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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Efektifitas 

Pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. Efektifitas 

pembelajaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen 

pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran efektif mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran baik 

yang berdimensi mental fisik, maupun sosial. Pembelajaran efektif 

memudahkan peserta didik belajar sesuatu yang bermanfaat (Suprijono, 

2009). 

Efektifitas menurut Sudarmayanti (2009) dalam Bukunya yang 

berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja merupakan 

suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat 

dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran atau 

output, sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka 

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi 

meningkat. 

Efektifitas penggunaan buku panduan pembelajaran kebencanaan 

di kabupaten Klaten dengan menggunakan strategi Team-Game-

Tournament dapat dilihat dari hasil yang akan diuji dan dapat dilihat dari 

peningkatan pengetahuan kebencanaan pada tiap siswa yang akan diberi 

perlakuan dengan menggunakan strategi. 

2. Bahan Ajar 

Widodo dan Jasmadi (dalam Lestari, 2013:1) mengemukakan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka  
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mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Dari pengertian tersebut 

menggambarkan pentingnya bahan ajar untuk membantu proses kegiatan 

belajar mengajar untuk membantu guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa menjadi lebih runtut serta tercapai semua kompetensi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dampak positif dari bahan ajar adalah guru akan mempunyai 

lebih banyak waktu untuk membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dari 

segala sumber atau referensi yang digunakan dalam bahan ajar, dan 

peranan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menjadi 

berkurang. Bahan ajar sangat membantu guru dalam menunjang proses 

pembelajaran karena peran guru sebagai pusat dalam kegiatan belajar 

mengajar akan berkurang, dalam hal ini berdasarkan kemampuan guru 

merancang proses kegiatan belajar mengajar didalam kelas menjadi lebih 

menarik serta tidak membosankan, sehingga siswa akan menjadi lebih 

aktif dan tidak terlalu terpusat pada guru, peran guru hanya akan menjadi 

fasilitator dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Kemampuan guru dalam merancang ataupun menyusun bahan 

ajar menjadi hal yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan 

proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar yang disusun 

secara sistematis disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam 

bahan ajar tidak hanya materi tentang pengetahuan semata, tetapi juga 

berisi keterampilan dan sikap  yang perlu dipelajari siswa  untuk 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

3. Penyusunan Bahan Ajar 

Menurut Buku Panduan Pengembangan Bahan Ajar dari 

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 bahwa berdasarkan 

teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 
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empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, 

buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, 

model/maket.Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan 

hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio 

visual) seperti  video compact disk, film.Bahan ajar multimedia 

interaktif (interactive teaching material)  seperti CAI (Computer 

Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajarn 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

Selanjutnya pada buku pedoman ini hanya akan dibahas tentang 

bahan ajar cetak. Untuk bahan ajar non-cetak akan dibahas pada buku 

pedoman tersendiri. 

a. Bahan Ajar Cetak (Printed) 

Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk.  Jika 

bahan ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan 

mendatangkan beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh 

Steffen Peter Ballstaedt, 1994 yaitu: 

1) Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga 

memudahkan bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada 

peserta didik bagian mana yang sedang dipelajari 

2) Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit 

3) Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara 

mudah 

4) Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas 

bagi individu 

5) Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja 

6) Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk 

melakukan aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa 

7) Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang 

bernilai besar 
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8) Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri 

b. Penyusunan Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan siswa 

(LKS), modul, brosur atau leaflet, Wallchart, Foto/Gambar, 

Model/Maket. Dalam menyusun bahan yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa judul atau materi yang disajikan harus berintikan KD atau 

materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik, di samping itu 

menurut Steffen-Peter Ballstaedt bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Susunan tampilan, yang menyangkut: Urutan yang mudah, judul 

yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, 

rangkuman, dan tugas pembaca.  

2) Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, 

jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak 

terlalu panjang. 

3) Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui 

orangnya, check list untuk pemahaman. 

4) Stimulan,yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan 

mendorong pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

5) Kemudahan dibaca,yang menyangkut: keramahan terhadap 

mata (huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), 

urutan teks terstruktur, mudah dibaca. 

6) Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan 

kajian, lembar kerja (work sheet). 

4. Bencana 

Menurut UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai 

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara Asian Disaster 
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Preparadness Center (ADPC) mendefinisikan bencana alam dalam 

formulasi “the serious disruption of the functioning of society, 

cousingwidespread human, material or environmental losses, which 

exceed the ability of the affected communities to cope using their own 

resources” (Abarquez & Murshed, 2004). 

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga 

aspek dasar, yaitu: 

a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak 

(hazard) 

b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, 

penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. 

c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui 

kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya 

mereka. 

Bencana dapat terjadi karena ada 2 kondisi yaitu adanya 

peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan 

kerentanan (Vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi 

masyarakat tidak rentan, maka masyarakat dapat mengatasi sendiri 

peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, 

tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi 

bencana. 

Bencana terdiri dari berbagai bentuk menurut UU No. 24 tahun 

2007 mengelompokan bencana kedalam 3 kategori yaitu : 

a. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan dan tanah longsor. 
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b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 

teror. 

5. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah suatu gerakan tiba-tiba atau suatu rentetan 

gerakan tiba – tiba dari tanah dan bersifat transientyang berasal dari 

daerah terbatas dan menyebar dari titik tersebut ke segala arah (M.T. 

Zein). Oleh karena itu, gempa bumi adalah suatu gejala fisik/kejadian 

alam yang umumnya ditandai dengan bergetar/berguncangnya bumi 

sehingga merupakan bahaya dan ancaman yang dapat menimbulkan 

bencana pada umumnya timbul akibat rusak atau runtuhnya gedung – 

gedung dan bangunan – bangunan buatan manusia lainnya.  

Beberapa jenis gempa sebagai berikut: 

a. Gempa bumi Vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivtas 

magnetic dimana ada tekanan fluida gunung api (gas, uap dan 

magma) yang naik kepermukaan sehingga menyebabkan rekahan-

rekahan dan patahan pada tubuh gunung api yang akan menimbulkan 

getaran energi yang menjalar ke segala arah. Gempa bumi ini dapat 

diperkirakan karena gunung api meletus terdapat tanda-tandanya. 

b. Gempa bumi Tektonik adalah gempa yang terjadi akibat aktifitas 

tektonik. Gempa ini juga disebakan adanya gerakan lempeng 

litosfera, lempeng atau kerak bumi yang bergerak suatu saat akat 

terjadi tumbukan. Dengan adanya aktifitas tektonik akan terbentuk 

sesar (foult) aktif yang apabila terkompresi hingga batas elastis 

maksimal akan mengakibatkan patahan secara tiba-tiba dan 

menghasilkan getaran dan energi yang merambat ke segala arah. 
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Gempa ini sangat berbahaya karena getarannya sangat kuat dan tidak 

ada tanda sebelumnya. 

c. Gempa bumi Runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat adanya 

longsoran/runtuhan material pada suatu lereng bawah laut maupun di 

darat akibat gaya gravitasi, akibat longsoran/runtuhan tersebut akan 

terjadi impact atau benturan pada dasar lereng sehingga 

menimbulkan getaran. Besarnya getaran dan energi tergantung pada 

volume material yang longsor atau runtuh. 

Mekanisme Perusakan : 

Energi getaran gempa dirambatkan keseluruh bagian bumi. 

Dipermukaan bumi, getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan 

runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menimbulkan korban 

jiwa. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, 

runtuhan bangunan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan 

pemukiman disekitarnya.  

Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana 

ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi 

dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggu penahan 

lainnya. 

6. Pembelajaran dan Belajar 

a. Pembelajaran 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

mana suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah 

lewat reaksi dari situasi yang dihadapi, dengan keadaan bahwa 

karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak 

dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan reaksi 

asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari 

organisme. ( Hilgard dan Bower, 1966, hal.2, di Banoma, 1987) 
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Pengertian yang lain menurut Dr. Rusman bahwa 

pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. 

Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh 

guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan 

pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

(Dr. Rusman, M.Pd). 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembelajaran 

terjadi ketika anda berubah karena suatu kejadian dan perubahan yang 

terjadi bukan karena perubahan secara alami atau karena menjadi 

dewasa yang dapat terjadi dengan sendirinya atau perubahannya 

sementara saja, tetapi lebih karena reaksi dari situasi yang dihadapi. 

b. Belajar 

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara 

psikologis maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu 

aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berfikir, 

memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, 

membedakan, mengungkapkan, menganalisis dan sebagainya. 

Sedangkan aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan 

eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan, dan sebagainya. (Dr. 

Rusman, M.Pd) 

 Menurut DRS Sunaryo belajar adalah merupakan suatu 

kegiatan, dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang adapada dirinya dalam pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan. Sudah barang tentu tingkah laku 

tersebutadalah tingkah laku yang positif artinya untuk mencari 

kesempurnaan hidupnya.  
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 Menurut Prof. Dr. B.P. Sitepu,, M.A. Belajar merupakan 

proses perubahan perilaku yang lebih baik sehingga siap dan berhasil 

mengatasi berbagai masalah individu dan lingkungannya. Sebagai 

makhluk sosial yang tidak terpisahkan dari komunitasnya, belajar dan 

perubahan tidak bisa dilakukan secara individu saja tetapi juga secara 

bersama-sama, berkesinambungan, dan terus menerus sehingga 

menjadi salah satu jenis budaya masyarakat. 

 Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku dalam membentuk pribadi 

dan perilaku individu terhadap individu lain. Proses perubahan ini 

tentunya perubahan dalam hal yang positif atau dalam hal yang baik. 

Sehingga dalam keseharian individu dapat membentuk pribadi yang 

lebih baik. 

7. Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategia, strategi 

merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil merncapai 

suatu kemenangan. Strategi juga didefinisikan sebagai suatu garis besar 

halauan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Abin 

Syamsuddin Makmun, 2000; 220). Strategi pembelajaran adalah 

spesifikasi untuk seleksi dan mengatur kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan dalam satuan pelajaran (Seels dan Richey, 1994;31) 

a. Team Game Tournament 

Teams Games Tournament (TGT) pada mulanya 

dikembangkan oleh Davied Devries dan Keith Edward, ini 

merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. 

Dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, kemudian 

siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya. 

Pembelajaran dalam Teams Games Tournament (TGT) hampir sama 
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seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan 

sistem skor perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen 

permainan akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding 

mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja 

akademik mereka yang lalu. Nur & Wikandari (2000) menjelaskan 

bahwa Teams Games tournament TGT telah digunakan dalam 

berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan untuk 

mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam 

dengan satu jawaban benar, seperti perhitungan dan penerapan 

berciri matematika, dan fakta-fakta serta konsep IPA.  

Pendekatan yang digunakan dalam Teams Games Tournament 

adalah pendekatan secara kelompok yaitu dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran. Pembentukan 

kelompok kecil akan membuat siswa semakin aktif dalam 

pembelajaran. Ciri dari pendekatan secara berkelompok dapat 

ditinjau dari segi.  

Tujuan pembelajaran dalam kelompok kecil yaitu;  

1) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah secara rasional,  

2) mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong  

3) mendinamisasikan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga 

setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab, dan  

4) mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok 

tersebut (Dimyati dan Mundjiono, 2006).  

Agar kelompok kecil dapat berperan konstruktif dan produktif 

dalam pembelajaran diharapkan;  

1) anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok,  

2) siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab,  

3) setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan 

mendorong timbulnya semangat tim, dan  
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4) kelompok mewujudkan suatu kerja yang kompak (Dimyati dan 

Mundjiono, (2006).  

Peranan guru dalam pembelajaran kelompok yaitu;  

1) pembentukan kelompok  

2) perencanaan tugas kelompok,  

3) pelaksanaan, dan  

4) valusi hasil belajar kelompok.  

Ada lima komponen utama dalam TGT, yaitu:  

1) Penyajian kelas, pada awal pembelajaran guru menyampaikan 

materi dalam penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan 

pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang 

dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-

benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan 

guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat 

kerja kelompok dan pada saat game karena skor game akan 

menentukan skor kelompok;  

2) Kelompok (team), biasanya terdiri atas empat sampai dengan 

lima orang siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih 

mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih 

khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja 

dengan baik dan optimal pada saat game;  

3) Game, terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas 

dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih 

kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai 

dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu 

akan mendapatkan skor;  
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4) Turnamen, untuk memulai turnamen masing-masing peserta 

mengambil nomor undian. Siswa yang mendapatkan nomor 

terbesar sebagai reader 1, terbesar kedua sebagai chalennger 1, 

terbesar ketiga sebagai chalenger 2, terbesar keempat sebagai 

chalenger 3. Dan kalau jumlah peserta dalam kelompok itu lima 

orang maka yang mendapatkan nomor terendah sebagai reader 

2. Reader 1 tugasnya membaca soal dan menjawab soal pada 

kesempatan yang pertama. Challenger 1 tugasnya menjawab 

soal yang dibacakan oleh reader 1 apabila menurut chalenger 1 

jawaban reader 1 salah. Chalenger 2 tugasnya adalah 

menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1 tadi apabila 

jawaban reader 1 dan chalenger 1 menurut chalenger 2 salah. 

Chalenger 3 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan 

oleh reader 1 apabila jawaban reader 1, challenger 1, chalenger 

2 menurut chalenger 3 salah. Reader 2 tugasnya adalah 

membacakan kunci jawaban. Permainan dilanjutkan pada soal 

nomor dua. Posisi peserta berubah searah jarum jam. Yang tadi 

menjadi chalenger 1 sekarang menjadi reader 1, chalenger 2 

menjadi chalenger 1, challenger 3 menjadi challenger 2, reader 

2 menjadi chalenger 3 dan reader 1 menjadi reader 2. Hal itu 

terus dilakukan sebanyak jumlah soal yang disediakan guru; (e) 

Penghargaan kelom-pok (team recognise), guru kemudian 

mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing team 

akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi kriteria yang ditentukan.  

b. Snow Balling 

 Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang 

dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat. Dimulai dari 

kelompok kecil kemudian dilanjut dengan kelompok yang lebih 

besar sehingga akan memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah 

disepakati oleh peserta didik secara berkelompok. Strategi ini akan 
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berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari menuntut pemikiran 

yang mendalam atau yang menuntut peserta didik untuk berpikir 

analisis bahkan mungkin sistesis. Materi-materi yang bersifat 

faktual, yang jawabannya sudah ada dalam buku teks mungkin tidak 

tepat diajarkan dengan strategi ini.  

Langkah – langkah strategi Snow Balling 

1) Sampaikan topik materi yang diajarkan 

2) Minta peserta didik untuk menjawab secara berpasangan (dua 

orang) 

3) Setelah peserta didik yang berkerja berpasangan tadi 

mendapatkan jawaban, pasangan tadi digabungkan dengan 

pasangan disampingnya. Dengan ini terbentuk kelompok 

dengan anggota empat orang. 

4) Kelompok berempat ini mengerjakan tugas yang sama seperti 

dalam kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan jawaban kelompok dua orang dengan 

kelompok yang lain. Dalam langkah ini perlu ditegaskan bahwa 

jawaban kedua kelompok harus disepakati oleh semua anggota 

kelompok baru 

5) Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, 

setiap kelompok digabungkan dengan kelompok yang lain. 

Dengan ini muncul kelompok baru yang anggotanya delapan 

orang. 

6) Yang dikerjakan oleh kelompok baru ini sama dengan tugas 

pada langkah keempat diatas. Langkah ini dapat dilanjutkan 

sesuai dengan jumlah peserta didik atau waktu yang tersedia 

7) Masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasilnya 

kepada kelas 
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8) Pengajar akan membandingkan jawaban dari masing-masing 

kelompok kemudian memberikan ulasan-ulasan dan penjelasan-

penjelasan secukupnya sebagai klarifikasi dari peserta didik. 

B. Penelitian terdahulu yang relevan 

1. Sudarti (2015), dengan judul peningkatan prestasi belajar IPS melalui 

Team Game Tournament (TGT) di kelas V SD Negeri 1 Gemaharjo 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yaitu dengan membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 

menguasai kelas dan menjadi fasilitator dan motivator secara merata. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar motivasi belajar siswa dilakukan serangkaian tes evaluasi. Dari 

hasil tes tersebut diketahui bahwa prestasi belajar siswa pada bidang 

study IPS sebelum siklus nilai rata-rata 61,79 dengan prosentase 

ketuntasan siswa sebesar 73,68% dan pada siklus kedua mengalami 

peningkatan ketuntasan belajar siswa 36,84%, siklus I diperoleh nilai rata 

- rata: 67,37 dengan prosentase ketuntasan belajar siswa sebesar 73,68% 

dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi: 82,63 dengan 

prosentase ketuntasan belajar siswa sebesar 100,00%. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Team Games Tournament dapat meningkatkan motivasi belajar bidang 

studi IPS pada siswa Kelas V Semester II SD Negeri 2 Sambitan Tahun 

2013/2014. 

2. Fransisca Siska (2014), dengan judul peningkatan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan Team Game 

Rournamnet di kelas IV SDN 07 Sadaniang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan hasil kemampuan guru melaksanakan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif Team Game Tournament total skor yaitu 12,22 dan rata-rata 

skor yaitu 3,05. Jumlah perolehan nilai hasil belajar siswa siklus I adalah 

510 dengan rata-rata 56,66. Dari analisis data yang diperoleh hasil belajar 



21 

 

siswa siklus II adalah 650 dengan rata-rata 72,22. Maka, peningkatan 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II sebanyak 15,56 

3. Eka Pratiwi Adam (2014), penelitian ini dilakukan sebanyak 2 (dua) 

siklus. Prestasi belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus II. Rata-

rata persentase daya serap siswa terhadap materi pelajaran pada siklus II 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I. Adanya 

peningkatan presentase daya serap siswa terhadap materi pelajaran 

menunjukan bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

Snow Balling (Bola Salju) dalam pembelajaran IPS Ekonomi pada materi 

pembelajaran Perbankan, pokok bahasan Memahami Uang dan 

Perbankan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adanya peningkatan 

daya serap siswa terhadap materi pelajaran tersebut menunjukan jinerja 

atau indikator keberhasilam dalam penelitian ini telah tercapai. 

4. Yani Ramdani (2012), Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan bahan ajar dan instrumen penelitian yang memiliki 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang 

memadai meliputi: (1) menganalisis secara teoritis instrumen, rubrik, dan 

bahan ajar; (2) menganalisis secara teoritis tentang komunikasi, 

penalaran, dan koneksi matematis; (3) menganalisis secara empiris 

identifikasi permasalahan lapangan berkenaan dengan bahan ajar, 

pembelajaran, dan instrumen dalam mengevaluasi; (4) mengembangkan 

prototipe instrumen, rubrik, dan bahan ajar; (5) analisis teoritik istrumen, 

rubrik dan bahan ajar; (6) model konseptual yang telah disusun kemudian 

divalidasi oleh pakar sesuai dengan keahliannya agar model konseptual 

tersebut mempunyai dasar teori yang ajeg dan sesuai denga n kaidah 

ilmiah, (7) penyempurnaan model instrumen; (8) ujicoba terbatas 

instrumen dan rubrik; (9) penyempurnaaninstrumen dan rubrik. 

5. Uki Hares Yulianti (2011), Analisis perbandingan kualitas buku teks 

BSE bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII karya Ratna Susanti,, 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati Sutopo: kajian isi, 

penyajian dan bahasa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
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adalah ketiga BSE bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII tersebu sudah 

layak dan dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru 

dengan rata-rata penilaian kurang lebih 90%. Saran yang dapat diberikan 

antara lain, BSE karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih perlu 

memperhatikan kriteria subaspek keakuratan dalam pemilihan contoh, 

dan kesesuaian fitur/ contoh/ latihan/ rujukan agar dalam hal pemilihan 

contoh baik wacana, cerpen, puisi, maupun drama sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa kelas VII dan mengandung keunggulan nilai-nilai 

moral. Pada kelayakan pola penyajian BSE karya Ratna dalam 

penyajiannya perlu dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai siswa 

kelas VII. Adapun, pada BSE karya Maryati Sutopo hendaknya pada 

akhir bab atau pokok bahasan disertakan evaluasi dan rujukan. 

Dapat dilihat dari 3 penelitian yang berbeda kesimpulan yang 

didapatkan hampir sama, yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui 

strategi Team-Game-Tournament dan Snow Balling. Tujuan penelitian ini 

adalah menguji efetivitas suatu bahan ajar yang digunakan dan strategi yang 

digunakan yaitu Team-Game-Tournament dan Snow Ballingserta untuk  

mengetahui peningkatan belajar siswa melalui strategi Team-Game-

Tournament dan Snow Balling. Dan 2 penelitian yang menjelaskan langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan bahan ajar. Bukan hanya 

itu saja pada penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana perbandingan 

buku yang baik. 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti tahun 2016 

Buku Panduan Pembelajaran 

Kebencanaan Kabupan Klaten 

Kurangnya Pengetahuan Siswa 

Tentang Kebencanaan Gempa 

Bumi di Kabupaten Klaten 

Teori Pembanding dari 

Panduan Pengembangan 

Bahan Ajar dari Dikti 

Pembelajaran Gempa Bumi 

menggunakan Strategi Team 

Game Tournament 

Pembelajaran Gempa 

Bumi menggunakan 

Strategi Snow Balling 

 

Hasil Pembelajaran 

Menggunakan Strategi Team 

Game Tournament 

Hasil Pembelajaran 

Menggunakan Strategi 

Snow Balling 

 

Hasil Proses Pembelajaran yang efektif 

di SMA Negeri 2 Klaten 

Kekurangan dan Kelebihan seteah 

dibandingkan dengan Teori 

pembanding dari Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar 

Hasil Analisis Diskriptif dari 

Perbandingan Buku 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan variabel penelitian yaitu efektifitas dan strategi, maka 

hipotesis yang diajukan penulis adalah : 

1. Ada perbaikan dalam beberapa hal untuk menjadikan buku Panduan 

Kebencanaan Kabupaten Klaten lebih baik lagi. 

2. Ada perbedaan nilai antara strategi Team Game Tournamentdan Snow 

Balling terhadap hasil belajar menggunakan bahan ajar buku panduan 

kebencanaan Kabupaten Klaten dengan materi gempa bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


