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SUNGAI (DAS) SEBAGAI DASAR  PENGETAHUAN KEBENCANAAN 

UNTUK SISWA KELAS X DI SMA N 1 JATINOM 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengembangan buku pengayaan 

konservasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai dasar pengetahuan kebencanaan, (2) 

Mengetahui efektivitas buku pengayaan konservasi daerah aliran sungai (DAS) 

sebagai dasar pengetahuan kebencanaan untuk siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Jatinom. Model pengembangan menggunakan rancangan Borg and Gall. Desain 

penelitian menggunakan randomized pretest posttest control group design dengan 72 

responden. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Jatinom dengan Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling dengan 2 kelas 

penelitian, yaitu 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1 kelas sebagai kelas eksperimen. 

Teknik Analisa data menggunakan uji T paired sample t-test. Perbedaan hasil 

pemahaman terhadap materi konservasi DAS di kelas kontrol dan eksperimen 

mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan yang signifikan terjadi pada kelas 

eksperimen.  Nilai rata-rata hasil pretest kelas kontrol 43, 89 dan posttest sebesar 70,14 

mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 51%. Sedangkan nilai rata-rata pretest 

kelas eksperimen 40,56 dan posttest sebesar 79,03 mengalami peningkatan hasil 

belajar sebesar 77%. Hasil uji T-tet menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) yaitu 0,000 

yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H₀  ditolak dan H₁  diterima. 

 

Kata Kunci: Buku Pengayaan, Hasil Belajar, Pengembangan. 

 

Abstrack 

 

This study is aimed to: (1) Knowing the development of watershed conservation 

enrichment book as the basis for disaster knowledge, (2) Knowing the effectiveness of 

watershed conservation enrichment book as the basis of disaster knowledge for the 

tenth grade students at 1 Senior High School of Jatinom. The development model uses 

the design from Borg and Gall. The design of the study used randomized pretest and 

posttest control group design with 72 respondents. The study was conducted at 1 

Senior High School of Jatinom with the sampling technique using purposive random 

sampling by two research classes, namely 1 class as the control class and 1 class as the 

experiment class. The technique for analyzing data using paired sample t- test. The 

difference in the results of understanding of watershed conservation material in the 

control class and experiment has increased, but the significant increase occurred in the 

experimental class. The average value of the control class pretest was 43, 89 and 
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posttest was 70.14 increase the experienced in learning outcomes by 51%. While, the 

average value of the experimental class pretest was 40.56 and posttest was 79.03 

increase the experienced in learning outcomes by 77%. The results of the T-test test 

showed that the significant value (2-tailed) that is 0,000 which means less than 0.05 

so that H₀  is rejected and H₁  is accepted. 

Keyword: Enrichment Books, Watershed, Media Development. 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki indeks risiko bencana sebesar 123 dengan katagori sedang (BNPB, 2014: 

89). Kabupaten Klaten sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

berada di wilayah selatan memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap beberapa 

bencana alam, seperti gempa bumi tektonik, erupsi Gunung Merapi, angin puting 

beliung, banjir, kekeringan, dan tanah longsor (Winduro, 2017: 46). Salah satu 

kecamatan di Kabupaten Klaten yang terdampak bencana alam adalah Kecamatan 

Jatinom. 

Secara astronomis Kecamatan Jatinom terletak diantara 7º32’19”-7º48’33” LS 

dan 110º26’14”-11º47’51” BT dengan ketinggian daerah mencapai 250 mdpl sampai 

490 mdpl. Kecamatan Jatinom tepat berada di kaki lereng Gunung Merapi dengan jenis 

tanah regosol yang merupakan hasil dari endapan proses Gunung Merapi (Badan Pusat 

Statistik Kecamatan Jatinom, 2017: 2). Berdasarkan hasil olah data dari Badan Pusat 

Statistik Kecamatan Jatinom tahun 2017, menyatakan bahwa Kecamatan Jatinom 

memiliki rata-rata curah hujan sebesar 219,58 selama tahun 2016. 

Keberadaan Kecamatan Jatinom disertai dengan adanya jumlah rata-rata curah 

hujan dapat menimbulkan sebuah ancaman bencana. Bencana tersebut dapat terjadi 

akibat dari faktor alam dan faktor manusia. Menurut Purnama (2016) bahwa di dekat 

Sungai Ngancar, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom telah terjadi bencana tanah 

longsor. Bencana tersebut terjadi karena keberadaan daerahnya yang memiliki 

kemiringan lereng cukup terjal dengan adanya intensitas curah hujan yang tinggi dan 

disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir secara terus menerus oleh masyarakat 

sekitar. 

Salah satu cara untuk menanggulangi bencana tersebut dapat dilakukan dengan 

pengelolaan daerah aliran sungai. Menurut Asdak (2014: 547) bahwa terdapat 3 
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kegiatan utama dalam pengelolaan DAS. Pertama, pembagian DAS menjadi beberapa 

tata guna lahan, seperti adanya pertanian irigasi, agroforestry, kehutanan serbaguna 

dan lainnya. Kedua, dengan menerapkan sistem pertanian irigasi dan hutan komersial, 

dimana keduanya harus memperhatikan cara penanaman dan jenis tanaman yang 

sesuai. Ketiga, pengembangan kegiatan pengelolaan di daerah hilir yaitu dengan cara 

perlindungan pinggir sungai melalui strip penyangga, penanaman vegetasi, 

pemasangan batu penahan longsor, pembersihan sampah, pengerukan lumpur, dan 

pengendalian pencemaran. 

Dampak terjadinya bencana tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, melainkan 

masyarakat. Salah satu yang menjadi komponen dari masyarakat yang merasakan 

dampak bencana adalah anak-anak. Menurut Absor (2011: 18) menjelaskan bahwa 

anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap bencana, karena secara 

fisik dan mental masih dalam proses pertumbuhan dan bergantung kepada orang 

dewasa. Hasil penelitian Rahman tahun 2018, menyatakan bahwa tidak mudah 

memulihkan kesehatan psikis dan mental anak-anak terdampak korban bencana. 

Dampak trauma mental yang dialami anak-anak lebih besar dibandingkan dengan 

dampak secara fisik anak tersebut. 

Adanya pengetahuan tentang kebencanaan dapat memberi dampak positif bagi 

anak-anak. Pengetahuan tentang kebencanaan bagi anak-anak dapat membantu untuk 

bersikap tanggap bencana apabila di daerah sekitar terjadi bencana. Pengetahuan yang 

baik didapatkan anak-anak ketika menjadi siswa di sekolah, tetapi pengetahuan 

kebencanaan belum dimasukkan dalam materi pelajaran di sekolah. 

Materi tentang kebencanaan belum dikaitkan dengan materi konservasi daerah 

aliran sungai di sekolah, sehingga pengetahuan kebencanaan siswa yang berkaitan 

dengan materi konservasi daerah aliran sungai masih rendah. Materi konservasi daerah 

aliran sungai dalam pembelajaran di sekolah masuk ke dalam tema dinamika hidrosfer 

dan dampaknya terhadap kehidupan. Belum dimasukkannya pengetahuan 

kebencanaan yang berkaitan dengan materi konservasi daerah aliran sungai pada 

dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dapat mengakibatkan 

kurangnya pengetahuan kebencanaan siswa mengenai bencana yang terjadi pada 

sumberdaya air yang ada di bumi. 
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Permasalahan lain yaitu minimnya sumber-sumber ilmiah yang berkaitan 

dengan pengetahuan kebencanaan sebagai media pembelajaran guru dalam 

menyampaikan materi konservasi daerah aliran sungai (DAS) berkaitan dengan 

bencana yang ditimbulkan. Hal tersebut menjadi alasan untuk pengembangan media 

pembelajaran berupa buku pengayaan konservasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai 

dasar pengetahuan kebencanaan. Menurut Vebrianto (2011: 346) menjelaskan bahwa 

media pembelajaran merupakan salah satu alat pada komponen pendidikan yang telah 

dimasukkan dalam kurikulum untuk tercapainya pembelajaran yang lebih baik. 

Salah satu media pembelajaran yang efektif untuk siswa adalah buku pengayaan. 

Buku pengayaan memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar (Andriani, 

2018: 27). Buku pengayaan dapat menjadi salah satu media pembelajaran untuk 

membantu siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan guru dan dapat 

menjadi dasar pengetahuan kebencanaan tentang materi konservasi daerah aliran 

sungai.  Buku pengayaan yang merupakan salah satu dari media pembelajaran tidak 

hanya mengacu pada 1 sumber ilmiah, melainkan berbagai macam sumber ilmiah yang 

kebenarannya dapat dibuktikan. Buku pengayaan harus dikembangkan secara terus 

menerus menurut perkembangan ilmu dan waktunya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan buku pengayaan 

konservasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai dasar pengetahuan kebencanaan dan 

efektivitas pengembangan buku pengayaan konservasi daerah aliran sungai (DAS) 

sebagai dasar pengetahuan kebencanaan untuk siswa kelas X di SMA N 1 Jatinom. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan 

modifikasi model Borg and Gall dengan langkah yaitu penelitian dan pengumpulan 

data, perencanaan, mengembangkan bentuk produk awal, pengujian awal lapangan, 

revisi produk utama, uji coba lapangan utama, uji coba lapangan operasional, 

sosialisasi dan implementasi. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah 

mengembangkan bahan ajar berupa buku pengayaan dalam pelajaran geografi materi 

konservasi DAS kelas X. Desain penelitian menggunakan randomized pretest posttest 

control group design yaitu membandingkan antara hasil tes awal dan hasil tes akhir. 



5 
 

Bahan ajar yang dikembangan berisi tentang penjelasan mengenai proses daur 

hidrologi dan ekosistem DAS, air permukaan dan airtanah (groundwater), 

karakteristik DAS, fungsi sungai, bagian-bagian sungai, faktor penyebab bencana 

hidrometeorologi dan upaya pencegahannya. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 

Jatinom, Kabupaten Klaten. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. 

Uji persyaratan analisis data menggunakan uji validitas dengan metode Product 

Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cornboach’s Alpa. Analisis data 

menggunakan uji T Paired Sample T-test.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan Produk 

Pengembangan produk dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen 

kebutuhan bahan ajar baik kepada guru pendamping dan peserta didik, yang 

kemudian hasil kebutuhan dianalisis. Berdasarkan analisis uji kebutuhan maka 

kriteria bahan ajar materi konservasi DAS yang dikembangkan terdiri dari a) 

materi berkaitan dengan daerah sekitar, b) pembagian materi secara proposional, 

c) penambahan materi tentang konservasi DAS, d) penyajian KI, KD, tujuan 

pembelajaran ditulis sesuai aslinya, e) banyak gambar dalam menyajikan materi, 

f) sangat perlu dicantumkan kuis, info, fakta menarik, g) evaluasi soal pilihan 

ganda, jawaban, dan pembahasannya, h) penyajian gambar full colour kualitas 

HD, i) jenis kertas HVS, j) penyajian materi konservasi DAS secara luas disertai 

contoh, k) judul buku “Konservasi DAS sebagai pengetahuan kebencanaan”, l) 

Bahasa yang digunakan dalam penyampaian mudah dipahami, m) Bahasa yang 

baik dan benar, o) cover buku full colour dan gambar mewakili isi buku, p) 

layout buku seperti majalah, q) jumlah halaman buku disesuaikan penulis, r) 

ukuran buku A5, s) jenis huruf comic sans. Proses pembuatan produk dilakukan 

selama 1,5 bulan. Setelah produk selesai dibuat, maka dilakukan penilaian oleh 

ahli materi dan ahli media tentang apakah produk yang telah dibuat memenuhi 

syarat dan dinyatakan siap untuk digunakan dalam penelitian. Penilaian produk 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Penilaian produk oleh ahli materi dan 
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ahli media menggunakan angket dengan 4 aspek penilaian yang berisi 16 

pertanyaan. Berikut penilaian oleh ahli materi dan ahli media: 

 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian oleh Ahli Materi dan Ahli Media 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan grafik diatas, penilaian produk oleh ahli materi dan ahli media 

mendapatkan nilai rata-rata 4,7 termasuk dalam kategori “BAIK”. Berdasarkan 

penilaian produk tersebut, maka produk yang telah dibuat memenuhi syarat dan 

dinyatakan siap untuk digunakan dalam penelitian. 

 

3.2 Efektivitas Pengembangan Buku Pengayaan 

Analisis tingkat pemahaman instrumen terhadap 50 soal hanya 20 butir 

soal yang dinyatakan valid. Hasil perhitungan reliabilitas data instrumen dengan 

Cornboach’s Alpha > r tabel yaitu 0,955 > 0,329, sehingga dapat dinyatakan 

butir soal tersebut reliabel atau layak digunakan. Hasil normalitas data pretest 

kelas eksperimen nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,513 > 0,05 dan posttest 

kelas eksperimen nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,483 > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Untuk hasil normalitas  prestest kelas kontrol nilai 

signifikan (2-tailed) 0,644 > 0,05 dan nilai signifikan posttest 0,540 > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. Hasil perhitungan rata-rata nilai pretest kelas kontrol 
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adalah 43,89 dan nilai posttest sebesar 70,14. Sedangkan, nilai rata-rata pretest 

kelas eksperimen adalah 40,56 dan nilai posttest sebesar 79,03. Hasil uji 

hipotesis dengan uji T data prestest dan posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan nilai signifikan 0,000 sehingga < 0,05. Nilai signifikan 

kedua kelas tersebut 0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H₀  ditolak 

dam H₁  diterima. Kesamaan hasil uji hipotesis kelas kontrol dan eksperimen, 

maka peneliti membuat perbandingan peningkatan hasil belajar peserta didik 

kelas kontrol dan eksperimen. Rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didik, 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. Grafik Rata-rata Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

Rata-rata peningkatan hasil belajar kelas kontrol 51% dan kelas 

eksperimen 77%, artinya bahwa peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 22% 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Kesimpulannya, bahan ajar 

buku pengayaan konservasi DAS yang dikembangkan oleh peneliti sudah efektif 

dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4.1 Pengembangan buku pengayaan materi konservasi DAS sebagai 

pengetahuan kebencanaan yang dinilai oleh ahli materi dan ahli media 
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mendapatkan nilai rata-rata 4,7 termasuk dalam kategori “BAIK”. 

Berdasarkan penilaian produk tersbut, maka produk yang telah dibuat 

memenuhi syarat dan dinyatakan siap digunakan dalam penelitian. 

4.2 Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi konservasi DAS sebagai 

pengetahuan kebencanaan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

mengalami peningkatan. Hasil perhitungan rata-rata nilai pretest kelas 

kontrol adalah 43,89 dan nilai posttest sebesar 70,14. Sedangkan, nilai 

rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 40,56 dan nilai posttest sebesar 

79,03. Hasil uji hipotesis dengan uji T data prestest dan posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan nilai signifikan 0,000 sehingga 

< 0,05. Nilai signifikan kedua kelas tersebut 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa H₀  ditolak dam H₁  diterima. Rata-rata peningkatan 

hasil belajar kelas kontrol 51% dan kelas eksperimen 77%, artinya bahwa 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 26% lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Kesimpulannya, bahan ajar buku pengayaan 

konservasi DAS yang dikembangkan oleh peneliti sudah efektif dan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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