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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang berada di wilayah selatan berdekatan dengan provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Klaten memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap 

bencana alam. Salah satu bencana alam yang ada rentan di Kabupaten Klaten 

adalah gempa bumi. Dapat dilihat pada gempa bumi pada tahun 2006 di 

Yogyakarta yang mengakibatkan banyak puluhan rumah warga di daerah 

Klaten mengalami kerusakan. Dilihat dari kerusakan yang ada Kabupaten 

Klaten memang terlihat kerusakannya cukup parah di sebagian wilayahnya. 

Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah Kabupaten Klaten memang 

dilintasi jalur gempa, sehingga kerusakan yang diakibatkan juga berbeda 

dengan daerah lain yang tidak dilalui jalur gempa bumi.  

 Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana 

sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun maupun manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa bumi sendiri adalah 

getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan 

energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. 

Gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya yaitu, gempa 

bumi vukanik, gempa bumi tektonik, dan gempa bumi runtuhan. Akibat 

terjadinya gempa bumi dampak yang ditimbulkan meliputi rusaknya sarana 

dan prasarana, jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda dan lain 

sebagainya. 

 Bencana yang rentan terjadi di Kabupaten Klaten tidak hanya gempa 

bumi saja, tetapi kabupaten klaten juga rentan terhadap bencana banjir, 

kekeringan, angin badai, dan letusan gunung berapi. Tiap bencana 



2 
  
 

mempunyai dampak kerusakan masing-masing. Berdasarkan bencana yang 

terjadi di Kabupaten Klaten mendorong pemerintah kabupaten Klaten 

merancang peraturan Bupati Klaten nomor 6 tahun 2014 tentang Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten. Tujuan dari dibentuknya 

peraturan Bupati tersebut adalah agar memberikan pedoman bagi guru dalam 

memberikan pembelajaran kebencanaan agar peserta didik sadar bencana 

sedini mungkin. Maka dari itu BPBD Klaten membuat buku Panduan 

pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten yang nantinya buku tersebut 

akan diuji keefektifitasannya pada pembelajaran kebencanaan di SMA Negeri 

2 Klaten dengan strategi Team Game Tournament dan Snow Balling.  

Selain diuji keefektifitasannya buku Panduan Kebencanaan 

Kabupaten Klaten juga dibandingkan dengan penyusunan modul bahan ajar. 

Perbandiangan ini untuk mengetahui secara rinci apakah Buku Panduan 

Kebencanaan Kabupaten Klaten sudah sesuai baik dalam penyusunannya atau 

masih ada perbaikan dalam penyusunan bahan ajar tersebut sebelum diujikan 

ke sekolah. perbandingan buku panduan ini hanya berdasarkan teori yang ada 

seperti penulisan dalam bahan ajar sesuai jenjang sekolah, bahasa yang 

digunakan dan lain sebagainya. Jadi pada hal ini materi yang disampaikan 

pada Buku Panduan Kebencanaan Kabupaten Klaten tidak ikut dibandingkan. 

Sebagian siswa sudah mengerti tentang pengetahuan bencana melalui 

ekstrakurikuler pramuka yang didalamnya ada materi tentang pengetahuan 

bencana. Bencana yang dijelaskan pada ekstrakurikuler tidak hanya tertuju 

pada gempa bumi saja melainkan juga tentang bencana lainnya yang beresiko 

di Kabupaten Klaten. Sebagian siswa di SMA Negeri 2 Klaten yang belum 

mengerti tentang pengetahuan bencana disekitarnya, diharapkan dengan 

materi gempa bumi dengan strategi Team Game Tournament dan Snow 

Balling nantinya akan sedikit demi sedikit siswa mengetahui bagaimana 

mitigasi bencana, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya untuk 

meninimalisir adanya korban. Karena Kabupaten Klaten sendiri berada pada 

daerah yang mempunyai tingkat kerawanan bencana gempa bumi Tinggi. 

Dapat dilihat pada peta 1.1 pada halaman 6 
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Strategi Team Game Tournament sendiri adalah strategi pembelajaran 

dengan pembagian terdiri dari berbagai kelompok dalam satu kelas, setelah 

itu diberikan soal yang harus dijawab oleh kelompok yang mampu 

menjawabnya, dengan begitu team yang paling sedikit nilainya akan tersisih. 

Sehingga didapatkan team yang paling unggul. Strategi tersebut diharapkan 

siswa siswi SMA Negeri 2 Klaten dapat belajar dan sadar bencana sedini 

mungkin. Begitu juga dengan strategi Snow Balling yang juga menggunakan 

pembelajaran dengan berkelompok yang nantinya akan mendapatkan jawaban 

yang dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat dan tentunya 

jawaban yang dihasilkan sudah disepakati oleh semua peserta didik. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya pengetahuan siswa tentang kebencanaan 

2. Kurangnya minat belajar siswa secara mandiri 

3. Rendahnya minat siswa untuk memahami mata pelajaran 

4. Guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi, sehingga 

mengakibatkan peserta didik menjadi jenuh, dan kurang menarik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. 

5. Model Pembelajaran Team-Game-Tournament dan Snow Balling lebih 

efektif mencapai tujuan pembelajaran dan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran serta mampu bekerjasama secara kelompok. 

C. Pembatasan Masalah 

Memperhatikan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang 

diteliti dibatasi 2 faktor saja yang berhubungan dengan bahan ajar buku 

panduan pembelajaran kebencanaan terhadap peningkatan pengetahuan 

kebencanaan melalui strategi Team-Gam-Tournament dan Snow Balling di 

SMA Negeri 2 Klaten  

1. Penelitian ini hanya menekankan pada materi kebencanaan gempa bumi 

pada siswa kelas XI IPS di SMA N 2 Klaten. 

2. Penelitian ini menekankan pada pengujian bahan ajar buku panduan 

kebencanaan Kabupaten Klaten pada bencana gempa bumi dengan buku 
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pembanding penyusunan modul bahan ajar melalui strategi Team-Game-

Tournament dan Snow Balling. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu  

1. Apakah bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanaan Kabupaten 

Klaten ini sesuai dengan panduan pengembangan bahan ajar? 

2. Bagaimana perbedaan nilai pengetahuan kebencanaan gempa bumi 

melalui strategi Team-Game-Tournament dan Snow Ballingdi SMA 

Negeri 2 Klaten 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah  

1. Ingin mengetahui bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanaan 

gempa bumi sudah sesuai panduan pengembangan bahan ajar. 

2. Mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai pengetahuan kebencanaan 

gempa bumi melalui strategi Team-Game-Tounament dan Snow Ballingdi 

SMA Negeri 2 Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis  

a. Bagi sekolah 

1) Dari hasil penelitian  ini dapat menjadi acuan untuk menggunakan 

metode pembelajaan kooperatif dalam menyampaikan materi, 

sehingga memberikan suasana yang menyenangkan bagi siswa 

dalam mengikuti proses kegiatan belajara mengajar. 

2) Memotivasi guru untuk membuat suasana yang menyenangkan di 

dalam kelas. 
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b. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menjadi sarana belajar untuk 

menjadi seorang pendidik agar siswa dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik dan memahami kebencanaan dan efektifitas bahan ajar 

buku  panduan pembelajaran kebencanaan melalui strategi Team-

Game-Tounament atau strategi Snow Balling.. 

c. Bagi Guru 

1)  Meningkatkan kreatifitas guru dalam menyampaikan materi, 

supaya peserta didik menjadi mudah memahami materi yang 

disampaikan dan menarik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. 

2) Meningkatkan kinerja guru 

3) Guru dapat menerapkan strategi Team-Game-Tournament dan 

strategi Snow Ballingdengan benar. 

4) Dapat mengatasi kesulitan guru dalam menyampaikan materi. 

d. Bagi Universitas  

1) Sebagai dokumentasi bahwa penelitian bahan ajar dan strategi 

pembelajaran pernah dilakukan dan mencapai hasil yang 

diinginkan oleh peneliti. 

2) Dapat menjadi pegangan bagi universitas untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang bahan ajar dan strategi pembelajran 

yang dilakukan.  

 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, 

bahwa : 

a. Mengetahui apakah bahan ajar buku panduan pembelajaran 

kebencanaan gempa bumi sudah sesuai panduan pengembangan 

bahan ajar. 

b. Mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai pengetahuan kebencanaan 

gempa bumi melalui strategi Team-Game-Tounament dan Snow 

Balling di SMA Negeri 2 Klaten. 



 


