
Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah :  SMA Negeri 2 Klaten 

Kelas / Semester  : XI/1 (Ganjil) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)/Geografi 

Pokok bahasan   :  Gempa Bumi 

Alokasi Waktu  :  2 X 45 menit (1x pertemuan) 

Kompetensi Inti :  1. Memahami kontak Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 

Karena Faktor Kombinasi “Alam dan Ulah Manusia “ 

Kompetensi Dasar  :  1.1 Menjelaskan Berbagai Jenis (resiko) Bencana di 

Kabupaten Klaten 

   

Indikator :  1.  Dapat mendiskrispsikan pengertian gempa bumi 

    2. Dapat menyebutkan proses terjadinya gempa bumi di 

Kabupaten Klaten. 

  3.  Dapat menunjukkan daerah rawan bencana di Kabupaten  

Klaten 

  4.  Dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat gempa bumi 

  5.  Dapat  mengetahui Upaya dalam Mitigasi dan Pengurangan 

Resiko Bencana gempa bumi    

A. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Siswa dapat mendiskrispsikan pengertian dan pembagian gempa bumi 

berdasarkan jenisnya 

2. Siswa dapat menyebutkan proses terjadinya gempa bumi di Kabupaten Klaten 

3. Siswa mampu menunjukkan daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten 

4. Siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat bencana gempa bumi 



5. Siswa dapat Mengetahui Upaya dalam Mitigasi dan Pengurangan Resiko 

Bencana gempa bumi.  

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya 

2. Penyebab dan Mekanisme Perusakan gempa bumi 

3. Mekanisme perusakan gempa bumi 

4. Kajian bahaya dan Gejala peringatan dini 

5. Parameter dan Komponen yang terancam 

6. Upaya Mitigasi dan Pengurangan Bencana 

7. Sejarah Gempa Bumi di Kabupaten Klaten 

D. Metode pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Metode    : Tanya jawab, Membaca, Diskusi dan  Presentasi 

3. Model Pembelajaran : Cooperative Learning  

4. Strategi Pembelajaran : Snow Balling 

E. Sumber Belajar  

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Buku Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten 

F. Media Pembelajaran 

1. Kertas HVS 

2. Laptop  

3. Proyektor 

4. White board 

5. Spidol 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Orientasi  

 Guru mengucapkan salam sebagai pembukaan 

15 Menit  



pembelajaran 

 Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdo’a bersama  

 Guru melakukan pengecekan kehadiran siswa 

 Guru memberikan soal pretest untuk dikerjakan 

siswa  

2. Motivasi 

 Guru memberikan kata mutiara sebagi motivasi 

siswa 

 Guru memberikan dorongan dan gambaran 

materi pembelajaran tentang bencana gempa 

bumi siswa diminta untuk aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

3. Apersepsi 

 Guru memberikan pertanyaan tentang bencana 

gempa bumi 

 Guru mengaitkan materi gempa bumi dengan 

kehidupan sehari-hari  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan beberapa tujuan yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran  

 Guru menginformasikan langkah-langkah 

proses pembelajaran dengan menggunakan 

strategi snow Balling 

 

Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Guru membagi siswa menjadi lima kelompok 

sampai tujuh kelompok. 

 Guru memberikan pokok bahasan materi-

materiyang berbeda-beda tentang gempa bumi 

kepada tiap kelompok. 

 Setiap siswa membaca buku sesuai materi 

 

 

 

 

 



yang diberikan.  

b. Menanya 

 Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang 

materi pembelajaran, terkait materi gempa 

bumi  yang belum dipahami. 

c. Mencoba  

 Setiap kelompok membuat 2 pertanyaan 

sesuai dengan materi yang telah mereka 

ketahui dan pelajari di kelompok. 

 Guru mengembalikan suasana kelas seperti 

semula, memberikan kesempatan setiap 

kelompok untuk melemparkan pertanyaan 

yang mereka buat ke kelompok yang lainnya. 

 Masing-masing kelompok yang mendapatkan 

soal langsung berdiskusi pada kelompoknya 

dan menjawab pertanyaan dari kelompok 

yang lain.  

 Guru memberi peserta didik beberapa 

pertanyaan untuk mengecek pemahaman 

mereka terhadap materi. 

d. Menalah 

 Guru meminta tiap-tiap kelompok siswa 

membuat pertanyaan tentang gempa bumi 

sesuai dengan materi yang telah didapatkan  

 Menjawab pertanyaan yang dibuat kelompok 

lain dann menjeaskan kepada teman 

sekelasnya 

e. Mengkomunikasikan 

 Guru menunjuk satu perwakilan dari setiap 

kelompok  untuk menyampaikan hasil 

pertanyaan yang didapatkannya 

 

 

60 Menit 



Penutup  Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum jelas. 

 Melaksanakan soal post test kepada siswa 

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan 

salam penutup. 

 

 

15 Menit 

H. Penilaian 

Nomor Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Spiritual Pengamatan Ketika membuka dan 

menutup pembelajaran 

dan saat presentasi siswa 

2 Sosial Pengamatan Kegiatan dalam proses 

pembelajaran  

3 Pengetahuan Uraian Mengerjakan soal pre 

test dan post test 

4 Keterampilan Hasil Kerja Hasil membuat diskripsi 

pada lembar diskusi 

melalui strategi snow 

balling 

 

Klaten, 11 Agustus 2016 

         Peneliti 

 

 

        Azhari Miftakhul Jannah 

         A610120036 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah :  SMA Negeri 2 Klaten 

Kelas / Semester  : XI/1 (Ganjil) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)/Geografi 

Pokok bahasan   :  Gempa Bumi 

Alokasi Waktu  :  2 X 45 menit (1x pertemuan) 

Kompetensi Inti :  1. Memahami kontak Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 

Karena Faktor Kombinasi “Alam dan Ulah Manusia “ 

Kompetensi Dasar  :  1.1 Menjelaskan Berbagai Jenis (resiko) Bencana di 

Kabupaten Klaten 

   

Indikator :  1.  Dapat mendiskrispsikan pengertian gempa bumi 

    2.   Dapat menyebutkan proses terjadinya gempa bumi di 

Kabupaten Klaten. 

  3.   Dapat menunjukkan daerah rawan bencana di Kabupaten  

Klaten 

  4.  Dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat gempa bumi 

  5.   Dapat  mengetahui Upaya dalam Mitigasi dan 

Pengurangan Resiko Bencana gempa bumi    

A. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Siswa dapat mendiskrispsikan pengertian dan pembagian gempa bumi 

berdasarkan jenisnya 

2. Siswa dapat menyebutkan proses terjadinya gempa bumi di Kabupaten Klaten 

3. Siswa mampu menunjukkan daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten 

4. Siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat bencana gempa bumi 

5. Siswa dapat Mengetahui Upaya dalam Mitigasi dan Pengurangan Resiko 

Bencana gempa bumi.  



B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya 

2. Penyebab dan Mekanisme Perusakan gempa bumi 

3. Mekanisme perusakan gempa bumi 

4. Kajian bahaya dan Gejala peringatan dini 

5. Parameter dan Komponen yang terancam 

6. Upaya Mitigasi dan Pengurangan Bencana 

7. Sejarah gempa Bumi di Kabupaten Klaten 

C. Metode pembelajaran 

Pendekatan   : Scientific 

Metode    : Tanya jawab, Membaca, Diskusi dan  Presentasi 

Model Pembelajaran : Cooperative Learning  

Strategi Pembelajaran : Team Game Tournament 

D. Sumber Belajar  

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang  

Buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten 

E. Media Pembelajaran 

1. Kertas HVS 

2. Laptop  

3. Proyektor 

4. White board 

5. Spidol 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahul

uan 

1. Orientasi  

 Guru mengucapkan salam sebagai pembukaan 

pembelajaran 

 Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan 

berdo’a bersama  

15 Menit 



 Guru melakukan pengecekan kehadiran siswa 

 Guru memberikan soal pretest untuk dikerjakan 

siswa  

2. Motivasi 

 Guru memberikan kata mutiara sebagi motivasi 

siswa 

 Guru memberikan dorongan dan gambaran materi 

pembelajaran tentang bencana gempa bumi siswa 

diminta untuk aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

3. Apersepsi 

 Guru memberikan pertanyaan tentang bencana 

gempa bumi 

 Guru mengaitkan materi gempa bumi dengan 

kehidupan sehari-hari  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan beberapa tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran  

 Guru menginformasikan langkah-langkah proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Team 

Game Tournament 

 

Kegiatan 

Inti 

a. Mengamati 

 Guru membagi siswa menjadi lima kelompok 

sampai tujuh kelompok. 

 Guru memberikan pokok bahasan materi-materi 

yang sama tentang gempa bumi kepada tiap 

kelompok. 

 Setiap siswa membaca buku sesuai materi yang 

diberikan.  

b. Menanya 

 Siswa diberikan kesempatan bertanya tentang 

 

 

 

 

 

 

 



materi pembelajaran, terkait materi gempa bumi  

yang belum dipahami. 

c. Mencoba  

 Setiap kelompok diberikan materi yang sama dan 

mendiskusikan materi tersebut. Setiap babak 

penyisihan guru memberikan waktu untuk belajar 

sekitar 2-3 menit. 

 Guru mengembalikan suasana kelas seperti 

semula, kemudian guru menanyakan soal-soal 

pada babak penyisihan. 

 Guru memberi peserta didik beberapa pertanyaan 

untuk mengecek pemahaman mereka terhadap 

materi. 

d. Menalah 

 Guru meminta tiap-tiap kelompok siswa membuat 

rangkuman tentang gempa bumi sesuai pertanyaan  

yang telah didapatkan dari guru 

 Membuat rangkuman  dan mempresentasikan 

pertanyaan guru di depan kelas. 

e. Mengkomunikasikan 

 Guru menunjuk satu perwakilan dari setiap 

kelompok  untuk menyampaikan hasil 

deskripsinya di depan kelas. 

60 Menit 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum jelas. 

 Melaksanakan soal post test kepada siswa 

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan salam 

penutup. 

 

 

15 Menit 

 



G. Penilaian 

No. Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Spiritual Pengamatan Ketika membuka dan menutup 

pembelajaran dan saat presentasi 

siswa 

2 Sosial Pengamatan Kegiatan dalam proses 

pembelajaran  

3 Pengetahuan Uraian Mengerjakan soal pre test dan 

post test 

4 Keterampilan Hasil Kerja Hasil membuat diskripsi pada 

lembar diskusi melalui strategi 

Team Game Tournament 

 

Klaten, 11 Agustus 2016 

         Peneliti 

 

 

        Azhari Miftakhul Jannah 

         A610120036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

A.  Aspek Spiritual 

 

Jenis/teknik penilaian  : Pengamatan 

Bentuk instrument      : Skor 

Aspek Penilaian : 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Membaca basmallah (A) 35 

2 Membaca hamdallah (B) 35 

3 Membaca salam (C) 30 

 Jumlah skor maksimal 100 

 

Pedoman penskoran :                         X 100 

 

No Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor 

perolehan 

  A B C  

1      

2      

3      

4      

 

B.  Aspek Sosial 

a. Jenis/teknik penilaian : 

Penilaian diri 

b. Instrumen : Skor 

c. Penilaian :



1.   Sikap Jujur 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 Tidak Menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan (a) 25 

2 Mengungkapkan perasaan apa adanya (b) 25 

3 Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya (c) 25 

4 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki (d) 25 

 Jumlah Skor 100 

 

2.   Sikap tanggungjawab 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Melaksanakan tugas individu dengan baik (a) 25 

2 Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita perbuat 

(b) 
25 

3 Melaksanakan apa yang dikatakan tanpa disuruh/diminta (c) 25 

4 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan (d) 25 

 Jumlah Skor 100 

 

3.   Sikap Disiplin 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Datang tepat waktu  (a) 25 

2 Patuh pada peraturan tata tertib sekolah  (b) 25 

3 Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan (c) 
25 

4 Mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar (d) 25 

 Jumlah Skor 100 

 

Pedoman penskoran :



 

No Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor 

Akhir 

Jujur Tanggungjawab Disiplin  

1      

2      

3      

4      



Lampiran 3 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. UU no. 24 thn 2007 menggolongkan bencana alam menjadi 3, yaitu... 

a. Bencana alam, bencana ekonomi, bencana sosial 

b. Bencana alam, bencana sosial, bencana lingkungan 

c. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial 

d. Bencana alam, bencana buatan manusia, bencana sosial 

e. Bencana alam, bencana non alam, bencana buatan manusia 

2. Alat untuk mengukur besar kekuatan atau magnitudo gempa bumi adalah.... 

a. Seismologi 

b. Skala richter 

c. Seismologist 

d. Seismograf 

e. Seisme 

3. Beberapa fenomena geologi yang dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng 

adalah.... 

a. gempa bumi 

b. pembentukan gunung api 

c. penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng benua 

d. A, B & C benar 

e. tidak ada yang benar 

4. Gempa bumi dengan kedalaman hiposentrum kurang dari 90 km disebut... 

a. Gempa bumi dangkal 

b. Gempa bumi sangat dalam 

c. Gempa bumi dalam 

d. Gempa bumi menengah 

e. Gempa bumi sangat dangkal 

5. Besar getaran dan energi gempa bumi runtuhan tergantung... 

a. Aktivitas magnetik 

b. Volume material yang longsor 

c. Banyaknya rekahan – rekahan 

d. Terbentuknya sesar – sesar (fault) 

e. Jenis material longsor 

6. Urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah... 

a. Mitigasi, respon, kesiapsiagaan, pemulihan 



b. Mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan 

c. Mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, respons, pembangunan 

d. Mitigasi, pengawasan, respon, pemulihan 

e. Mitigasi, tanggap darurat, respon, pembangunan 

7. Tindakan di bawah ini merupakan tindakan yang salah pada saat terjadi gempa 

bumi yaitu …  

a. Segera keluar dari rumah jika berada di dalam rumah 

b. Jangan tergesa  – gesa kembali ke dalam rumah karena gempa susulan 

kemungkinan bisa terjadi 

c. Jika sedang berada di jalan, berhenti di tempat yang lapang 

d. Bersikap panik dan bingung 

e. Mencari tempat yang lapang 

8. Sistem peringatan dini tsunami adalah sebuah sistem yang dirancang untuk 

mendeteksi tsunami, dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Sistem ini 

terdiri dari dua begian, yaitu …  

a. Peralatan sensor yang dipasang di pantai, dan jaringan komunikasi untuk 

memberi informasi kepada masyarakat. 

b. Peralatan pengukur kekuatan gempa yang dipasang di pantai, dan jaringan 

komunikasi untuk memberi informasi kepada masyarakat. 

c. Peralatan seismograf dan jaringan komunikasi untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

d. Pperalatan sismograf dan sirine untuk memberi tanda kepada masyarakat 

e. Peralatan sensor yang dipasang di dasar laut dan jaringan komunikasi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. 

9. Tindakan terbaik yang harus dilakukan saat berada dalam ruangan atau 

bangunan bila terjadi gempa adalah... 

a. Menelpon pihak berwajib untuk memberitahu telah terjadi gempa 

b. Berteriak dengan kencang minta tolong pada orang lain  

c. Diam ditempat hingga gempa berakhir dan bersikap tenang 

d. Berlindung dibawah meja atau benda yang kokoh  

e. Secepatnya keluar gedung dengan menggunakan lift 

10. Kegiatan mitigasi bencana merupakan kegiatan yang... 

a. Bersifat sosial 

b. Rutin dan berkelanjutan 

c. Bersifat taktis  

d. Bersifat insidentil 

e. Hanya dilakukan ditempat tertentu 



1. e   6. c 

2. d   7. d 

3. d   8. e 

4. d   9. d 

5. b   10. b 

 

Pedoman penskoran : 

 
Nilai Soal Pilihan Ganda : Jumlah Benar x 10 

Nomor Nama Siswa Nilai Pilihan ganda Nilai Akhir 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

A.  Aspek Keterampilan 

Jenis/teknik penilaian : Unjuk kerja dan ketrampilan 

Bentuk instrument : Skor 

Aspek penilaian : 

1.   Penilaian  diskripsi  tentang  karakteristik  gempa bumi di  Kabupaten 

Klaten 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Siswa dapat menjelaskan pengertian gempa bumi  (a) 25 

2 Siswa dapat menjelaskan pembagian tipe gempa bumi  (b) 25 

3 Siswa dapat menjelaskan peristiwa terjadinya gempa bumi (c) 25 

4 Siswa dapat menunjukkan daerah terdampak bencana gempa 
bumi(d) 

25 

 Jumlah Skor 100 

 

2.   Penilaian diskripsi tentang potensi bencana gempa bumi di Kabupaten 

Klaten 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Siswa dapat mendiskripsikan potensi terjadinya gempa bumi (a) 25 

2 Siswa dapat menjelaskan proses terjadinya gempa bumi (b) 25 

3 Siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan akibat gempa bumi (c) 25 
4 Siswa dapat menjelaskan bencana yang mengikuti setelah 

terjadinya gempa bumi (d) 

25 

 Jumlah Skor 100 

 

3.   Penilaian  diskripsi  tentang  tindakan  mitigasi  bencana  yang  

dilakukan  untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi 

 

No Aspek Yang dinilai Skor 

1 Siswa dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika terjadi 
bencana gempa bumi disekolah maupun dirumah (a) 

25 



2 Siswa dapat menjelaskan kegiatan mitigasi bencana saat terjadinya 

Gempa bumi (b) 

25 

3 Siswa dapat menjelaskan kegiatan mitigasi bencana saat setelah 

terjadinya gempa bumi (c) 

25 

4 Siswa dapat menjelaskan kegiatan mitigasi bencana berdasarkan 

kearifan lokal (d) 

25 

 Jumlah Skor 100 

 

Pedoman penskoran : 

 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Aspek diskripsi 

tentang gempa 
bumi 

Aspek diskripsi 

tentang potensi 
gempa bumi 

Aspek diskripsi 

tindakan mitigasi 
bencana 

Skor 

Akhir 

a b c D a b c d a b c d  
1               
2               

3               

4               

5               

 



Lampiran 5 

LEMBAR SOAL UJI VALIDITAS INSTRUMEN 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar! 

1. “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan 

non alam maupun manusia sehingga menimbulkan korban jiwa” adalah 

pengertian dari.... 

a. Bencana 

b. Hazard 

c. Vulnerability 

d. Mitigasi 

e. Musibah 

2. UU no. 24 thn 2007 menggolongkan bencana alam menjadi 3, yaitu... 

a. Bencana alam, bencana ekonomi, bencana sosial 

b. Bencana alam, bencana sosial, bencana lingkungan 

c. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial 

d. Bencana alam, bencana buatan manusia, bencana sosial 

e. Bencana alam, bencana non alam, bencana buatan manusia 

3. Indonesia yang terletak di perbatasan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan 

lempeng Pasifik menyebabkan Indonesia menjadi daerah... 

a. Dilewati badai tropis 

b. Rawan gempa bumi 

c. Pergerakan El Nino dan La Nina 

d. Punggungan samudra 

e. Persebaran hutan hujan tropis 

4. Gempa bumi dapat menyebabkan bencana lajutan, kecuali.... 

a. Kebakaran 

b. Kecelakaan industri 

c. Runtuhnya pohon-pohon besar 

d. Kecelakaan transportasi 

e. Banjir akibat runtuhnya bendungan 

5. Adanya sesar aktif dalam bumi yang apabila terkompresi hingga batas alastis 

maksimal akan mengakibatkan patahan dan tiba-tiba mengakibatkan gempa 

adalah salah satu jenis gempa, yaitu.... 

a. Tektonik  

b. Vulkanik 

c. Runtuhan 

d. Gempa kecil 

e. Gempa besar 



6. Alat untuk mengukur besar kekuatan atau magnitudo gempa bumi adalah.... 

a. Seismologi 

b. Skala richter 

c. Seismologist 

d. Seismograf 

e. Seisme 

7. Lokasi pusat gempa bumi di permukaan bumi disebut.... 

a. Skala richter 

b. Seisme 

c. Koordinat 

d. Hiposentrum 

e. Episentrum 

8. Ilmu yang mengkaji tentang gempa bumi disebut.... 

a. Seismologi 

b. Skala richter 

c. Seismologist 

d. Seismograf 

e. Seisme 

9. Gempa bumi dengan skala yang besar yang terjadi dibawah permukaan air laut 

dapat menimbulkan bencana susulan seperti tsunami, tanda-tanda yang akan 

timbul bila terjadi tsunami adalah.... 

a. Air laut tiba-tiba surut setelah gempa bumi terjadi 

b. Terjadi gempa susulan 

c. Angin bertiup dengan kencang 

d. Terjadi longsoran batuan 

e. Tiba-tiba tercium bau air laut yang menyengat 

10. Gempa bumi kadang tidak datang sebagai bencana tunggal, biasanya gempa 

bumi dengan kekuatan besar akan membawa bencana lain. Kecuali.... 

a. Tsunami 

b. Kebakaran 

c. Longsor 

d. Kerusuhan  

e. Gagal teknologi 

11. Beberapa fenomena geologi yang dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng 

adalah.... 

a. gempa bumi 

b. pembentukan gunung api 

c. penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng benua 

d. A, B & C benar 

e. tidak ada yang benar 



12. Titik di permukaan bumi yang merupakan proyeksi titik pusat gempa bumi 

disebut 

sebagai.... 

a. Fokus 

b. Hiposenter 

c. Fokal 

d. Deposenter 

e. Episenter 

13. Salah satu ciri gempa tektonik adalah... 

a. Terjadi diwilayah pertemuan lempeng meliputi wilayah yang luas 

b. Meliputi wilayah yang sempit dan dangkal 

c. Terjadinya kerusakan yang hebat 

d. Hiposenternya jauh didalam bumi 

e. Terjadi diwilayah yang luas dan dangkal 

14. Gempa bumi dengan kedalaman hiposentrum kurang dari 90 km disebut... 

a. Gempa bumi dangkal 

b. Gempa bumi sangat dalam 

c. Gempa bumi dalam 

d. Gempa bumi menengah 

e. Gempa bumi sangat dangkal 

15. Skala yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan gempa berdasarkan 

magnitudo gempa adalah... 

a. Skala beaufort 

b. Skala fahrenheid 

c. Skala mercalli 

d. Skala richter 

e. Skala grafik 

16. Besar getaran dan energi gempa bumi runtuhan tergantung... 

a. Aktivitas magnetik 

b. Volume material yang longsor 

c. Banyaknya rekahan – rekahan 

d. Terbentuknya sesar – sesar (fault) 

e. Jenis material longsor 

17. Gempa bumi menyebabkan getaran yang merambat keseluruh bagian bumi yang 

menyebabkan kerusakan struktur bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Hal 

ini disebut... 

a. Kajian bahaya 

b. Parameter gempa bumi 

c. Mekanisme perusakan 

d. Upaya mitigasi 



e. Kerentanan gempa bumi 

18. Skala IV pada skala Modifled Mercally Intensity (MMI) yang digunakan untuk 

menunjukan intensitas guncangan gempa bumi dengan keterangan.... 

a. Sangat jarang atau hampir tidak ada orang dapat merasakan, tercatat pada 

alat seismograf 

b. Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, 

sebagian besar orang tidak dapat merasakan 

c. Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari orang akan 

terbangun, barang – barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak 

d. Kerusakan pada bangunan yang mempunyai konstruksi jelek 

e. Terasa oleh banyak orang dalam ruangan, jendela mengeluarkan bunyi 

retakan 

19. Urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah... 

a. Mitigasi, respon, kesiapsiagaan, pemulihan 

b. Mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan 

c. Mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, respons, pembangunan 

d. Mitigasi, pengawasan, respon, pemulihan 

e. Mitigasi, tanggap darurat, respon, pembangunan 

20. Informasi yang tidak dibutuhkan saat melakukan tanggap darurat bencana 

adalah... 

a. Kondisi geografis wilayah terkena bencana 

b. Jalur transportasi dan sistem komunikasi 

c. Perkiraan jumlah korban meninggal 

d. Lokasi penampungan korban bencana dan ketersediaan logistik 

e. Angka ketergantungan penduduk 

21. Tindakan mitigasi bencana alam dilakukan... 

a. Sebelum terjadi bencana 

b. Setelah ada kepastian akan terjadi bencana 

c. Setelah bencana berlalu 

d. Sebelum, sesaat dan sesudah terjadi bencana 

e. Setelah dilakukan evalusi penanganan bencana 

22. Gempa bumi adalah bencana yang tidak dapat diprediksi kejadiannya, sebagai 

kepala keluarga / orang tua ketika terjadi gempa bumi barang-barang apa saja 

yang akan kalian bawa.... 

a. Handphone, charger, makanan instan 

b. Handphone, makanan instan, surat-surat berharga 

c. Pakaian, makanan instan, surat berharga 

d. Pakaian, uang, surat berharga 

e. Handphone, pakaian, surat berharga 



23. Konstruksi bangunan tahan gempa perlu dikembangkan di daerah rawan gempa. 

Pembangunan rumah tahan gempa telah dilakukan di negara …  

a. Thailand 

b. Jepang                              

c. Korea  

d. Philipina  

e. Indonesia                    

24. Tindakan di bawah ini merupakan tindakan yang salah pada saat terjadi gempa 

bumi yaitu …  

a. Segera keluar dari rumah jika berada di dalam rumah 

b. Jangan tergesa  – gesa kembali ke dalam rumah karena gempa susulan 

kemungkinan bisa terjadi 

c. Jika sedang berada di jalan, berhenti di tempat yang lapang 

d. Bersikap panik dan bingung 

e. Mencari tempat yang lapang 

25. Pernyataan: 

1) Denah yang sederhana dan simetris  

2) Bahan bangunan seringan mungkin 

3) Konstruksi dengan penahan beban yang memadai 

4) Struktur pondasi harus sangat dalam 

5) Harus dikerjakan tenaga ahli dari luar negeri 

Prinsip utama pembuatan rumah tahan gempa sebagai mitigasi terdapat pada 

angka? 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 2, dan 5 

c. 1, 3 dan 4 

d. 2, 4 dan 5 

e. 3, 4 dan 5 

26. Pernyataan: 

1) Berlindung pada tempat yang kuat untuk menahan runtuhan 

2) Berlari ke tempat yang lebih tinggi 

3) Segera keluar dari gedung dan berlari ke tempat lapang 

4) Jika sedang di jalan hindari benda-benda yang mudah runtuh 

5) Bersembunyi di bawah tempat tidur 

Upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada angka... 



a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 4 

c. 1, 4 dan 5 

d. 2, 3 dan 5 

e. 2, 4 dan 5 

27. Sistem peringatan dini tsunami adalah sebuah sistem yang dirancang untuk 

mendeteksi tsunami, dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Sistem ini 

terdiri dari dua begian, yaitu …  

a. Peralatan sensor yang dipasang di pantai, dan jaringan komunikasi untuk 

memberi informasi kepada masyarakat. 

b. Peralatan pengukur kekuatan gempa yang dipasang di pantai, dan jaringan 

komunikasi untuk memberi informasi kepada masyarakat. 

c. Peralatan seismograf dan jaringan komunikasi untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

d. Pperalatan sismograf dan sirine untuk memberi tanda kepada masyarakat 

e. Peralatan sensor yang dipasang di dasar laut dan jaringan komunikasi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. 

28. Tindakan terbaik yang harus dilakukan saat berada dalam ruangan atau 

bangunan bila terjadi gempa adalah... 

a. Menelpon pihak berwajib untuk memberitahu telah terjadi gempa 

b. Berteriak dengan kencang minta tolong pada orang lain  

c. Diam ditempat hingga gempa berakhir dan bersikap tenang 

d. Berlindung dibawah meja atau benda yang kokoh  

e. Secepatnya keluar gedung dengan menggunakan lift 

29. Upaya memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana alam 

disebut... 

a. Simulasi bencana 

b. Antisipasi bencana 

c. Mitigasi bencana 

d. Tanggap darurat 

e. Lokalisasi bencana 

30. Kegiatan mitigasi bencana merupakan kegiatan yang... 

a. Bersifat sosial 

b. Rutin dan berkelanjutan 

c. Bersifat taktis  

d. Bersifat insidentil 

e. Hanya dilakukan ditempat tertentu 

 



1. a   11. d   21. a 

2. e   12. b   22. c 

3. b   13. a   23. b 

4. c    14. d   24. d 

5. a    15. d   25. a 

6. d    16. b   26. b 

7. e   17. c   27. e 

8. a   18. e   28. d 

9. a   19. c   29. c 

10. d   20. e   30. B 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Soal Pilihan Ganda : Jumlah Benar x 10 

 

Nomor Nama Siswa Nilai Pilihan ganda Nilai Akhir 

1    

2    

3    

4    

5    
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Lampiran 7 

Hasil Tabulasi Nilai Kelas Eksperimen Snow Balling kelas XI IPS 1 

Daftar Nilai Kelas XI IPS 1 

  

    No Nama Pre Test Post Test 

1 Almira Zata Amani 40 60 

2 Ananda Kurniawati 40 60 

3 Andi Akmal Fauzan 50 50 

4 Annisa Maharani P 40 40 

5 Ardian Andono P 30 40 

6 Arif Yudha Prakoso 40 40 

7 Aurora Alya Nurjihan 40 40 

8 Ayu Nor Widyastuti 50 70 

9 Ayuni Rismayanti C 40 50 

10 Baskoro Bayu Saputra 50 60 

11 Dias Ayu Saraswati -  - 

12 Gita Ganeswari Nur S 40 40 

13 Dyah Ayu Wulandari 60 80 

14 Elizabeth sih K 20 30 

15 Esa Putri Rageswuri 60 80 

16 Ikhsan Wahyu W 50 70 

17 Jessica Angel Melinda 40 70 

18 Kristina Febiola -  - 

19 Laila Nur Fafirani 50 70 

20 Leny Mindarintia 60 70 

21 Moh. Ilham Novanta 40 60 

22 Muhammad Fauzan R 30 50 

23 Muhammad Ibnu H -  - 

24 Naufal Habib Izzudin 50 60 

25 Nuril Ikhsani 50 70 

26 Okky damayanti 30 50 

27 Prasasti Palimirmani 30 50 

28 Putri Aryawati Widya 40 50 

29 Restu Andini 50 60 

30 Riaqi Juniarti 50 70 

31 Rochmadoni Akbar P 40 70 

32 Ronaldo Alfian Cahyo 50 60 

33 Salma Ayu Kusumaningrum 40 50 



34 Saufa Adha P 40 70 

35 Septia Shohiba Ahmad 30 50 

36 Septi Rahmawati 30 50 

37 Tabita Rahma Hardani 40 50 

38 Yulia Ageta Kristi 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Hasil Tabulasi Nilai Kelas Eksperimen Team Game Tournament XI IPS 2 

Daftar Nilai Kelas XI IPS 2 

  

    No Nama Pre Test Post Test 

1 Abraham Caesario S 50 80 

2 Albertus Raditya N 60 100 

3 Alfian Wahyu Irawan 30 50 

4 Alfonsa Maria Hayu -  - 

5 Alliyatasya Nur Azizah 40 60 

6 Anwar Bayu Priyanto 60 100 

7 Ardan faras Kusuma 40 70 

8 Auliya Arif Putra S 50 100 

9 Bagus Kurniawan 30 40 

10 Bella Rahmawati 20 40 

11 Berliana Arif Nur Aini 50 70 

12 Berliana Ivanovi Sulis 50 90 

13 Bernadetha Dewanti 60 80 

14 Catarina Clarisa 50 60 

15 Chelsa Putri Schell 40 50 

16 Damastri Angga H 50 70 

17 Daru Nafisyah Ichlas 70 100 

18 Desy Puspitaningrom 50 60 

19 Diva Raisa Aulia A 40 60 

20 Elvira Fahrani Luthfi 40 50 

21 Emanuela Priska R 30 50 

22 Fathia Sukma Azarin 40 50 

23 FransiscaViana Putri 70 100 

24 Galih Candra Yudha -  - 

25 Hanifah Mustika Suci 50 50 

26 Hilda Salsabila A 40 50 

27 Ichsan Mastito H 60 60 

28 Mahendra Abiyaksa 60 100 

29 Margareta Stellano 50 90 

30 Muhammad Himny N 50 50 

31 Poppy Safira Puspita 70 100 

32 Porfirius Yucha P 60 90 

33 Richardo Tedi Indra 50 60 



34 Ryan Anggara 70 100 

35 Sakina 40 50 

36 Salwa Rosyida -  - 

37 Zulva Sasti Alysa -  - 
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