2.1 Prosedur Penelitian 

Pengembangan media pembelajaran menurut Borg dan Gall dalam 

Sukmadinata, 2017: 169-170 memiliki beberapa prosedur penelitian yang 

dilakukan meliputi meliputi tahapan penelitian dan pengumpulan data, 

perencanaan, pengembangan produk awal, penyempurnaan produk awal, uji 

coba penyempurnaan produk awal, uji coba produk akhir, analisis data, dan 

pembuatan laporan. 

2.2 Penelitian Awal dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini diawali dengan analisis kebutuhan menggunakan angket untuk 

mengetahui produk yang dibutuhkan dalam pendidikan dan studi literatur 

untuk menemukan konsep atau landasan teoritis untuk memperkuat 

pengembangan suatu produk. 

2.3 Perencanaan Produk 

Tahap perencanaan yang dilakukan meliputi pembuatan rancangan produk 

yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan studi literatur. 

2.4 Pengembangan Produk Awal 

Produk awal yang dibuat oleh peneliti dalam tahap ini masih dalam bentuk 

draft. Sebelum melakukan uji coba lapangan, draft produk ini perlu 

dievaluasi oleh para ahli, yang meliputi ahli materi dan ahli media. Evaluasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan analisis dan pertimbangan logis 

dari para ahli. Tahapan evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan angket 

penilaian kepada ahli materi dan ahli media. 

2.5 Penyempurnaan Produk Awal 
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Tahap ini difokuskan pada penyempurnaan produk yang telah dievaluasi 

oleh ahli materi dan ahli media. 

2.6 Uji Coba Produk Awal yang Disempurnakan 

Pada tahap ini produk yang dikembangkan dilakukan pengujian kembali oleh 

ahli materi dan ahli media. Ahli materi dan ahli media melakukan penilaian 

terhadap produk yang dikembangkan dengan menggunakan angket penilaian 

media. 

2.7 Uji Coba Produk Akhir 

Pada tahap ini produk yang dikembangkan dilakukan uji lapangan, yaitu 

dengan menerapkan media pembelajaran kepada siswa. Uji coba produk 

akhir ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan produk yang 

dikembangkan. Penilaian atau uji keefektifan produk dilakukan dengan 

menggunakan pre-test dan post-test kepada siswa, guna mengetahui 

perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan produk yang 

dikembangkan. 

2.8 Analisis data  

Analisis data dapat dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan 

terkumpul. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data 

kuantitatif yang diperoleh dari analisis kebutuhan menggunakan angket 

dengan skala pilihan wajib untuk mengukur minat responden (Sukmadinata, 

2015: 227).  

2.9 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan di Kecamatan Gondangrejo, 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 

5 bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga pembuatan laporan. Populasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa pada ekstrakurikuler Palang 

Merah Remaja pada tingkat Madya (PMR Madya) di MTs Negeri 1 

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pengambilan responden untuk data 

kuantitatif menggunakan metode Non-Probability sampling yaitu dengan 

menjadikan populasi siswa yang mengikuti kegiatan ekrakurikuler PMR 

Madya di sekolah tersebut sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiono 
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(2015: 85) teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan meneliti 

keseluruhan populasi yang ada, teknik ini diambil apabila jumlah populasi 

relative kecil kurang dari sama dengan 50 orang. Jumlah populasi siswa yang 

ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR Madya di MTs Negeri 1 

Gondangrejo sejumlah 46 orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 

2.10 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Penelitian ini ditunjang oleh instrumen berupa data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, 

dokumentasi, dan angket berupa soal prates dan pascates. Data sekunder 

diperoleh melalui telaah buku-buku serta jurnal ilmiah untuk menujang 

penelitian ini. 

2.11 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Paired Sample t-Test dengan menggunakan software SPSS, dengan menguji 

apakah ada perbedaan secara siginikan pada sebelum dan sesudah 

penggunaan media ajar melalui hasil nilai tes awal atau prates dan hasil nilai 

tes akhir atau pascates. Hasil dari pengolahan software SPSS kemudian 

dianalisis menggunakan aturan, sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran  materi kesiapsiagaan 

bencana pada ekstrakurikuler Palang Merah Remaja tingkat Madya di MTs 

Negeri 1 Gondangrejo mengembangkan produk berupa media pembelajaran 

berbasis permainan edukatif mengenai kesiapsiagaan bencana untuk kegiatan 

ekstrakurikuler Palang Merah Remaja tingkat madya atau SMP/MTs. 

Pelaksanaan pengembangan menggunakan model pengembangan yang 

mengadopsi model Borg and Gall dengan langkah yaitu penelitian dan 

pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba dan 

penyempurnaan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk awal yang 
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telah disempurnakan, pengujian produk akhir, dan diseminasi serta 

implementasi. Responden penelitian merupakan anggota ekstrakurikuler Palang 

Merah Remaja di MTs Negeri 1 Gondangrejo yaitu 1 guru pendamping dan 45 

peserta didik. Berdasarkan analisis uji kebutuhan maka kriteria media ajar 

berupa: aspek materi diantaranya: a) materi disampaikan melalui contoh 

fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah, b) materi disampaikan 

melalui metode yang menyenangkan seperti menggunakan media pembelajaran 

berbasis permainan edukatif, c) materi diperjelas dengan gambar yang menarik, 

d) materi disampaikan di lapangan agar lebih interaktif dan menyenangkan. 

Aspek penyajian diantaranya: a) tujuan pembelajaran disampaikan pada awal 

pembelajaran, b) membutuhkan media pembelajaran yang tidak hanya bisa 

dilihat tapi juga dapat dilakukan oleh peserta didik seperti permainan yang 

menyenangkan dan menambah wawasan, c) media pembelajaran berbasis 

permainan edukatif yang dapat dilakukan secara berkelompok dan terdapat 

beberapa macam jenis permainan edukatif, d) diperlukan kuis pilihan ganda 

setelah penerapan media, e) penyajian materi imbang dengan permainan edukatif 

yang ada di dalam media disaster surprise box. Aspek kebahasaan diantaranya: 

a) penulisan bahasa dalam media mudah dipahami, b) bahasa yang digunakan 

baik dan benar. Aspek grafik diantaranya: a) tampilan depan media disaster 

surprise box berbentu box terbuat dari kayu yang rapid an bagus dan mudah 

dibawa ke lapangan, c) media pembelajaran berbasis permainan edukatif yang 

disajikan full color dan terdapat karakter-karakter PMR yang lucu. 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan produk awal yang selalu 

dikonsultasikan dengan ahli materi dan ahli media, spesifikasi media Disaster 

Surprise Box, antara lain: 

Tabel 1. Spesifikasi Media Disaster Surprise Box 

No Media Keterangan 

1 

Wadah media pembelajaran Disaster 

Surprise Box 

 

 

 

 

Wadah media pembelajaran disaster surprise box 

berbentuk box terbuat dari kayu dan telah 

dikembangkan sesuai dengan hasil uji kebutuhan. 

Ukuran dari wadah media pembelajaran ini 50 cm 

x 50 cm, memiliki empat roda dengan tujuan agar 

media ini dapat dengan mudah dimainkan di 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak sisi pertama dan kedua 

 

 

 

 

 

 

 

Saat Box dibuka satu persatu sisinya, setiap 

sisinya terdapat satu paket permainan 

lapangan. Sesuai dengan nama produk yang 

dikembangkan wadah dari media ini berbentuk 

box yang memiliki empat sisi yang masing-

masing sisinya mempunyai fungsi sebagai tempat 

dari lima permainan edukatif yang terdapat 

didalam box tersebut dengan keempat sisinya 

dapat dibuka satu persatu 

 

 

Ular Tangga Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan Ular Tangga bencana 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Ular Tangga 

 

Ular tangga bencana merupakan salah satu 

permainan edukatif yang terdapat dalam media 

pembelajaran disaster surprise box. Permainan 

ini merupakan hasil modifikasi dari permainan 

ular tangga yang telah dimasukkan materi 

mengenai kesiapsiagaan bencana melalui 

tantangan-tantangan yang berada didalam kartu 

ular tangga. Permaianan ini terdapat dua 

komponen utama yaitu papan ular tangga bencana 

dengan ukuran 4 X 3 Meter, dan terdiri dari 60 

petak dengan Sembilan warna. Selain papan ular 

tangga bencana, permainan ini juga terdapat kartu 

siaga bencana yang terdiri dari Sembilan kartu 

dengan warna yang berbeda yang telah 

disesuaikan dengan warna petak yang terdapat di 

papan ular tangga. 

 

2 
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3 

Ludo Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

Papan Ludo Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak Depan kartu ludo bencana 

 

 

Ludo bencana merupakan salah satu jenis 

permainan yang telah dimodifikasi dari 

permainan ludo dan telah diberikan materi 

mengenai materi kesiapsiagaan bencana. Pada 

permaianan ludo bencana ini terdiri dari dua 

komponen yaitu papan ludo bencana yang 

berukuran 3 X 2,5 Meter dan kartu ludo bencana 

yang terdiri dari empat jenis kartu diantaranya 

kartu banjir, puting beliung, longsor, dan bonus 

yang telah disesuaikan dengan symbol-simbol 

yang terdapat pada papan ludo bencana dan telah 

dijelaskan sistematika permainan didalam buku 

panduan penggunaan disaster surprise box. 

 

4 

SOS Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan permainan SOS bencana 

 

Permainan SOS bencana merupakan salah satu 

permainan yang dikembangkan menjadi sebuah 

permaianan edukatif tentang bencana. 

Permaianan SOS ini terdiri dua komponen utama 

yaitu papan permaianan SOS bencana yang 

berukuran 3 X 3 Meter dengan Sembilan kartu 

SOS yang memiliki jawaban yang telah tersedia 

di dalam papan permainan SOS dengan 

sistematika permainan yang telah terdapat di 

dalam buku panduan penggunaan media 

pembelajaran disaster surprise box. 

5 

Kartu Siaga Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Siaga Benana 

 

Kartu Siaga Bencana memiliki dua jenis kartu 

yaitu kartu masalah yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang wajib dijawab oleh peserta didik 

menggunakan kartu karakter. Kartu karakter 

dalam media ini terdiri dari tujuh karakter yang 

setiap karakter terdiri dari 30 jawaban yang dapat 

digunakan peserta didik menjawab setiap 

tantangan didalam kartu masalah. Ukuran kartu 

10,5 X 8 cm menggunakan bahan kertas artpaper 

260 gram. 

 



11 

 

6 

Puzzle Melek Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle melek bencana tanah longsor 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle melek bencana  banjir 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle melek bencana putting beliung 

Puzzle melek bencana merupakan modifikasi dari 

permainan puzzle dengan tambahan materi 

kesiapsiagaan bencana didalamnya. Puzzle melek 

bencana terdiri dari tiga jenis puzzle yaitu puzzle 

melek bencana tanah longsor, puzzle melek 

bencana putting beliung, dan puzzle melek 

bencana banjir. Masing-masing jenis puzzle 

memiliki dua komponen yaitu papan susun puzzle 

yang masing-masing jenis terdapat 15 pertanyaan 

dipapan susun tersebut, dan komponen kedua dari 

puzzle melek bencana ini adalah kepingan puzzle. 

Kepingan puzzle berisikan jawaban-jawaban dari 

papan susun puzzle melek bencana. 

       Sumber: Peneliti, 2019 

 Instrumen penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi kesiapsiagaan bencana juga harus disertakan dalam produk 

sehingga peneliti melakukan uji validasi di SMP Muhammdiyah 10 Surakarta 

dengan jumlah responden sebanyak 33 peserta didik. Hasil uji validasi instrumen 

terdapat 45 butir soal dan 20 butir soal yang dinyatakan valid dan dipergunakan 

sebagai instrumen penilaian, hasil uji validasi pada butir soal yang dinyatakan 

valid memiliki nilai r hitung > 0,344 yaitu dengan interval antara 0,352 – 0,613. 

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas instrument, dengan hasil Alpha Croncbach 

= 0,807. Hasil perhitungannya jika nilai Alpha Croncbach > rtabel yaitu dengan 

hasil 0,807 > 0,444 maka dapat disimpulkan bahwa butir soal tersebut 

dinyatakan reliabel atau layak digunakan. Instrumen penilaian kemudian 
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digunakan untuk prates dan pascates dan uji normalitas datanya menggunakan 

One Sample Shapiro–Wilk dengan taraf signifikan 0,05. Hasil normalitas nilai 

signifikan data prates adalah 0.154 > 0,05 dan data pascates yaitu 0,069 > 0,05 

maka keseluruhan data dinyatakan berdistribusi normal dan dapat mewakili 

populasi. Hasil uji (t-test) data prates dan pascates tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi kesiapsiagaan bencana menunjukkan nilai signifikan (2-

tailed) = 0,000 yang berarti < 0,05 sehingga H0 ditolak dan HI diterima yaitu 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan dan pemahaman 

peserta didik sebelum penerapan media pembelajaran disaster surprise box dan 

setelah penerapan media pembelajaran disaster surprise box. 

Penilaian produk akhir dilakukan oleh guru pendamping dan peserta 

kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang merupakan responden 

penelitian. Penilaian produk menggunakan angket penilaian media pembelajaran 

yang terdiri dari 11 pernyataan terkait kualitas media pembelajaran atau produk 

dan (terlampir) hasil validasi penilaian media pembelajaran atau produk akhir 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian Responden Terhadap Media 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

Berdasarkan grafik diatas hasil penilaian produk akhir oleh responden 

penelitian terhadap media pembelajaran atau produk memiliki nilai 3.54 dan 

termasuk kategori “BAIK”. Berdasarkan validasi/penilaian produk oleh ahli 

materi dan desain maka produk yang telah memenuhi kriteria baik dinyatakan 

siap untuk digunakan dalam penelitian.  

 

3,54 

3,36 

3,73 

Rata-rata 

Pendamping PMR 

Peserta didik 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan penilaian akhir dengan menggunakan model Bogh and Gall dengan 

hasil penilaian akhir oleh responden sebesar 3,54 dari skala 4,0 menandakan 

media pembelajaran dinilai “BAIK”. Perbedaan hasil belajar peserta didik 

terhadap materi kesiapsiagaan bencana saat prates dan pascates mengalami 

peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil uji t-test mengenai data prates 

dan pascates tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi kesiapsiagaan 

bencana menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) = 0,000 yang berarti < 0,05 

maka H0 ditolak yang berarti tingkat pemahaman peserta didik tentang materi 

kesiapsiagaan bencana sebelum diterapkan media disaster surprise box dan 

Setelah diterapkan media disaster surprise box dinyatakan tidak sama atau 

terdapat perbedaan yang signifikan, dengan perbedaan mean sebesar 29.55 yaitu 

selisih rata-rata pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan media 

disaster surprise box. Kesimpulannya media pembelajaran Disaster Surprise 

Box yang peneliti kembangkan sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 
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