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PENERAPAN METODE PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION 

PADA MATERI PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI 

SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitin ini adalah untuk (1) Mengetahui pengaruh penerapan metode 

Participatory learning and action pada materi penanggulangan bencana gempa 

bumi di kelas XI SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul (2) Mengetahui 

upaya partisipasi siswa dalam menghadapi penanggulangan bencana gempa bumi 

di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen one group 

pretest posttest design. Desain penelitian adalah penerapan metode Participatory 

learning and action dengan menggunakan mind map. Sampel yang digunakan 

adalah kelas XI IPS 2.Teknik pengumpulan data berupa observasi dan instrumen 

pre-test dan post-test dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah (1) Penerapan metode Participatory learning and Action 

menggunakan mind map dapat peningkatan hasil belajar siswa yang awalnya 

mendapat nilai rata-rata 60,84 meningkat menjadi nilai 77,06 (2) Partisipasi 

siswa dalam menanggulangi bencana gempa bumi dapat dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis diskusi dan ide-ide yang mereka keluarkan. 

 

Kata kunci: participatory learning and action, mind map, penanggulangan gempa 

bumi 

 

Abstract 

The purpose of this research is to (1) Determine the effect of the application of 

Participatory learning and action methods on earthquake disaster management 

material in class XI of SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul Regency (2) Knowing 

the efforts of student participation in dealing with earthquake disaster 

management in Bantul Regency. This study uses one group pretest posttest design 

experiment method. The research design is the application of Participatory 

learning and action methods using mind maps. The sample used was class XI IPS 

2. Data collection techniques such as observation and pre-test and post-test 

instruments with quantitative descriptive analysis techniques. The conclusions of 

this study are (1) The application of Participatory learning and Action methods 

using mind maps can increase student learning outcomes which initially received 

an average value of 60.84 increased to a value of 77.06 (2) Student participation 

in tackling earthquake disasters can be said well. This can be seen from the results 

of the analysis of the discussion and the ideas they put out. 

 

Keywords: participatory learning and action, mind map, earthquake management 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang kondisi geografisnya rawan terhadap bencana 

gempa bumi. Menurut Anies (2018), gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya 
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bumi yang disebakan oleh pelepasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-

tiba, sehingga menyebabkan gelombang seismik yang ditandai dengan patahnya 

lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi 

karena pergerakan tersebut terlalu besar untuk dapat ditahan. Boleh dikatakan 

bahwa bencana gempa bumi terjadi setiap hari, meskipun kebanyakan kecil dan 

tidak menimbulkan kerusakan apapun. Menurut Wiarto (2017), gempa bumi 

merupakan salah satu bencana terbesar bagi seluruh umat manusia. Berbeda sekali 

dengan bencana yang lainya yang selalu ditandai dengan gejala alam yang muncul 

sebelum terjadinya bencana. 

Bencana gempa bumi yang terjadi membuat banyak orang terperangkap di 

dalam rumah khususnya anak-anak dan orang tua karena terjadi di pagi hari 

sehingga mayoritas korban merupakan orang yang berusia lanjut dan anak-anak 

yang kemungkinan tidak sempat menyelamatkan diri ketika gempa belangsung 

(Nur, 2016). Pada tahun 2006 lalu, Daerah Istimewa Jogyakarta mengalami 

gempa bumi yang berkekuatan 5,9 SR. Gempa ini dirasakan oleh sebagian besar 

wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah korban yang tewas di Kabupaten Bantul 

sebanyak 4.143 jiwa dengan jumlah rumah rusak total 71.763, rusak berat 71.372, 

rusak ringan 66.359 rumah (BNPB, 2017). Selain itu Kabupaten Bantul memiliki 

indeks risiko bencana dengan kategori “Tinggi”, salah satunya bencana gempa 

bumi karena kabupaten bantul dekata dengan zona tumbukan lempeng Eurasia 

dan lempeng Indo-Australia yang aktif (IRBI, 2013). 

Menurut Marsell, (2013) akibat gempa yang terjadi pada tahun 2006 

Menyebabkan terbentuknya suatu pola spasial kerusakan kearah Barat daya-Timur 

laut di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Pondong, Jetis, 

Imogiri, Pleret, Banguntapan dan Piyungan. Agihan kerusakan ini membentuk 

suatu zona kerusakan (damage zone) yang parallel dengan Sesar Opak. Kerusakan 

parah terjadi di beberapa Kecamatan tersebut, salah satunya adalah kecamatan 

Banguntapan oleh karena itu peneliti memilih SMA Negeri 1 Banguntapan karena 

sekolah ini termasuk kedalam zona kerusakan parah  sehingga perlu diberikan 

pengetahuan yang lebih tentang penanggulangan bencana gempa bumi. 
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Bencana yang terjadi memiliki upaya berkelanjutan untuk mengurangi 

dampak resiko bencana. Upaya berkelanjutan yang dilakukan sering disebut 

dengan penanggulangan bencana atau mitigasi. Menurut Undang-undang No 24 

tahun 2007 Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu 

bentuk penanggulangan sebelum terjadinya gempa bumi yaitu mengetahui 

sosialisasi tentang bencana gempa bumi, mempelajari penyebab gempa, 

memperhatikan sistem peringatan dini dan melaksanakan dan mengikuti simulasi.  

Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling esensial dalam 

membentuk karakter generasi bangsa. Salah satu sektor esensial dalam dunia 

pendidikan di Indonesia adalah pemberian materi pelajaran yang menyangkut 

penanggulangan bencana. Peneliti menyisipkan materi penanggulangan bencana 

gempa bumi pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS. Materi penanggulangan 

bencana gempa bumi dapat diajarkan melalui beberapa metode dan model 

pembelajaran agar dapat menambah pemahaman siswa, dan membuat proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Namun Metode pembelajaran yang sering 

digunakan guru merupakan metode pembelajaran konvensional atau sehari hari 

yang masih umum yang hanya menggunakan metode ceramah saja, tidak 

dipadukan dengan metode yang lain. Setelah selesai menjelaskan dengan metode 

ceramah, guru langsung memberikan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Proses pembelajaran tersebut membuat peserta kurang 

menguasai materi disebabkan karena materi yang sangat banyak yang tidak 

didesain secara baik oleh guru.  

Untuk itu perlu diterapkannya metode pembelajaran yang lebih modern 

dan lebih menarik minat siswa yang dapat meningkatkan pemahaman da hasil 

belajar siswa. Metode yang diterapkan peneliti untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa agar tidak bosan pada saat jam pelajaran yaitu dengan penerapan metode 

participatory learning and action dimana siswa tidak hanya mendengarkan guru 

saat proses pembelajaran, namun siswa juga ikut berpartisipasi didalam proses 

pembelajaran didalamnya dengan menggunakan mind map sebagai media. 
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Penggunaan mind map bertujuan untuk meringkas materi menjadi kata-kata kunci, 

sehingga informasi yang diberikan kepada siswa dapat lebih mudah diingat dan 

dipahami. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sekolah yang ada di Kecamatan 

Banguntapan yaitu SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul. Peneliti 

mengambil sekolah ini karena Kecamatan Banguntapan termasuk daerah dengan 

zona kerusakan terparah akibat bencana gempa bumi pada tahun 2006 lalu. 

Sehingga mengharuskan kita semua terutama peserta didik untuk mengetahui 

bagaimana cara menanggulangi dan menyelamatkan diri sendiri pada saat terjadi 

bencana karena pengetahuan tentang bencana sangat penting untuk di pelajari. 

Penerapan metode participatory learning and action di implementasikan pada 

materi penanggulangan bencana gempa bumi kelas XI SMA dengan 

menggunakan mind map.  

Peneliti memilih materi penanggulangan bencana gempa bumi berkaitan 

dengan adanya cacatan jumlah korban yang masih banyak yaitu 4.143 korban jiwa 

yang meninggal akibat bencana gempa bumi tahun 2006 silam. Banyakya jumlah 

korban dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang cara cara 

menyelamatkan diri pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu materi 

penanggulangan bencana gempa bumi diajarkan untuk menambah pemahaman 

siswa tentang penanggulangan bencana gempa bumi, bagaimana cara-cara yang 

harus dilakukan untuk menyelamatkan diri dari fase Pra-bencana, Saat bencana 

dan Pasca bencana gempa bumi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaruh penerapan metode Participatory 

learning and action pada materi penanggulangan bencana gempa bumi di kelas XI 

SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul? (2) Bagaimana upaya partisipasi 

siswa dalam menghadapi penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten 

Bantul? 
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2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2017), penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik 

karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah 

yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sebagai metode empiris, objektif, 

terukur, rasional dan sistematis. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode participatory learning and action oleh Kustanto, (2015) yang di 

modifikasi oleh peneliti dengan penggunaan mind map pada tahap pelaksanaanya. 

Diawal peneliti memberikan pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

awal siswa sebelum diberikan penjelasan materi penanggulangan bencana dengan 

menggunakan mind mapping. Setelah diberikan tes awal, selanjutnya siswa 

diberikan perlakuan untuk membuat mind mapping. Apabila sudah selesai 

mengerjakan mind map, selanjutnya siswa diberikan tes akhir (post-test) untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh pembelajaran yang diterapkan dengan 

menggunakan mind map terhadap hasil belajar siswa. Penerapan metode ini 

dilakukan untuk memahami secara lebih baik tentang materi penanggulangan 

bencana gempa bumi dan peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan hasil 

belajar setelah di terapkanya metode pembelajaran ini bagaimana keberhasilan 

penerapan meode ini.  

Pada penelitian ini memiliki jumlah populasi sebanyak 88 siswa yang 

terdiri dari kelas XI IPS 1, 2 dan 3. Sampel yang diambil yaitu kelas XI IPS 2 

dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. Metode penagambilan sampel pada 

penelitian ini purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitin. Ciri khusus yang 

dimaksud terdapat pada nilai hasil ujian tengah semester (UTS). Nilai ujian tengah 

semester antara kelas XI IPS 1-3 relatif sama, namun nilai ulangan tengah 

semester kelas XI IPS 2 paling rendah. Sehingga kelas ini sesuai untuk digunakan 

sebagai sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode observasi yang artinya peneliti menggunakan mata dan 

telinga sebai jendela untuk merekam data. Selain observasi peneliti menggunakan 

menggunakan post-tes dan pre-tes sebagai instrument yang digunakan untuk 
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mengetahui seberapa besar pengetahuan mereka tentang penanggulangan bencana 

gempa bumi diawal dan diahir apakah adanya perbedaan hasil belajar setelah 

adanya perlakukan dengan menggunakan mind map.  

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

validasi, uji reliabilitas, normalitas data dan pairet sampel t test. Uji validasi untuk 

untuk mengetauhi kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Uji Reabilitas data Menurut Sujarweni, (2015) 

reabilitas merupakan ukuran dari suatu kestabilan dan konsisten responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan. Uji normalitas menurut Aldy, 

(2016) merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal 

maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi, serta Uji Pairet sampel t 

test untuk pengujian hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan rata-

rata dari dua sample yaitu pretest dan posttest. Keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi pengumpulan data dimana data yang digunakan adalah 

data pre-test dan post-test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Proses pembelajaran di kelas XI IPS 2  

Pertama-tama sebelum memulai pembelajaran rutinitas awal yaitu mengaji dan 

berdoa. Setelah selesai mengaji dan berdoa guru IPS yaitu Ibu Asih, S.Pd 

memberikan waku untuk peneliti semuanya. Pada kegiatan pendahuluan seperti 

biasa perkenalan dan memberi penjelasan kepada peserta didik bahwa akan 

dilaksanakan penelitian di kelas tersebut. Pada awal pembelajaran siswa diberi 

pre-test. Pre-test diberikan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

awal siswa sebelum diberikan materi pembelajaran menggunakann metode 

ceramah.Memasuki kegiatan inti peneliti mulai memancing anak anak tentang 

materi yang akan di bahas.  

Peneliti mulai menjelaskan materi pembelajaran tentang penanggulangan 

bencana gempa bumi dan peran lembaga penanggulangan bencana alam. 

Pembelajaran ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta 

penayangan video yang bersangkutan agar peserta didik mempunyai gambaran 
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dan menambah pemahaman peserta didik tantang penanggulangan gempa bumi. 

Setelah usai menjelaskan, peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila masih kurang jelas dari materi yang telah disampaikan. Setelah 

tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh siswa peneliti membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa untuk menerapkan metode 

participatory learning and action.  

Peneliti memberi waktu sekitar 20 menit kepada siswa untuk berdiskusi dan 

membuat mind map mengenai materi penanggulangan bencana gempa bumi yang 

baru saja dipelajari bersama kelompoknya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh 

peneliti. Agar peserta didik paham mengenai cara-cara dan aturan membuat mind 

map, dalam hal ini peneliti juga memberikan contoh-contoh gambar mind map di 

papan tulis. untuk menunjang proses pembelajaran peneliti sudah menyiapkan 

bahan dengan menyediakan bolpoin, warna, kertas ukuran A3 warna pada masing-

masing kelompok sebagai media pembelajaran. Peserta didik mulai berdiskusi dan 

mengerjakan mind map yang telah diperintahkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar Proses Pembuatan Mind Map di XI IPS 2 

Sumber: Peneliti, 2019 

Penerapan metode participatory learning and action dapat diterapakan 

melalui mind map, dimana mind map yang dibuat oleh siswa merupakan hasil dari 

pemikiran keras mereka bagaimana cara mereka mengatasi bencana pada 

sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Tujuan menggunakan mind map ini 

juga untuk melatih siswa menalar dan mengajarkan siswa dari kasus yang ada 

untuk berfikir kritis sehingga kemampuan berfikir siswa dapat meningkat dan 

bertambah selain itu pembelajaran menggunakan mind map juga dapat melatih 
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kedua otak siswa agar berkerja seimbang dan membuat proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

Pembuatan mind map dibuat sebagus mungkin dan semenarik mungkin dapat 

dihias dan diberi warna. Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang. Masing masing 

kelompok diberi peralatan seperti kertas karton warna dan polpoin. Selebihnya 

menggunakan kreatifitas peserta didik. Proses Pembelajaran di kelas XI IPS 2 

pada saat berdiskusi membuat mind map penanggulangan bencana gempa bumi 

berjalan lancar dan peserta didik sangat antusias menggambar dan mewarnai mind 

map yang mereka buat. Setelah setiap kelompok selesai membuat mind map 

peneliti menunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil mind map yang 

dibuat bersama kelompoknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambar Salah satu kelompok mempresentasikan hasil Mind Map di 

Kelas XI IPS 2 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Setelah presentasi selesai dilaksanakan, peneliti memberi arahan kepada 

peserta didik untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Jika kondisi kelas 

sudah kondusif kembali, peneliti menyebarkan post-test yang bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman siswa setelah di beri penjelasan materi, penayangan 

video dan metode dengan menggunakan mind map apakah ada perbedaan hasil 

dari sebelumnya sebelum diberikan pelakuan. 

3.2 Hasil Pre-test dan Post-test Kelas XI IPS 2 

Berikut ini hasil belajar peserta didik kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 1 

Banguntapan: 
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Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test kelas XI IPS 2  

No. Nama 
Nilai 

Pre-test Post-test 

1. Ahmad Lutfi  50 70 

2. Ayang Maretasari 65 75 

3. Fionika Arianda Y 65 70 

4. Dimas Yudha Yahya 40 65 

5. Desti Fitria Suci 75 80 

6. Laila Dewi F A 60 80 

7. Azzahra Nadiva A A 55 70 

8. Dinda Firly F 50 70 

9. Arya Candra W 70 80 

10. Yulia Anisa Fitri 60 90 

11. Chalis 65 95 

12. Navilla Puteri Pratiwi 65 85 

13. Hilman Akbar 55 60 

14. Faisal Novan S 75 80 

15. Luthfiyyah Putri R 75 95 

16. Hafizh Naufal Zidane 65 70 

17. Tika Kusumaningsih 70 75 

18. Dhea Permata Kirana 60 85 

29. Avria Lisa Octaviana 65 75 

20. Alisya Nurul Rahma S 80 85 

21. Ibrawasn 65 75 

22. Bayu Aji Widodo 50 80 

23. Kurnia Wulan R 45 80 

24. Muhammad Argy S 60 75 

25. Aksioma Resalonika 55 60 

26. Anissa Putri Maulida 55 70 

27. Rizka Putri Anggita 45 70 

28. Triyandi Palupi 60 90 

29. Irfan Maulana 65 80 

Rata-rata 60,86 77,07 

Sumber: Peneliti, (2019) 

Berdasarkan pemaparan nilai hasil belajar diatas, Berdasarkan tabel 1 hasil 

pre-test dan Post-test yang dipaparkan diatas, kelas XI IPS 2 mendapatkan nilai 

rata-rata 60,86 dan nilai post-test dengan rata-rata 77,07. Nilai hasil belajar yang 

awalnya mendapat nilai rata-rata 60,8 mengalami kenaikan menjadi 77,07. Proses 

pembelajaran diatas menggunakan penerapan metode participatory learning and 

action dengan menggunakan mind map, sebelum pembuatan mind map peneliti 
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menjelaskan materi dengan metode ceramah, tanya jawab sederhana dan 

penayangan video pembelajaran untuk menambah pemahaman dan proses 

pembelajaran lebih aktif. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

metode participatory learning and action. Adanya perlakukan tersebut, ternyata 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara langsung.  

3.3 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Setelah Diterapkannya Metode PLA 

(Participatory Learning And Action)  

Metode participatory learning and action yang diterapkan peneliti dengan 

menggunakan mind map bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain 

itu penggunaan mind map bertujuan untuk meringkas materi menjadi kata kunci, 

dan melatih siswa berfikir kritis sehingga informasi yang diberikan kepada siswa 

dapat lebih mudah dipahami dan membuat proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas XI IPS 

2, Soal pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa merupakan soal yang 

sama namun pada soal post-test nomor soal diacak. Berikut hasil pre-test dan 

post-test Kelas XI IPS 2 dalam bentuk grafik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-Test dan Post-Test  

Kelas XI IPS 2 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan grafik perbandingan nilai rata-rata Pre-Test dan Post-Test, 

proses pembelajaran diatas menggunakan penerapan metode participatory 

learning and action dengan menggunakan mind map di Kelas XI IPS 2. Adanya 

perlakukan tersebut, ternyata memberi pengaruh berupa peningkatan hasil belajar 
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siswa. Awalnya Nilai rata-rata pre-test yaitu 60,89, naik menjadi 77,07. Selisih 

kenaikan nilai rata-rata sebesar 16,19. Hal ini menunjukan bahwa penerapan 

metode yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain 

menggunakan nilai rata-rata pre-test dan post-test untuk melihat adanya 

peningkatan hasil belajar, peneliti juga menganalisis butir pertanyaan yang telah 

diberikan. Hasil analisis butir pertanyaan ini digunakan untuk melihat kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan yang benar dengan begitu dapat dilihat mana 

saja pertanyaan yang mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode 

participatory learning and action dengan menggunakan mind map pada materi 

penanggulangan bencana gempa bumi mata pelajaran geografi. Analisis butir soal 

dilakukan dengan menggunakan software Anates 4.0.1. Berikut tabel tingkat 

kesukaran butir soal pre-test dan post-test di kelas XI IPS 2: 

Tabel 2. Analisis Kesukaran Butir Soal Pre-test dan Post-Test 

No 

Soal 

Pre-Test Post-Test 

Jawaban 

Benar 

Tingkat 

Kesukaran 

(%) 

Tafsiran 
Jawaban 

Benar 

Tingkat 

Kesukaran 

(%) 

Tafsiran 

1 27 93,10 
Sangat 

Mudah 
29 100 

Sangat 

Mudah 

2 21 72,41 Mudah 27 93,10 
Sangat 

Mudah 

3 11 37,93 Sedang 26 89,66 
Sangat 

Mudah 

4 5 17,24 Sukar 24 82,76 
Sangat 

Mudah 

5 3 10,34 
Sangat 

Sukar 
26 89,66 

Sangat 

Mudah 

6 11 37,93 Sedang 24 82,76 
Sangat 

Mudah 

7 8 27,59 Sukar 27 93,10 
Sangat 

Mudah 

8 28 96,55 
Sangat 

Mudah 
29 100 

Sangat 

Mudah 

9 13 44,83 Sedang 27 93,10 
Sangat 

Mudah 

10 27 93,10 
Sangat 

Mudah 
22 75,86 Mudah 

11 21 72,41 Mudah 24 82,76 
Sangat 

Mudah 

12 17 58,62 Sedang 26 89,66 Sangat 
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Mudah 

13 19 65,52 Sedang 10 34,48 Sedang 

14 13 44,83 Sedang 15 51,72 Sedang 

15 21 72,41 Mudah 27 93,10 
Sangat 

Mudah 

16 21 72,41 Mudah 26 89,66 
Sangat 

Mudah 

17 8 27,59 Sukar 29 100 
Sangat 

Mudah 

18 25 86,21 
Sangat 

Mudah 
29 100 

Sangat 

Mudah 

19 27 93,10 
Sangat 

Mudah 
29 100 

Sangat 

Mudah 

20 17 58,62 Mudah 27 93,10 
Sangat 

Mudah 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel 2 Hasil pre-test merupakan hasil awal pengetahuan siswa 

sebelum diterapkannya metode participatory learning and action dengan 

menggunakan mind map, dapat dilihat bahwa pada kolom pre-test soal tersulit 

atau sangat sukar terdapat pada soal nomor 5. Soal ini membahas tentang faktor 

penyebab terjadinya gempa bumi, soal ini menurut kisi-kisi taksonomi bloom 

termasuk jenis soal C3 dengan kategori sedang. Pada soal nomor 5, hanya 3 siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Setelah di terapkannya metode 

participatory learning and action dengan menggunakan mind map, soal yang 

tadinya sangat sukar menjadi sangat mudah sehingga yang awalnya hanya 3 siswa 

yang dapat menjawab soal dengan benar, meningkat menjadi 26 siswa dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar.  

Soal yang termasuk tafsiran sukar yaitu soal nomor 4 tentang Skala kekuatan 

gempa bumi, nomor 7 tentang besarnya energi dari gempa runtuhan, nomor 17 

tentang kegiatan mitigasi bencana gempa bumi. Soal nomor 4 ini termasuk jenis 

soal C4 dengan kategori sulit, sehingga hanya 5 siswa yang dapat menjawab 

dengan benar. Pada soal pre-test nomor 7 walaupun jenis soalnya C1 namun 

hanya 8 siswa yang dapat menjawab pertanyan dengan benar, kemudian soal 

nomor 17 termasuk jenis soal C3 dengan kategori sedang. Soal nomor 17 inipun 

hanya 8 siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar.  
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Pada hasil post-test setelah diberinya perlakuan yaitu penerapan metode 

participatory learning and action dengan menggunakan mind map banyak siswa 

yang telah menjawab soal dengan benar, lebih baik dari hasil perolehan jawaban 

pre-test. Hal ini dapat dilihat pada kolom post-test dengan nomor soal 1, 8, 17, 18, 

dan nomor 19 siswa dapat menjawab pernyataan dengan benar semuanya. Soal 

nomor 3 dan 5 yang awalnya sangat sukar menurun menjadi sangat mudah, selain 

itu awalnya peserta didik kesulitan menjawab soal nomor 17, bahkan dari 29 

siswa hanya 8 siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar.  

Adanya penerapan metode participatory learning and action dengan 

menggunakan mind map yang dilakukan oleh meneliti ternyata dapat membantu 

siswa menjawab soal yang sulit menjadi lebih mudah dengan adanya penerapan 

metode ini sehingga siswa paham tentang materi yang telah dijelaskan oleh 

peneliti. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan metode 

participatory learning and action. Pemahaman tersebut memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan hasil belajar kelas XI IPS 2 pada materi 

penanggulangan bencana gempa bumi. 

3.4 Upaya Partisipasi Siswa dalam Menghadapi Penanggulangan Bencana Gempa 

Bumi di Kabupaten Bantul 

Upaya peserta didik dalam berpartisipasi untuk megurangi atau menangani 

bencana gempa bumi tertulis melalui mind map dari hasil pemikiran dan ide ide 

yang mereka keluarkan. Ide-ide yang ada di mind map merupakan hasil dari 

partisipasi mereka walaupun mereka tidak terjun langsung pada saat ini tetapi 

mereka menerapkannya dalam proses kegiatan belajar melalui metode 

participatory learning and action. Metode participatory leaning and action 

memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, implementasi, 

evaluasi. Melalui mind map peserta didik merencanakan, mengimplementasi dan 

mengevaluasi bersama kelompok mereka apakah ide-ide yang mereka rencanakan 

tersebut efektif dalam menanggulangi bencana gempa bumi.   

Adapun soal yang diberikan peneliti yaitu: Bagaimana cara mengurangi 

atau menanggulangi bencana gempa bumi di Kabupaten bantul, Yogyakarta. 

Jawaban yang menarik, tidak meniru buku, inovatif dan memiliki gambar yang 
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bagus mendapat nilai tertinggi. Berikut hasil pembuatan mind map tentang materi 

penanggulangan bencana gempa bumi: 

Tabel 3. Daftar Ide Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Kelas XI IPS 2 

Pertanyaan Kategori Jawaban Kelompok 

Cara penanggulangan 

bencana gempa bumi di 

Kabupaten Bantul. 

Pra-bencana, Saat Bencana, 

Pasca bencana 3 dan 5 

Melakukan mitigasi 4 

Mengikuti sosialisasi 4 

Mengikuti simulasi bencana  2, 3dan 4 

Membeli alarm gempa 1 dan 7 

Membangun rumah yang 

kokoh/rumah tanah gempa 
3, 4, dan 7 

Pemetaan wilayah rawan 2 

Menyiapkan koper yang berisi 

barang berharga 
7 

Periksa benda yang beresiko 

menimpulkan api 
1 

Kabel-kabel yang ada dirumah 

ditata rapi 
2 

Jangan panik 1 dan 3 

Segera evakuasi anak anak, 

wanita, dan manula ke tempat 

aman 

1 

Bersiap akan terjadi gempa 

susula 
1 

Mencari tempat yang aman dan 

nyaman 
3 dan 7 

Menghubungi pihak-pihak yang 

dapat membantu 
6 

Cepatlah mengungsi ke dataran 

yang lebih tinggi 
6 

Hindari industry, papan reklam 

pohon dan bangunan tinggi 
4 dan 6 

Berpegang erat pada tiang 

sehingga tidak terjatuh apabila 

kereta berenti mendadak 

6 

Jauhi persimpangan, pinggirkan 

mobil di kiri jalan kemudian 

keluar dari mobil 

6 

Selamatkan diri dan keluarga 

dan masuklah kebawah meja 
6 

Berserah dan pasrah kepada 3 
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Pertanyaan Kategori Jawaban Kelompok 

tuhan 

Memeriksa keadaan sendiri  3 

Bantuan darurat 5 

Pemulihan 5 

Rehabilitasi 3 dan 5 

Rekontruksi 5 

Mengambil hikmahnya 3 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel 3 bencana gempa bumi kelas XI IPS 2 diatas, Ide- ide yang 

dikeluarkan setiap kelompok berfariasi. Jawaban paling lengkap yang memiliki 

tahap penanggulangan pra- bencana, saat bencana, dan pasca bencana adalah 

kelompok 3. Kelompok juga menjawab tahap penanggulangan pra- bencana, saat 

bencana, dan pasca bencana namun tidak dijabarkan. Kelompok 2, 4 dan 7 hanya 

berfokus pada cara penanggulangan Pra-bencana. Untuk kelompok 6 berfokus 

pada cara penanggulangan saat terjadi bencana gempa bumi, sedangkan kelompok 

1 ide yang dicamtumkan secara menyeluruh atau gabungan. Ide atau jawaban 

yang paling banyak dikeluarkan oleh siswa adalah membeli alarm gempa yaitu 

kelompok 1,4 dan 7 dan membangun rumah yang kokoh/tahan gempa yaitu 

kelompok 3,4, dan 7. 

Adanya ide-ide yang dikeluarkan siswa untuk menanggulangi bencana gempa 

bumi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Apabila 

bencana terjadi, pengetahuan ini dapat diterapkan sebagai bentuk pengurangan 

jumlah korban, karena banyaknya jumlah korban bencana gempa bumi salah 

satunya disebabkan karena masyarakat kurang memahami bagaimana 

menyelamatkan diri. Adanya tahap pra-bencana diharapkan siswa dapat 

mempersiapkan diri dari hal hal yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya. 

 

4. PENUTUP 

Peneliti menerapkan metode participatory learning and action dengan 

menggunakan mind Mapping sebagai media pembelajaran geografi tentang materi 

penanggulanga bencana gemapa bumi. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan berikut ini: 
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Terdapat pengaruh penerapan metode Participatory learning and Action 

menggunakan mind map. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji pairet sampel t 

test yang menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05 atau H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh penerapan metode participatory learning and action  pada 

materi penanggulangan bencana gempa bumi kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 1 

Banguntapan Kabupaten Bantul. Pengaruh tersebut membawa dampak positif 

dengana adanya peningkatan nilai rata-rata nilai kelas XI IPS 2 yang awalnya 

mendapat nilai rata-rata 60,84 meningkat menjadi 77,07. 

Berdasarkan mind map yang dibuat oleh siswa, sejauh ini upaya partisipasi 

yang dapat dilakukan siswa antara lain adalah mengikuti sosialisai tentang 

bencana gempa bumi serta jangan panik apabila terjadi bencana gempa bumi. Hal 

tersebut dilakukan siswa karena siswa masih memiliki keterbatasan dalam 

melakukan tindakan penanggulangan bencana mengingat usia siswa masih belum 

cukup dewasa untuk memikirkan tahap-tahapan dalam penanggulangan bencana 

gempa bumi secara maksimal. 
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