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PENGEMBANGAN BUKU KOMIK PADA MATERI MITIGASI 

BENCANA TANAH LONGSOR DI KELAS XI SMA NEGERI 

KEBAKKRAMAT 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pengembangan penggunaan media 

komik dalam media mitigasi bencana tanah longsor dan mengetahui tingkat 

efektifitas media komik dalam materi mitigasi bencana tanah longsor di kelas XI 

SMA Negeri Kebakkramat. Model pengembangan menggunakan rancangan 

Thiagaraja model 4D. Sedangkan desain penelitian dilakukan dengan 

menggunakan one grup retest-postest desain dengan jumlah 72 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan dua kelas yaitu, kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah uji T-test. Hasil 

pengembangan produk menghasilkan buku komik mitigasi tanah longsor dengan 

ukuran 13 cm x 18,5 cm dengan nilai kelayakan produk dari ahli materi dan ahli 

media dengan rata-rata penilaian sebesar 4,43 yang termasuk kedalam kategori 

“BAIK”. Hasil efektifitas dilakukan dengan melihat peningkatan hasil rata-rata 

nilai, kelas kontrol hanya mengalami sedikit peningkatan pemahaman dengan 

nilai rata-rata pretest 53,47 dan rata-rata posttest 75,56 sedangkan pada kelas 

eksperimen terjadi peningkan sebesar 28,47 poin dengan rata-rata pretest 50,97 

dan rata-rata posttest 79,44. Data uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dimana berarti  ditolak dan  

diterima. Maka penggunaan media buku komik efektif untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran siswa kelas XI di SMA Negeri Kebakkramat. 

 

Kata Kunci: komik, pengembangan, mitigasi, tanah longsor. 

 

Abstract 

 

This study aims to find out, develop the use of comic media in landslide 

mitigation media and determine the level of effectiveness of comic media in 

landslide mitigation material in class XI Kebakkramat State High School. The 

development model uses the Thiagaraja 4D model. While the study design was 

carried out using one retest-posttest design group with a total of 72 respondents. 

The sampling technique uses two classes, namely, the control class and the 

experimental class while the data analysis technique used is the T-test. The results 

of product development produce landslide mitigation comic books with a size of 

13 cm x 18.5 cm with the value of product feasibility from material experts and 

media experts with an average rating of 4.43 which falls into the category 

“GOOD”. The results of effectiveness were carried out by looking at the increase 

in the average value, the control class experienced only a slight increase in 

understanding with a pretetst average of 53.47 and a posttest average of 75.56 

while the experimental class increased by 28.47 points with an the pretest average 

was 50.97 and the posttest average was 79.44. Hypothesis test data that has been 

done shows that the significance is 0,000 (<0.05) which means that Ho is rejected 
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and H_1 is accepted. So the use of comic book media is effective to increase the 

learning outcomes of class XI students at Kebakkramat State High School. 

 

Keywords: comics, development, mitigation, landslides. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kondisi morfologi regional Kabupaten Karanganyar di pengaruhi oleh Gunung 

Lawu yang termasuk dalam jalur gunung api kuarter yang masih aktif 

(Prawiradisastra: 2008), hal ini membuat kondisi wilayah Kabupaten Karanganyar 

menjadi berbukit dengan lereng terjal, batuan penyusunya berupa edapan vulkan 

muda dari Gunung Lawu (Naryanto: 2011). 

Menurut Naryanto (2011) keadaan morfologi Kabupaten Karanganyar 

berada pada ketinggian (700-1000) m di atas muka laut, yang merupakan daerah 

perbukitan berelief terjal hingga sangat terjal dengan kemiringan antara ( -

> ). Kondisi morfologi ini dengan tingginya curah hujan yang ada di Indonesia 

terutama wilayah Kabupaten Karanganyar yang mencapai 8,390 mm dari 210 hari 

(BPS Kabupaten Karanganyar: 2017), sehingga menyebabkan potensi tanah 

longsor menjadi tinggi. Berdasarkan BPBD Provinsi Jawa Tengah (2017) selama 

tahun 2017 Kabupaten Karanganyar mengalami bencana tanah longsor sebanyak 

1.088 kali. Wilayah yang terdampak akibat bencana tanah longsor tersebut 

sebanyak 29 Kabupaten yang terdiri dari 320 Kecamatan. 

Kondisi ancamanan bencana tanah longsor ini seharusnya disadari oleh 

masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Guna meningkatkan kesadaran 

masyarakat, salah satunya dengan cara mempelajari pengetahuan bencana pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah. Melalui sekolah peserta didik 

dapat menjadi agen pemberi informasi di lingkungan keluarga maupun 

lingkungan masyarakat, diharapakan kemampuan peserta didik dalam hal mitigasi 

bencana tanah longsor dapat meningkat dengan adanya proses pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi yang 

dilakukan antara guru dan siswa dalam situasi tertentu (Asmadawati: 2014), 

Interaksi antara guru dan siswa menghasilkan komunikasi antara keduanya, 

namun dalam proses interaksi tersebut terdapat hambatan seperti hambatan, 
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keterbatasan ruang, sikap siswa yang pasif, pengamatan siswa yang kurang 

seragam, sifat objek belajar yang kurang khusus sehingga tidak memungkinkan 

dipelajari tanpa media (Asmara: 2015). 

Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam 

kegiatan pembelajaran ketidak jelasan bahan materi yang disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara (Surayya: 2012). 

Selain itu dengan menggunakan media siswa dapat melakukan praktek 

secara langsung terhadap materi yang diajarkan sehingga dapat merangsang 

pikiran dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran (Mariani: 2015), sehingga 

diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas 

hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar (Magandy, dkk: 2014). 

Guru memiliki peran penting dalam menginovasi dan mengembangankan 

media pembelajaran dikelas, maka dari itu guru perlu mengenal berbagai jenis 

media pembelajaran beserta karakteristiknya sehingga guru dapat memilih dan 

menggunkannya secara tepat (Setyorini, dkk: 2016). Media pembelajaran dapat 

berupa media visual dan audiovisual, salah satu media visual yang dapat 

digunakan adalah gambar dalam bentuk komik strip (Pritandari: 2016). Salah satu 

media yang dapat digunakan untuk membatu pembelajaran di kelas adalah komik 

(Magandy, dkk: 2014). 

Menurut Saputro (2015) komik merupakan salah satu bentuk sumber 

belajar yang dapat membantu siswa dan dapat mengantikan posisi guru dalam 

kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun diluar kelas, media komik dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran dua arah yaitu sebagai alat bantu mengajar 

dan sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri. 

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai peran yang 

penting yaitu komik memiliki kemampuan dalam menciptakan minat belajar 

siswa serta membatu siswa mempermudah memahami materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru, sehingga media komik dapat mendorong para siswa dan 

meningkatkan minatnya pada pembelajaran (Saputro: 2015). 
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2. METODE 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model 4D (Four-D). Menurut 

Thiagaraja dalam (Sugiono: 2015) mengemukakan bahwa, langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan disengkat dengan 4D yang merupakan 

perpanjangan dari Define, Design, Development and Dissemination. penelitian ini 

menggunakan desain pretest-posttest control group desain. Pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol. Kelompok pertama 

yang akan diajarkan dengan menggunakan media baru disebut sebagai kelompok 

eksperimen, sedangkan kelompok yang tetap menggunakan media pembelajaran 

yang lama disebut sebagai kelompok kontrol. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kebakkramat. Subjek 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran geografi dan siswa-siswa kelas XI IPA 

IV sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA III sebagai kontrol SMA Negeri 

Kebakkramat. Jenis data yang digunakan addalah jenis data kuantitatif. teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa angket, tes dan wawancara. uji 

validasi dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi pearson product moment 

correlati, uji reliabilitas ini digunakan Alpha Cronbach sedangkan analisis data 

dilakukan dengan uji T. Hasil penilaian menggunakan skala likert tabel 1. 

Tabel 1 Skor Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat baik 5 

Baik 4 

Kurang Baik 3 

Tidak baik 2 

Sangat tidak baik 1 

Sumber: Sugiono, 2015 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan Produk 

Proses pengembangan produk dilakukan dengan menyebarkan angket uji 

kebutuhan pada guru dan siswa SMA Negeri Kebakkramat. Berdasarkan hasil uji 

kebutuhan didapatkan hasil produk yang dikembangkan a) belum menggunakan 

media pembelajaran, b) membutuhkan variasi media aja, c) belum pernah 
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menggunakan media komik dalam proses belajar mengajar, d) penjelasan materi 

pada isi media dibuat secara singkat dan jelas, e) pembuatan tokoh pada media 

komik disesuaikan dengan peneliti, f) ukuran media yang diinginkan 13 cm x 

18,5cm, g) penggunaan bahasa pada komik fleksibel disesaikan dengan pembaca, 

h) penulisan pada media komik disesuaikan dengan peneliti, i) penulisan pada 

komik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (EYD), j) pemilihan halaman 

disesuaikan peneliti, k) pemilihan font comics sans. Proses pembuatan produk 

dilakukan selama 2,5 bulan. Setelah produk dikembangkan selesai dilakukan 

validasi oleh ahli materi dan ahli media yang selanjutnya dilakukan penilaian 

dengan hasil nilai rata-rata 4,4 termasuk kategori “BAIK”. Berdasarkan penilaian 

produk tersebut maka produk yang telah dibuat memenuhi syarat dan dinyatakan 

siap dan layak digunakan. 

3.2 Efektifitas Pengembangan Buku Komik 

Analisis tingkat pemahaman instrumen terhadap 50 soal dan hanya 20 soal yang 

dinyatakan valid, sedangkan hasil reabilitas dilakukan dengan Alpha Cronbach 

mendapat hasil  yaitu 0,820>0,349 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir 

soal dinyatakan reliable atau layak digunakan. Hasil normalitas nilai signifikansi 

kelas kontol untuk pretest sebesar 0,510>0,05 dan posttest 0,286>0,05, sedangkan 

hasil nilai signifikansi kelas Eksperimen untuk pretest sebesar 0,307>0,05 dan 

posttest 0,158>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada 

berdistribusi normal dan dapat mewakili populasi. Hasil uji T (t-test). bahwa  

kelas kontrol dan  kelas eksperimen memiliki nilai sig (2-tailed) 0,000 atau 

Ho<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  diterima dan  ditolak maka 

“Penggunaan media buku komik dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran 

siswa kelas XI di SMA Negeri Kebakkramat. Kesamaan hasil uji t peneliti 

membuat hasil peningkatan dengan N-gain maka didapatkan nilais rata-rata 

peningkatan nilai siswa kelas eksperimen termasuk ke dalam kategori “TINGGI” 

dengan nilai N-gain 0,735, sedangkan rata-rata peningkatan siswa pada kelas 

kontrol termasuk kategori “SEDANG” dengan nilai N-gain 0,602. 

 

  



6 

4. PENUTUP  

Berdasarkan analisis penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

4.1 Hasil pengembangan buku komik materi mitigasi tanah longsor ini dengan 

menggunakan model pengembangan 4D didapatkan media komik mitigasi 

tanah longsor dengan judul “Antisipasi Bencana Tanah Longsor” dengan 

ukuran 13 cm x 18,5 cm dan jumlah halaman 49 halaman, produk hasil 

pengembangan mendapat nilai kelayakan produk dari ahli materi dan ahli 

media dengan rata-rata penilaian sebesar 4,43 yang termasuk kedalam 

kategori “BAIK”. 

4.2 Perbandingan hasil pemahaman dapat dilihat dari rata-rata pretest dan 

posttets. Nilai pretest yang didapat siswa sebesar 50,97 sedangkan hasil 

posttest nilai rata-rata yang didapatkan siswa 79,44. Berdasarkan hail rata-

rata nilai pretest dan posttets diatas terjadi peningkan sebesar 28,47 poin. 

Data penelitian yang diperoleh termasuk data non parametrik dan hasil uji 

hipotesis yang telah dilakukan menunjukan bahwa signifikansi sebesar 

0,000 (<0,05) dimana berarti  ditolak dan  diterima. Maka 

penggunaan media buku komik efektif untuk meninggkatkan hasil 

pembelajaran siswa kelas XI di SMA Negeri Kebakkramat. Sedangkan 

untuk mengetahui tingkat kefektifan peneliti menggunakan N-gain dan 

mendapat rata-rata peningkatan nilai siswa kelas eksperimen termasuk ke 

dalam kategori “TINGGI” dengan nilai N-gain 0,735, sedangkan rata-rata 

peningkatan siswa pada kelas kontrol termasuk kategori “SEDANG” 

dengan nilai N-gain 0,602. Maka dari itu penggunaan buku komik mitigasi 

tanah longsor lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konfensional. 
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