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Abstrak: Materi pembelajaan kebencanaan di SMA yang masih bersifat umum 

menunjukkan perlunya pengembangan bahan ajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

mengembangkan bahan ajar kebencanaan melalui pelatihan dan pendampingan 

guru-guru geografi SMA. Kegiatan ini diberikan untuk meningkatkan SDM dan 

kreativitas guru dengan cara melibatkan secara aktif guru-guru geografi SMA di 

Sampang dalam menyusun bahan ajar materi kebencanaan sesuai dengan lokasi, 

khususnya di wilayah kepesisiran. Wilayah kepesisiran Kabupaten Sampang 

khususnya bagian selatan merupakan wilayah yang rawan kejadian banjir. Materi 

kebencanaan yang selama ini digunakan dalam pembelajaran di kelas belum 

mengacu pada kondisi di lapangan. Pada umumnya guru-guru geografi di 

Kabupaten Sampang memiliki kesulitan untuk menyusun materi pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi ancaman bencana di wilayahnya. Kegiatan 

pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, outdoor study, 

demonstrasi langsung dipraktikkan oleh peserta dan tanya jawab. Adapun 

kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahap 

persiapan, identifikasi lokasi kajian rawan bencana, pembuatan video, 

pendampingan penyusunan bahan ajar kebencanaan, simulasi prosedur 

pembelajaran kebencanaan, dan evaluasi kegiatan akhir. Hasil evaluasi terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa peserta pelatihan dan 

pendampingan sangat antusias dalam penyusunan bahan ajar bencana kepesisiran 

di Kabupaten Sampang. Hasil pengembangan bahan ajar yang telah disusun 

bersama-sama antara Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan, Universitas 

Negeri Malang dan MGMP Guru Geografi Sampang ini diharapkan mampu 

menjadi referensi yang dapat digunakan secara luas di kawasan rawan bencana 

kepesisiran. 

 

Kata kunci: Bahan Ajar, Guru Geografi, Kebencanaan, Kepesisiran, Pendampingan  

 

Abstract: Disaster learning materials in high schools that are still general in nature 

indicate the need for the development of teaching materials. The purpose of this 

activity is to develop disaster teaching materials through training and mentoring 

of high school geography teachers. This activity was given to increase teacher 

human resources and creativity by actively involving high school geography 

teachers in Sampang in preparing disaster material teaching materials in 

accordance with the location, especially in coastal areas. Coastal areas, especially 

in the southern part of Sampang, are areas prone to flooding. Disaster material that 

has been used in learning in the classroom does not yet refer to conditions in the 

field. In general, geography teachers in Sampang Regency have difficulties in 
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compiling learning materials that are in accordance with the conditions of disaster 

threat in their area. This community service activity uses lecture method, outdoor 

study, direct demonstration practiced by participants and questions and answers. 

The dedication activities include several stages of activities, namely the preparation 

stage, identification of disaster prone study locations, making videos, assisting in 

preparing disaster teaching materials, simulating disaster learning procedures, and 

evaluating final activities. The results of the evaluation of the activities that have 

been carried out show that the training participants and mentors were very 

enthusiastic in the preparation of coastal disaster teaching materials in Sampang 

District. The results of the development of teaching materials that have been 

compiled together between the Center for Disaster, Mitigation, and Environment, 

Malang State University and the Sampang Geography Teacher MGMP are 

expected to be a reference that can be widely used in coastal prone areas. 

 

Keywords: Assistance, Coastal, Disaster, Geography Teacher, Teaching Materials,  

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di daerah katulistiwa. 

Posisi Indonesia terletak diantara dua samudra memiliki iklim tropis dan 

intensitas curah hujan yang tinggi (Mardiatno dan Marfai, 2016). BNPB (2019) 

menunjukkan data banyaknya bencana di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 

1.830 kejadian. Kejadian tersebut meliputi 506 kejadian bencana banjir, 5 kejadian 

bencana banjir dan tanah longsor, 522 kejadian bencana tanah longsor, 696 

kejadian bencana putting beliung, 78 kejadian bencana kebakaran, 4 kejadian 

bencana gunung api, 13 kejadian bencana gempa bumi, serta 6 kejadian 

gelombang pasang.  

Sebagai respon terhadap meningkatnya kejadian bencana di Indonesia 

yang berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat salah 

satunya adalah melalui pendidikan pengurangan risiko bencana. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kesadaran dan 

kesiapsiagaan masyarakat sebelum terjadi, saat, dan setelah bencana. Pendidikan 

pengurangan risiko bencana salah satunya termaktub dalam pembelajaran 

geografi di SMA (Permendikbud, 2016). Pembelajaran pengurangan risiko 

bencana dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menilai dan mengurangi 

kerentanan fisik, ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat melalui 

pendekatan sistematis dan holistik (Kagawa & Selby, 2012). 

Pendidikan pengurangan risiko bencana di Indonesia telah dijelaskan 

dalam kurikulum 2013. Secara umum Mulyasa (dalam Damayanti 2018) 

menyebutkan keunggulan esensial dari kurikulum 2013, yaitu: 1) menggunakan 

pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual) yang berpusat pada peserta 

didik; 2) berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan 

kemampuan siswa; serta 3) terdapat bidang studi dan mata pelajaran tertentu 
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yang lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi dan berkaitan dengan 

ketrampilan. Secara lebih terperinci proses pembelajaran langsung dilakukan 

dengan cara 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi/menganalisis dan mengkomunikasikan dalam kegiatan analisis). 

Adapun pembelajaran tidak langsung merupakan proses pendidikan secara 

langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus (Yani, 2016). 

Aplikasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran pengurangan risiko bencana 

khususnya dalam pembelajaran geografi belum mengacu pada pendekatan 

alamiah yakni guru melibatkan siswa untuk mengidentifikasi wilayah rawan 

bencana, jenis ancaman bencana, potensi kerusakan, kehilangan, dan kerugian 

diakibatkan oleh bencana. Sering dijumpai guru geografi yang tidak mampu 

menghadirkan ilustrasi kondisi sebenarnya ke dalam kelas sebagai bahan kajian 

pembelajaran. Kondisi tersebut dijumpai pada sebagian besar guru geografi di 

Kabupaten Sampang. 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu wilayah dengan ancaman 

bencana yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan kondisi wilayah 

Kabupaten Sampang yang memiliki topografi datar hingga landai di beberapa 

tempat. Kawasan kepesisiran Kabupaten Sampang merupakan lokasi-lokasi 

yang sering dilanda banjir setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPBD 

Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa bencana banjir terjadi setiap tahun di 

daerah perkotaan dengan intensitas empat hingga lima kali yang merendam 

kelurahan dan desa di kecamatan kota (Inarisk, 2019). 

Berdasarkan kondisi tersebut kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk 

mendampingi guru-guru geografi dalam forum MGMP Geografi Kabupaten 

Sampang untuk menyusun bahan ajar kebencanaan di wilayah kepesisiran. 

Penggunaan bahan ajar yang tepat akan mampu menstimulus siswa agar giat 

belajar sehingga, mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran (Tanjung, 2015) 

Dalam kegiatan ini secara langsung guru diajak ke lapangan untuk 

mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan bencana banjir di pesisir selatan Kabupaten 

Sampang. Rincian kegiatan pendampingan berdasarkan siklus 5 M yaitu: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 

menganalisis dan mengkomunikasikan dalam kegiatan analisis. Hasil akhir dari 

kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar bencana kepesisiran Kabupaten 

Sampang diharapkan mampu menjadi bahan ajar yang kontekstual khususnya 

dalam pembelajaran pengurangan risiko bencana. 
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METODE 

 

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah guru-guru 

geografi Kabupaten Sampang yang tergabung di dalam Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) Geografi Kabupaten Sampang. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberikan solusi terhadap kesulitan guru-guru geografi dalam 

penyusunan bahan ajar kebencanaan dengan materi ancaman bencana lokal. 

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan serangkaian metode meliputi: ceramah 

dan diskusi di dalam ruangan, observasi lapangan (outdoor study), demostrasi 

langsung, dan diakhiri dengan penyusunan bahan ajar kebencanaan. Kegiatan 

pengabdian masyarakat diikuti oleh sebagian besar guru geografi di Kabupaten 

Sampang, sementara tim pengabdian dari Universitas Negeri Malang 

merupakan kolaborasi antara Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan 

(PKML) dan Jurusan Geografi. Selanjutnya kegiatan observasi lapangan 

dilakukan di lingkungan sempadan Kali Kemuning dan sekitar hutan kota 

Kabupaten Sampang. Kedua lokasi tersebut dipilih sebagai contoh lokasi yang 

sering terlanda banjir di Kabupaten Sampang. 

Teknis kegiatan pengabdian masyarakat dalam pendampingan 

penyusunan bahan ajar bencana kepesisiran untuk guru-guru Geografi di 

Kabupaten Sampang dapat dibagi dalam dua tahapan yaitu kegiatan 

pendampingan tahap 1 dan tahap 2. Kegiatan pendampingan tahap pertama 

dikasanakan pada bulan April 2019 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) 

tim dosen pengabdi masyarakat dibantu beberapa orang mahasiswa 

memberikan pelatihan dan pemahaman tentang kondisi fisik sosial lokasi rawan 

bencana di Kabupaten Sampang, 2) tim dosen pengabdi masyarakat dibantu 

mahasiswa memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah penyusunan 

bahan ajar yang telah dilengkapi dengan data primer dari lapangan dan contoh-

contoh bahan ajar kebencanaan yang akan dikembangkan oleh guru-guru 

MGMP Geografi Sampang. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tahap kedua 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Adapun rincian kegiatan pengabdian 

masyarakat kepada MGMP Geografi Kabupaten Sampang meliputi: 1) penyajian 

hasil penyusunan bahan ajar kebencanaan pada tahap pertama, 2) diskusi antara 

tim pengabdi Universitas Negeri Malang dan guru-guru geografi dalam forum 

MGMP Kabupaten Sampang untuk revisi dan finalisasi produk akhir bahan ajar 

kebencanaan kepesisiran di Kabupaten Sampang 
  

HASIL & PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar kebencanaan kepesisiran di 

Kabupaten Sampang dilaksanakan pada bulan April dan Agustus 2019. 
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Pendampingan penyusunan bahan ajar dilakukan selama 2 hari pada setiap 

tahapannya. Pada hari pertama difokuskan pada pemberian informasi tentang 

tahapan-tahapan penyusunan bahan ajar kebencanaan kepesisiran. Kegiatan 

pada hari pertama juga dilakukan untuk mengidentifikasi proses pembelajaran 

guru di sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian angket dan 

kuesioner. Hasil dari kuesioner yang telah diisi dijadikan solusi terkait 

permasalahan yang dialami guru di Kabupaten Sampang dalam penggunaan 

bahan ajar di sekolah. 

Pada hari kedua pendampingan, dilaksanakan pemberian informasi 

mengenai mitigasi bencana kepesisiran kepada para guru. Kegiatan ini 

dilakukan dengan melibatkan guru secara langsung untuk mengobservasi dan 

mengumpulkan data di lokasi-lokasi rawan bencana pesisir. Selain itu, ketika di 

lokasi guru diberikan arahan melalui demonstrasi langsung terkait mitigasi 

bencana kepesisiran. Secara umum, praktek mitigasi dapat dikelompokkan ke 

dalam mitigasi struktural dan mitigasi non structural (Rusilowati, 2012). 

Sementara kegiatan pendampingan tahap kedua dilaksanakan untuk finalisasi 

dan revisi akhir produk.  

 

Tingkat Penggunaan Bahan Ajar oleh Guru Geografi di Kabupaten Sampang 

Berdasarkaan pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner 

diperoleh hasil berupa tingkat keseringan guru menggunakan bahan ajr ketika 

pembelajaran materi kebencanaan. Terdapat tiga klasifikasi untuk 

mengidentifikasi tingkat keseringan guru menggunakan bahan ajar dalam 

materi kebencanaan meliputi: Selalu, Sering, dan Jarang. Sebanyak 38% guru 

mengungkapkan bahwa sering menggunakan bahan ajar ketika membelajarkan 

bencana. Sementara, 38% guru menyatakan selalu menggunakan bahan ajar 

kebencanaan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Sisanya sebanyak 8% 

guru menyatakan jarang menggunakan bahan ajar kebencanaan ketika 

melaksanakan pembelajaran terkait materi bencana. Tingkat penggunaan bahan 

ajar oleh Guru Geografi di Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam Gambar 1.  

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 1. Persentase Tingkat Penggunaan Bahan Ajar oleh Guru Geografi di 

Kabupaten Sampang 

8%

54%

38%

Tingkat Penggunaan Bahan Ajar

Jarang Sering Selalu
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Jenis Bahan Ajar yang Digunakan oleh Guru Geografi di Kabupaten Sampang 

Setelah memperoleh data persentase tingkat penggunaan bahan ajar oleh 

Guru Geografi di Kabupaten Sampang, maka selanjutnya yang dikumpulkan 

adalah jenis bahan ajar yang digunakan guru geografi selama pembelajaran. 

Terdapaat Sembilan jenis media/bahan ajar yang digunakan guru selama 

pembelajaran kebencanaan meliputi: 1) rangkuman materi, 2) video 

pembelajaran, 3) power point materi, 4) buku paket, 5) buku dan media/alat 

sederhana, 6) gambar, 7) LKS, 8) model-model pembelajaran, 9) foto. Perincian 

persentase setiap jenis bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran 

kebencanaan di Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam Gambar 2 sebagai 

berikut: 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 2. Jenis  Bahan Ajar  dalam Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten 

Sampang 

 

 

Video merupakan jenis bahan ajar yang paling baanyak digunakan guru 

geografi untuk pembelajaran kebencanaan di Kabupaten Sampang. Secara lebih 

lanjut guru menjelaskan bahwa video pembelajaran yang selama ini telah 

digunakan adalah video pembelajaran kebencanaan yang digunakan secara 

umum. Hal ini berarti bahan ajar yang digunakan belum sesuai dengan kondisi 

faktual di Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu sebagai upaya menyusun materi 

pembelajaran yang sesuai guru diajak terlibat secara langsung mengumpulkan 

data lapangan terkait ancaman kebencanaan di Kabupaten Sampang. 
 

Observasi dan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Bahan Ajar 

Kebencanaan 

Tahapan ini dimulai dengan diskusi di kelas untuk melakukan 

brainstorming terhadap guru geografi dalam forum MGMP Kabupaten 
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Sampang. Kegiata dimulai dengan mengidentifikasi jenis ancaman bencana di 

Kabupaten Sampang beserta lokasi-lokasi rawan bencana. Hasil diskusi dan 

curah pendapat yang dilakukan guru-guru geografi beserta tim pengbdian 

masyaraakat UM diperoleh penjelasan bahwa Kabupaten Sampang memiliki 

ancaman banjir yang cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh meluapnya air di 

Sungai Kemuning serta rob di sekitar garis pantai selatan Kabupaten Sampang. 

 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 3. Pemaparan Tahapan  dalam Penyusunan Bahan Ajar Kebencanaan di 

Kabupaten Sampang oleh Tim Pengabdian Masyarakat UM beserta Perwakilan MGMP 

 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 4. Pelaksanaaan Diskusi dan Curah pendpat  dalam Penyusunan Bahan Ajar 

Kebencanaan di Kabupaten Sampang 

 

Tahapan selanjutnya setelah guru mengidentifikasi ancaman dan lokasi 

rawan bencana ialah verifikasi lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menyusun bahan ajar sesuai dengan kondisi faktual lokasi rawan bencana. 

Dengan demikian, dalam penyusunan bahan ajar bencana dilakukan secara 

kontekstual dengan mengacu lingkungan sekitar.  

Kegiatan pengukuran dan pengamatan lapangan digunakan sebagai data 

primer penyusunan bahan ajar kebencanaan. Identifikasi dan deteksi kondisi 

fisik dilakukan dengan menunjukkan dan menguji kondisi fisik lingkungan  

yakni air, tanah dan penggunaan lahan di lokasi rawan bencana. Selain itu, ada 

kegiatan wawancara untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai 

bencana yang pernah terjadi.  
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Titik lokasi pengamatan dan pengumpulan bahan ajar yang dipilih terletak 

di sempadan Sungai Kemuning dan di Taman Kota Sampang. Lokasi tersebut 

dipilih karena mewakili wilayah yang sring terlanda banjir di Kabupaten 

Sampang. Lokasi beserta kegiatan selama pengabdian dapat dilihat dalam 

gambar sebagai berikut. 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 5. Identifikasi Lokasi Rawan Banjir di Sempadan Sungai Kemuning, 

Kabupaten Sampang 

 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 6. Identifikasi Kondisi Fisik Wilayah Lokasi Rawan Banjir di Sekitar Sungai 

Kemuning 

 

 
Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 7. Diskusi dan Penjelasan Kondisi Faktual di Lokasi Rawan Bencana Banjir 

(Taman Kota Sampang) 
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Proses Penyusunan Bahan Ajar Kebencanaan di Kabupaten Sampang Melalui 

Kolaborasi Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan Universitas Negeri 

Malang dengan Forum MGMP Geografi Sampang 

Paska kegiatan pengumpulan data lapangan kegiatan selanjutnya adalah 

penyusunan bahan ajar. Sebagai produk luran yang hendak dihasilkan dari 

kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah video pembeljaran dan materi 

pembelajaran dalam bentuk lembar kegiatan siswa (LKS). Kegiatan penyusunan 

bahan ajar dilakukan secara kolaboratif antara Tim Pengabdi Masyarakat UM 

dengan Forum MGMP Geografi Kabupaten Sampang.  

Kegiatan diawali dengan memilah bahan yang akan digunakan dalm 

menyusun bahan ajar. Bahan tersebut berasal dari data primer yang telah 

dikumpulkan selama proses diskusi dan observasi lapangan. Tahapaan 

selanjutnya adalah analisis dan kesesuaian materi berdasarkan kedalaman dan 

keluasan bahan ajar yang akan disusun. Penyusunan bahan ajar dimulai dengan 

membuat draft outline bahan ajar. Pada kegiatan ini guru yang tergabung dalam 

MGMP Geografi Kabupaten Sampang diarahkan dan didampingi oleh tim 

pengabdian masyarakat untuk menyusun materi yang akan dijadikan bahan 

ajar.  

Bahan yang digunakan untuk menyusun bahan ajar kebencanaan di 

Kabupaten Sampang bukan hanya berasal dari kegiatan observasi lapangan dan 

pengumpulan data primer saja, melainkan juga diperkaya dari data-data 

sekunder. Data-data sekunder yang digunakan dalam menyusun bahan ajar 

kebencanaan berasal dari berbagai instansi yang menyediakan data terkait 

kejadian bencana di Kabupaten Sampang. Instansi-instansi tersebut meliputi: 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang. Kegiatan penyusuanan bahan ajar 

dilaksanakan selama tiga bulan 

Pendampingan dalam Revisi dan Finalisasi Produk Akhir Bahan Ajar 

Kebencanaan di Kabupaten Sampang 

Kegiatan terakhir dalam tahap penyelesaian pendampingan adalah revisi 

dan finalisasi produk bahan ajar. Kegiatan ini dilakukan di bulan Agustus 2019. 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan 

penyusunan produk bahan ajar kebencanaan di Kabupaten Sampaang. Kegiatan 

yang dilakukan secara umum berisi pemaparan hasil dan diskusi bahan ajar 

yang telah dilakukan tim Pengabdian Masyarakat dengan forum MGMP 

Geografi Kabupaten Sampang. 

Selama kegiatan pemapran hasil penyusunan bahan ajar guru-guru 

geografi Kabupaten Sampang terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan. 

Antusiasme guru nampak pada proses diskusi perbaikan konten isi bahan ajar 
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kebencanaan. Para guru juga terlibat aktif dalam memberikan gagasan untuk 

perbaikaan bahan ajar yang telah disusun. Respon positif lain dari guru-guru 

geografi adalah harapan akan diadakannya pelatihan/pendampingan 

penyusunan bahan ajar sejenis setiap tahunnya. Refleksi akhir dari 

pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar kebencanaan di 

Kabupaten Sampang adalah kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar 

memberikan manfaat bagi para guru di Kabupaten Sampang. Melalui kegiatan 

pendampingan penyusunan bahan ajar diharapkan guru geografi di Kabupaten 

Sampang mampu memanfaatkan lingkungan sekitar dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga pembelajaran yang ada di kelas dapat berlangsung secara 

kontekstual. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengtahuan dan 

keterampilan yang sesuai dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya 

khususnya dalam pembelajaran kebencanaan.  

 

SIMPULAN 

 

Kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar kebencanaan penting 

dilaksanakan untuk menyiapkan bahan ajar kontekstual sesuai dengan kondisi 

faktual lingkungan. Melalui kegiatan pendampingan penyusunan bahan ajar 

kebencanaan tim pengabdian masyrakat dan guru geografi yang tergabung 

dalam forum MGMP Geografi Kabupaten Sampang melaksanakan serangkaian 

kegiatan penyusunan bahan ajar kebencanaan meliputi: diskusi, observasi 

lapangan, penyusunan bahan ajar, revisi, dan finalisasi produk akhir bahan ajar 

kebencanaan. Hasil akhir bahan ajar kebencanaan di Kabupaten Sampang dapat 

dipergunakan secara luas oleh guru geografi dalam pembelajaran kebencanaan 

berbasis lingkungan lokal. 
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