
i 
 

PENGARUH GAYA BERPIKIR SISWA TERHADAP 

PENGETAHUAN BENCANA GEMPABUMI DI SMP NEGERI 1 

JOGONALAN KABUPATEN KLATEN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

NIZAR LATIF 

A610150065 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI 

FAKULTAS KEGURAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGARUH GAYA BERPIKIR SISWATERHADAP PENGETAHUAN 

BENCANA GEMPABUMI DI SMP NEGERI 1 JOGONALAN 

KABUPATEN KLATEN 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh : 

Nizar Latif 

A610150065 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

Siti Azizah Susilawati S.i.,MP 

NIK/NIDN. 0610087404 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

PENGARUH GAYA BERPIKIR SISWA 

TERHADAP PENGETAHUAN BENCANA GEMPABUMI DI SMP 

NEGERI 1 JOGONALAN KABUPATEN KLATEN 

 

Oleh : 

Nizar Ltif 

A610150065 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari 

Dan dinyatakan memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

1. Siti Azizah Susilawati S.i., M.P  (   ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Wahyu Widiyatmoko, S,Pd., M.Sc  (   ) 

(Anggota Dewan Penguji I) 

3. Ratih Puspita Dewi S.Pd., M.Pd  (   ) 

(Anggota Dewan Penguji II) 

 

Surakarta,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

 

 

 

Prof. Dr. Harun Joko Priyatno, M.Hum 

NIP. 196584281993031001 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam  naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

Surakarta, 06 Oktober 2021 

Penulis, 

 

 

 

NIZAR LATIF 

A610160015 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PENGARUH STRATEGI BELAJAR SISWATERHADAP 

KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPABUMI DI SMP NEGERI 1 

JOGONALAN KABUPATEN KLATEN 

Abstrak 

Salah satu bentuk kegiatan pendidikan pengurangan risiko bencana di SMPN 1 

Jogonalan adalah ekstrakurikuler siaga bencana. Dalam ekstrakurikuler ini gaya 

berpikirsiswa untuk memahami materi bencana berbeda-beda. Penelitian ini 

bertujuan untuk 1) mengetahui gaya berpikir siswa dalam mempelajari bencana di 

SMP N 1 Jogonalan, 2) mengetahui pengetahuan siswa terhadap bencana 

gempabumi di SMP N 1 Jogonalan, 3) mengetahui hubungan antara gaya berpikir 

dan pengetahuan bencana. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif. Desain 

penelitian ini merupakan korelasional. Variabel yang digunakan yaitu gaya 

berpikir dan tingkat pengetahuan  bencana gempabumi. Teknik  sampling yang 

digunakan adalah sampling jenuh. Populasi dalam penelitian yaitu semua siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler siaga  bencana berjumlah 37 siswa. Hasil  

penelitian menunjukkan bahwa 1) Gaya berpikir  yang digunakan oleh siswa di 

SMPN 1 Jogonalan yaitu:  gaya berpikir kongkret sebanyak 36 siswa masuk 

dalam kategori “sangat baik” dan 1 siswa masuk dalam kategori “baik”. Gaya 

berpikir sekuensial abstrak sebanyak 37 siswa masuk dalam kategori” baik”. Gaya 

berpikir acak kongkret 37 siswa masuk dalam kategori “baik” dan Gaya berpikir 

acak abstrak 37 siswa masuk dalam kategori “baik”, 2) Pengetahuan bencana 

gempabumi siswa dengan perhitungan skor yang diperoleh siswa setelah mengisi 

kuesioner yaitu ada 36 siswa yang masuk katerogi “hampir siap”. Dan 1 siswa 

masuk dalam kategori sedang, 3) Hasil pengujian dengan statistik dengan melihat 

nilai signifikansi dimana nilai 0,83 lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat 

disimpulkan H1 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti “variabel gaya berpikir siswa 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengetahuan bencana gempabumi 

di SMPN 1 Jogonalan”. 

Kata kunci: Gaya berpikir, kesiapsiagaan, gempabumi, ekstrakurikuler siaga 

bencana.  

Abstract 

One of disaster risk reduction education activities at SMPN 1 Jogonalan is safe 

school extracurricular. In this extracurricular student have various learning 

strategy . This study aimed to 1) know the strategies of students in studying 

disaster materials  in SMP N 1 Jogonalan, 2) know the preparedness level of 

students due to earthquake disasters at SMPN 1 Jogonalan, 3) know the influence 

of student learning strategies on disaster preparedness at SMPN 1 Jogonalan. This 

research was quantitative descriptive with correlational, correlational research 

design. The variables ware learning strategies and earthquake disaster 

preparedness levels. This research used cencus sampling technique The 

population in the study ware 44 students who participated in the safe school 

extracurricular. The results showed that 1) The learning strategies used by 

students at SMPN 1 Jogonalan with the calculation of the total score obtained by 

students after filling out the questionnaire ware: 30 students fall into the category 
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of "desperately need to improve learning strategies", 4 students in the good 

category should "consider improving learning strategies", and as many as 10 

students with "very high learning priorities", 2) Earthquake preparedness students 

with a score calculation obtained by students after filling out the questionnaire 

are: there are 6 students who entered the catechometric "almost ready", 32 

students who fall into the category of "ready', 6 students fall into the category of 

"very ready', 3) testing with parametric statistics of relationship correlation value 

(R) of 0.264. From the output obtained coefficient determination ( R Square) of 

0.70 this shows the influence of variables X and Y by 7% and by looking at the 

value of significance where the value of 0.83 greater than the value of 0.5, and 

concluded the variables of student learning strategies did not have a significant 

effect on the variables of earthquake disaster preparedness at SMPN 1 Jogonalan  

Keywords: Learning strategies, Preparedness, Earthquakes, Extracurricular 

disaster preparedness 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten  Klaten secara geografis terletak antara 110°27'14"BT  - 

110°47'51"BT dan 7°32'19"LS - 7°48'33"LS terdiri dari 27 kecamatan  yang 

terbagi atas 391 desa  dan 10 kelurahan dengan luas 655km². Kabupaten Klaten 

merupakan bagian Provinsi Jawa Tengah yang berada  paling selatan, dengan 

batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan  Kabupaten Boyolali, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), sebelah 

barat berbatasan dengan  Kabupaten Sleman (DIY), dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo (Klaten  dalam Angka, 2012 ). 

Kabupaten Klaten meupakan daerah rawan bencana di lihat dari peta 

indeks risiko bencana, Kabupaten Klaten memiliki potensi rawan bencana, 

masuk peringkat 4 besar di tingkat Jawa Tengah dan peringkat 19 di tingkat 

nasional (Suara Merdeka, 2012). Dampak gempa bumi pada 27 Mei di Klaten 

mengakibatkan jumlah korban meninggal 1.045 jiwa, luka-luka 18.127 jiwa, 

mengungsi 713.788, rumah rusak berat 32.277, rumah rusak ringan 63.615, 

fasilitas kesehatan 111 dan fasilitas pendidikan mencapai 277 sekolah. 

(sumber: http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/results.jsp), berdasarkan hal ini 

akan bedampak pada masyarakat, untuk itu pengetahuan bencana sangat 

penting bagi masyarakat. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2011) mengemukakan bahwa 

Kabupaten Klaten dalam kategori rawan bencana single hazard, Kabupaten 

http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/results.jsp
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Klaten menempati peringkat 2 se-kabupaten di  Indonesia. Kerawanan bencana 

gempabumi dibuktikan oleh peristiwa 27 Mei Tahun 2006, ketika Kabupaten 

Klaten  digoncang  gempabumi berkekuatan 5,9 Skala Richter dan termasuk 

tipe gempa merusak skala 7 MMI (Modifiet Marcally Intensity) (Rakhman dan 

Kuswardani, 2012). 

Kecamatan Jogonalan merupakan salah satu kecamatan yang berada di    

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas administratif sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman (DIY), 

sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jogonalan, sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Manisrenggo, dan sebelahselatan berbatasan 

dengan Kecamatan Gantiwarno. Kecamatan Prambanan terdiri dari 16 Desa 

dan menempati wilayah seluas 24,43 km2 serta memiliki karakteristik 

topografi  dengan ketinggian 100-200 mdpal. Kecamatan Prambanan memiliki 

jumlah penduduk 49.977 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.046 jiwa/km2. 

Sarana Pendidikan di lingkup Kecamatan Prambanan terdiri atas, 30 TK, 32 

SD/MI, 3 SMP/MTs,  1 SMA/MA Negeri dan Swasta (Klaten dalam Angka 

2012). 

Menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 1 angka 1 : 

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, naik oleh faktor 

alam/ non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul nya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologi.” merupakan suatu kejadian yang memberikan dampak bagi 

kehidupan manusia dan menggangu aktifitas manusia serta memberikan 

dampak psikologis terhdap manusia, kejadian ini dapat disebabkan oleh 

tindakan manusia itu sendiri atau memang faktor dari alam, dimana kejadian 

ini bisa lebih dari satu kejadian dalam waktu yang bersamaan. 

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menelan banyak kerugian 

baik rusaknya harta benda, kerusakan lingkungan bahkan hilangnya nyawa 

seseorang. Bencana alam  yang ssering menelan korban adalah bencana gempa 

bumi, banjir, tsunami, gunung meletus dan lain-lain. Bencana alam yang 
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sampai saat ini masih belum bisa diprediksi kapan terjadinya adalah gempa 

bumi gempa bumi merupakan sentakan asli dari bumi yang bersumber di dalam 

bumi dan yang merambat melalui permukaan dan menembus bumi yang terjadi 

disebabkan pelepasan kekuatan yang berada di dalam  bumi (Wiryatmoko, 

2014). 

Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat  

diwujudkan dengan Pendidikan Kebencanaan. Melalui pendidikan 

kebencanaan, mayarakat yang tinggal di daerah rawan ancaman bencana 

mempunyai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tentang kesiapsiagaan 

bencana dan tanggap darurat bencana (Sunarto, 2010). 

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dapat beradaptasi 

melalui pendidikan kebencanaan. Menerapkan pemahaman konsep-konsep 

kebencanaan sebagai upaya pengambilan sikap saat, sebelum, dan atau setelah 

terjadi bencana. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan 

pendidikan formal dan informal. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal 

memfasilitasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana melalui 

pembelajaran. Pendidikan kebencanaan di Sekolah bisa dilaksanakan dengan 

memadukan pembelajaran kebencanaan saat kegiatan intra kurikuler maupun 

ekstra kurikuler. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman diberbagai sekolah para 

pendidik khususnya guru belum mengetahui betul tentang ruanglingkup 

bencana dan Pengurangan Risiko Bencana, sehingga, Guru belum bisa 

memberikan arahan tentang pengurangan risiko bencana kepada siswa melalui 

pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dapat dilaksanakan di Sekolah. Hal 

ini disebabkan karena: 

1) Siswa (termasuk yang berkebutuhan khusus) merupakan anggota 

masyarakat yang rentan terhadap bencana alam. 

2) Komunitas sekolah, khususnya siswa, sebagai agen sekaligus komunikator 

untuk menyebarluaskan  pengetahuan tentang pendidikan bencana kepada 

orangtua dan lingkungannya. 

3) Siswa merupakan aset pembangunan dan masa depan bangsa, sehingga 

harus dilindungi dari berbagai ancaman bencana. 
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Penelitian tentang pembelajaran berbasis bencana pernah dilakukan oleh 

Sudaryono dan Siti Irene Astuti D dalam jurnal dialog penanggulangan 

bencana  Tahun 2010  yang berjudul “Peran Sekolah Dalam Pembelajaran 

Mitigasi Bencana”. Dalam jurnal tersebut dikemukakan bahwa model 

pembelajaran pendidikan bencana perlu dirancang secara terintegrasi dalam 

proses belajar di Sekolah tanpa menambah beban belajar siswa. Model 

pembelajaran pendidikan bencana perlu dirancang secara kreatif, inovatif, dan  

fun sehingga saat proses belajarpun tidak menimbulkan penolakan dan 

ketakutan tetapi justru menambah daya resiliensi dan kesadaran objektif 

tentang peristiwa bencana. Untuk itulah manajemen pembelajaran dalam 

kegiatan proses belajar mengajar yang dapat mendukung mitigasi bencana  

(Setiawan, 2010). 

Evaluasi gaya berpikir siswa dalam proses belajar siswa dalam 

pengetahuan bencana sangat penting untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi pendidikan bencana di sekolah siaga bencana. Evaluasi 

gaya berpikir  merupakan suatu proses untuk mengetahui ketercapaian 

keefektifan dalam proses belajar dan ketepatan gaya berpikir  yang di gunakan  

siswa dalam pengetahuan pendidikan bencana, gaya berpikir dalam belajar 

siswa akan memiliki dampak positif negatif terhadap siswa yang kemudian 

akan menjadi tolak ukur untuk penentuan gaya berpikir yang digunakan oleh 

siswa. 

Pengetahuan bencana di dapat dari pembelajaran di sekolah, gaya 

berpikir siswa dalam proses pembelajaran hal ini sangat penting untuk siswa 

yang tinggal di daerah rawan bencana, namun masih banyak sekolah siaga 

bencana menggunakan gaya berpikir yang belum tepat dalam pembelajaran 

bencana yang belum sesuai/belum menerapkan gaya berpikir pembelajaran 

kebencanaan dengan optimal berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Berpikir Siswa 

Terhadap Pengetahuan Bencana Gempabumi ” 
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2. METODE  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan 

fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis begaimana 

fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu 

sama lain yang kemudian dideskripsikan sesuai penggambaran yang didapat. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional, Penelitian 

korelasional digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel. 

Teknik penelitian ini kuantitatif menggunakan metode survey dengan 

analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan sehingga setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya 

secara kuantitatif (Sugiyono, 2013). Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan 

setelah peneliti mendapatkan data penelitian hasil pengukuran variabel yang 

dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Melihat pengaruh antara 

gaya berpikir belajar siswa terhadap pengetahuan bencana gempabumi 

menggunakan hasil pengelolaan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel 

dan grafik, kemudian ditafsirkan dalam kalimat, dilakukan dengan skoring dari 

hasil dari kuesioner dan wawancara berdasarkan 37 responden gaya berpikir 

belajar siswa terhadap pengetahuan bencana gempabumi terhadap gaya 

berpikir Siswa dalam mempelajari bencana. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Wilayah 

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai 

strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak 

di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, 

Kabupaten Klaten terletak antara 7032`19” Lintang Selatan sampai 

7048`33” Lintang Selatan dan antara 110026`14” Bujur Timur sampai 
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110047`51” Bujur Timur. Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 

65.556 ha (655,56 km2) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, 

yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh 

wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 

391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten 

Gunung kidul (DIY). 

3.2 Pengetahuan Bencana Gempabumi 

Data hasil kuesioner Pengetahuan bencana gempabumi siswa di SMPN 1 

Jogonalan yang diisi oleh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler siaga 

bencana yang berjumlah 37 siswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah 

diisi oleh siswa yaitu ada 36 siswa yang masuk katerogi tinggi dan 1 siswa 

dalam kategori sedang.  

3.3 Pengaruh Gaya Berpikir Siswa Terhadap Pengetahuan Bencana 

Gempabumi 

3.3.1 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan unstandardized residual diatas diperoleh 

nilai signifikansi kolmogorov-smirnov yaitu pada sebesar 0,071. Angka sig 

kolmogorov-smirnov tersebut telah lebih tinggi dibandigkan dengan taraf 

signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data ke-2 variabel 

berdistribusi normal. 

3.3.2 Uji Linieritas 

Berdasarkan nilai signifikansi (sig) dari output diatas diperoleh nilai 

deviation from linearity sig sebesar 0,139 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adannya hubungan yang linier 

antara variabel gaya berfikir siswa dengan pengetahuan bencana 

gempabumi. 

3.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Data analisis regresi linier sederhana dari hasil gaya berfikit dan data hasil 

pengetahuan  bencana gempabumi diambil keputusan sebagai berikut: 
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Diketahui nilai constant (a) sebesar 53,930. Sedangkan nilai strategi belajar 

siswa (b/koefisien regresi) sebesar 0,133.  

Dapat  dituliskan sebagai berikut: 

Y  = 53,930 + 0,133X 

Perumusan tersebut diterjemahkan sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 53,930. Mengandung arti bahwa nilai konsisten 

variabel pengetahuan bencana sebesar 53,930. 

2) Koefisien regresi X sebesar 0,133 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1% nilai gaya berpikir, maka nilai kesiapsiagaan bertambah sebesar 

0,133. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. 

3.3.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis :  

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara strategi belajar siswa 

terhadap kesiapsiagaan bencana. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara strategi belajar siswa terhadap 

kesiapsiagaan bencana. 

Gaya berpikir siswa dalam mempelajari bencana gempabumi 

diekstrakurikuler siaga bencana di SMP N 1 Jogonalan dengan 4 kategori 

untuk mengukur dan menganalisis yaitu kategori pertama yaitu  sangat baik 

gaya berpikir yang di gunakan dengan skor 46-60, kategori ke 2 yaitu  baik  

dengan skor 31-45, kategori ke 3 cukup dengan skor 16-30 dan kategori ke 4 

kurang yaitu 0-16. 

Dari hasil 4 parameter  analisis gaya berpikir siswa yaitu parameter 

pertama  berpikir kongkret ada sebanyak 36 masuk dalam kategori sangat 

baik gaya berpikirnya dalam belajar pengetahuan bencana,  dan 1 siswa 

masuk kategori baik gaya berpikirnya dalam belajar pengetahun bencana 

gempabumi. Parameter yang ke 2 yaitu gaya berpikir abstrak Berdasarkan 

hasil kuesioner yang sudah diisi oleh siswa yaitu ada sebanyak 37 masuk 

dalam kategori baik gaya berpikirnya dalam belajar pengetahuan bencana 

gempabumi, prameter yang ke 3 yaitu gaya berpikir acak kongkret 

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diisi oleh siswa yaitu ada sebanyak 
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37 masuk dalam kategori baik gaya berpikirnya dalam belajar pengetahuan 

bencana gempabumi, dan kategori yang ke 4 yaitu acak abstrak. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diisi oleh siswa yaitu ada sebanyak 

37 masuk dalam kategori baik gaya berpikirnya dalam belajar pengetahuan 

bencana gempabumi. 

Analisis hasil dengan menggunakan indeks pengetahuan bencana 

menurut Jon Sopheluwakan yaitu ada 36 siswa yang masuk katerogi tinggi 

dan 1 siswa dalam kategori sedang, ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

bencana siswa SMPN 1 Jogonalan sangat baik hal ini juga ditunjukkan dari 

hasil gaya berpikir yang digunakan siswa masuk kategori sangat baik dan 

baik. 

Pengaruh gaya berpikir siswa  terhadap pengetahuan  bencana 

gempabumi di SMP N 1 Jogonalan dianalisis menggunakan regresi linier 

sederhana. Dari output  tersebut  diperoleh  koefisien  determinasi (R 

Square) sebesar 0,83 hal ini menunjukan. Dapat dilihat dari perbandingan 

gaya berpikir yang digunakan siswa tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengetahuan bencana gempabumi siswa. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pengaruh gaya 

berpikir siswa terhadap pengetahuan bencana gempabumi di SMPN 1 

Jogonalan kabupaten Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

4.2.1 Gaya berpikir  yang digunakan oleh siswa di SMPN 1 Jogonalan dengan 

perhitungan skor total yang didapat siswa setelah mengisi kuesioner yaitu:  

gaya berpikir kongkret sebanyak 36 siswa masuk dalam kategori “sangat 

baik” dan 1 siswa masuk dalam kategori “baik”. Gaya berpikir sekuensial 

abstrak sebanyak 37 siswa masuk dalam kategori” baik”. Gaya berpikir acak 

kongkret 37 siswa masuk dalam kategori “baik” dan Gaya berpikir acak 

abstrak 37 siswa masuk dalam kategori “baik”. 



 

 
 

10 
 

4.2.2 Pengetahuan bencana gempabumi siswa dengan perhitungan skor yang 

diperoleh siswa setelah mengisi kuesioner yaitu ada 36 siswa yang masuk 

katerogi “hampir siap”. Dan 1 siswa masuk dalam kategori sedang. 

Hasil pengujian statistik dengan melihat nilai signifikansi dimana nilai 0,83 

lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan H1 ditolak dan H0 

diterima. Ini berarti “variabel gaya berpikir siswa tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pengetahuan bencana gempabumi di SMPN 1 

Jogonalan”. 

4.2 Implikasi  

4.2.1 Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

maka dapat di ketahui cara siswa berfikir di kelas dan tidak mempengaruhi 

pengetahuan bencana siswa. 

4.2.2 Implikasi Praktis 

Hasil penelitian tidak adanya hubungan antara gaya berfikir siswa dengan 

pengetahuan bencana siswa di SMPN 1 Jogonalan. 

4.3 Saran  

4.3.1 Bagi Pihak Sekolah SMPN 1 Jogonalan 

Sekolah diharapkan dapat memperhatikan gaya berpikir siswa agar dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi belajar yang disampaikan 

oleh guru. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan  bencana 

gempabumi dan keterampilan dalam menghadapi bencana gempabumi. 

4.3.2 Bagi Pihak Siswa SMPN 1 Jogonalan 

Siswa diharapkan memperbaiki gaya berpikir siswa yang sekarang 

digunakan, memperbaiki menjadi lebih baik dan meningkatkan pengetahuan  

terhadap bencana gempabumi. 

4.3.3 Bagi Peneliti  

Peneliti diharapkan mampu dan dapat memperluas serta mengembangkan 

penelitian lainya yang sejenis ataupun gaya berpikir yang lainnya, untuk 

menambah wawasan bagi guru dan peserta didik. 
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