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              PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN DINAMIKA HIDROSFER PADA 

MATERI PERAIRAN DARAT SEBAGAI PENGETAHUAN KEBENCANAAN  

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARTASURA  

KABUPATEN SUKOHARJO  

  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengembangan buku pengayaaan sebagai 

bahan ajar untuk siswa SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo, (2) Mengetahui 

efektifitas buku pengayaan dinamika hidrosfer sebagai pengetahuan kebencanaan di SMA 

Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Model pengembangan dalam penelitian ini 

menggunakan rancangan Thiagaraja model 4D yang dimodifikasi menjadi model 3D 

(Define, Desgin, Devolepment). Desain penelitian menggunakan pretest-posttest control 

group design dengan 67 responden. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random 

sampling sehingga diperoleh sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen. Teknis analisis 

data yang digunakan adalah T-test untuk menguji hipotesis.  Berdasarkan hasil analisis data 

yang diketahui bahwa pengembangan media buku pengayaan baik sehingga dapat digunakan 

untuk guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat peningkatan nilai hasil belajar 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi 

dinamika hidrosfer perairan darat sebagai dasar pengetahuan mitigasi bencana banjir pada 

kelas kontrol mengalami peningkatan dengan rata-rata pretest 40 dan posttest 53 sedangkan 

perbedaan hasil pemahaman siswa pada kelas eksperimen saat pretest dan posttest 

mengalami peningkatan rata-rata nilai pretest 43 dan posttest 66. Hasil uji T-test 

menunjukan nilai signifikan (2-tailed) = 000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima, maka produk yang dikembangkan dinyatakan efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Kata kunci : pengembangan, buku pengayaan, dinamika hidrosfer.  

Abstract 

 The purpose of this study were (1) Knowing the development of enrichment books as 

teaching materials for students of Kartasura 1 Senior High School in Sukoharjo District, (2) 

Knowing the effectiveness of the hydrosphere development enrichment book in Kartasura 1 

Senior High School, Sukoharjo District. The development model in this study used the 

modification of Thiagaraja 4D model into 3D model (Define, Design, Development). The 

study design used a pretest-posttest control group design with 67 respondents. The study 

was conducted at Kartasura 1 Senior High School, Sukoharjo District by using purposive 

random sampling. two classes, namely, control class and experimental class. Analysis of the 

data paired sample t-test to test the hypothesis. The result indicated that the development of 

media enrichment books is worthy / good so that it can be used for teachers and students in 

the learning process. There was an increase of students learning of control class and 

experiment class. The difference in the results of understanding the material dynamics of 

terrestrial hydrosphere as the knowledge base of flood mitigation in the control class 

increased with the average value of pretest 40 and the average posttest 53 while the 

difference in the results of student understanding in the experimental class at pretest and 

posttest by 43 and the average posttest by 66. The results of the T-test showed a significant 
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value (2-tailed) = 000 which mean less than 0.05 so that H0 was rejected and H1 was 

accepted, and then the product developed was effective to be used in the learning process. 

Keywords: development, enrichment books, and hydrosphere dynamics. 

  

1. PENDAHULUAN  

Indonesia berlokasi diwilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam yaitu 

bencana geologi seperti (gempa, gunung api, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya) 

dan hidrometeorologi seperti (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang, dan lain 

sebagainya). Badan Koordinasi Nasional Penanganan  Bencana (2007, 5-10) mencatat 

antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana di Indonesia. Sebagaian dari 

kejadian bencana tersebut (53,3%) merupakan bencana hidrometerologi dari total 

bencana tersebut yang paling sering terjadi adalah bencana banjir (34,1%) dari total 

kejadian bencana di Indonesia diikuti dengan bencana tanah longgsor sebanyak (16%). 

Kondisi morfologi Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi dan 

banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadi banjir di 

Indonesia pada setiap musim penghujan.(RANPRB dalam USAID, 2009: 1). 

Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana alam, 

mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin puting beliung, banjir 

bandang (BNPB, 2012). Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang rentan 

akibat berbagai bencana alam, terutama banjir. Banjir sudah biasa melanda Indonesia, 

terutama pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada 

kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Banjir disebabkan oleh (dua) kategori, 

yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami 

dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, 

kapasitas drainase dan pengaruh air pasang, sedangkan banjir akibat aktivitas manusia 

disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan, 

seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan permukiman di sekitar 

bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya 

hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem kontrol banjir yang kurang/tidak tepat 

(Ulum, 2013: 2-12). 

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Banjir merupakan 

fenomena alam yang sering terjadi di berbagai negara termasuk  di Indonesia. Banjir 



3  

  

dapat disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya dan aliran 

permukaan yang berlebihan dengan intensitas curah hujan yang tinggi serta dengan 

durasi yang lama(wahyu, 2010). Seperti diketahui, sejumlah kelurahan terdampak luapan 

sungai Bengawan Solo maupun anak sungainya. Data terakhir, terdapat sedikitnya 457 

jiwa harus mengungsi. Para pengungsi berasal dari delapan kelurahan, yakni Sewu, 

Jebres, Gandekan, Pucangsawit, Sangkrah, Semanggi, Kedunglumbu dan 

Joyotakan(Isnanto, 2017). 

Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah kartasura dapat dilihat 

dari peta rawan banjir kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu pengetahuan banjir sangat 

diperlukan di masyarakat sekitar. Salah satu upaya untuk menyebarluaskan informasi 

bencana dengan cara yang efektif melaluhi pendidikan dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itusiswa perlu bahan ajar yang menarik dan inovatif agar memudahkan 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang berkaitan dengan bencana 

banjir terdapat pada materi Dinamika Hidrosfer pada kelas X. Media yang digunakan 

berupa buku paket yang didalamnya terdapat informasi yang menarik gambar serta 

evaluasi soal. Sehingga diperlukannya pengembangan media pembelajaran atau 

suplemen untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.oleh karena itu penelitian 

ini fokus pada pengembangan buku pengayaan dan menguji efektifitas media buku 

tersebut di SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

  

2. METODE   

Penelitian ini merupakan model pengembangan media pembelajaran (research and 

development / R&D) dimana model penelitian ini menghasilkan produk tertentu,dan 

menguji keefektifan produk tersebut dan penelitian yang hasilnya secara umum dapat 

mengatasi permasalahan dan dapat membantu pekerjaan seseorang penelitian dan 

pengembangan ini menghasilkan suatu produk tertentu(Sugiyono, 2015). Penelitian ini 

menggunakan rancangan dan pengembangan dengan tahapan yang dikenal dengan 4-D 

yaitu Define, Design, Development, dan Dissemination. Dalam penelitian ini peneliti 

memodifikasi model pengembangan dari 3-D yaitu Define, Design, Development. 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada model pengembangan 

Thiagarajan Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini desain pretest-
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posttest control group design. Buku pengayaan yang dikembangkan berisi tentang 

penjelasan mengenai siklus hidrologi, perairan darat dan jenisnya, faktor-faktor pengaruh 

perairan darat, keterkaitan bencana banjir dengan lingkungan sekitar. Penelitian ini 

dilakukan di SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan 

oleh peneliti adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuisioner dan wawancara. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji 

validasi dengan metode Product Moment Pearson dan uji reliabilitas menggnakan 

Cornboach’s Alpha uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov.Analisis data 

menggunakan Paired Sample T-test.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan Buku Pengayaan Untuk Siswa SMA NEGERI 1 KARTASURA 

3.1.1 Hasil Analisis Uji Kebutuhan  

Berdasarkan analisis uji kebutuhan maka kriteria buku pengayaan mataeri dinamika 

hidrosfer perairan darat sebagai dasar pengetahuan mitigasi bencana banjir yang 

dikembangkan terdiri dari: a) ketersediaan buku sudah tersedia, b) materi dalam buku 

pengayaan sudah tersedia, c) penyajian materi secara proposional, d) kuis, info fakta 

menarik sangat diperlukan, e) penyajian gambar full collour, f) jenis kertas HVS, g) 

judul buku pengayaan” Dinamika Hidrosfer Perairan Darat Sebagai Dasar Pengetahuan 

Mitigasi Bencana Banjir”, h) bahasa yang digunakan dalam buku pengayaan ini 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, i) kriteria bahasa yang komunikatif, j)cover 

buku pengayaan full collour dan gambar mewakili buku, k) desain buku seperti majalah, 

l) jumlah halaman disesuaikan dengan penulis, m) ukuran buku pengayaan  A4 = 21 cm 

x 29,7 cm, n) tipe huruf dalam buku pengayaan Comic Sans MS. Sehingga dapat 

dihasilkan produk buku pengayaan dari buku sebelumnya buku kurikulum 2013. 

3.1.2 Analisis Data Penelitian  

Hasil uji validasi Instrumen 40 soal hanya 25 soal yang dinyatakan valid dan 25 soal 

digunakan untuk pengambilan data pretest dan posttest. Hasil uji reliabilitas dengan hasil 

Alpha Comboach’s = 0,915 lebih besar dari r tabel dengan nilai signifikan kolerasi 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut dinyatakan reliabel atau layak digunakan. 

Hasil uji normalitas pada pretest kelas eksperimen nilai sig. 0,561 > 0,05 maka data 
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berdistribusi normal sedangkan dengan kelas kontrol nilai sig. 0,491 > 0,05 maka data 

juga berdistribusi normal. Untuk hasil pottest kelas eksperimen nilai sig. 0,674 > 0,05 

maka data berdistribusi normal sedangkan dengan kelas kontrol nilai sig. 0,905 > 0,05 

maka data juga berdistribusi normal. Hasil uji T-test Paired samles T-test kelas kontrol 

dan ekperimenyang menjukan nilai signifikan 0,000 sehingga < 0.05 maka H1 diterima. 

3.1.3 Penilaian Produk  Ahli Materi dan Ahli Media  

Penelitian produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Penelian produk oleh ahli 

materi dan ahli media menggunakan angket penilaian buku pengayaan yang terdiri dari 

16 pertanyaan yang terkait dengan kualitas produk buku pengayaan.   

 

 

Gambar 1. Hasil Penilaian oleh ahli materi dan ahli media  
Sumber: Peneliti (2019)  

 

Gambar 1. menjelaskan hasil penilaian dari ahli materi dan ahli media dengan 

hasil akhir rata-rata untuk ahli materi 4,56 sedangkan untuk ahli medi mempunyai rata-

rata 4,75. Sehingga dapat dikatakan rata-rata penilaian dari ahli materi dan ahli media 

sebesar 4,66 dan media buku pengayaan dikatakan layak dan ”BAIK” digunakan dalam 

proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura.   

3.1.4 Guru Dan Siswa  

Penelitian produk dilakukan oleh Guru dan Siswa. Penelian produk Guru dan Siswa 

menggunakan angket penilaian buku pengayaan yang terdiri dari 16 pertanyaan yang 

terkait dengan kualitas produk buku pengayaan.   

  

  

4 , 56 

4 , 75 

1 2 
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Gambar 2. Hasil Penilaian oleh Guru dan Siswa  
Sumber: Peneliti (2019)   

Gambar 2. menjelaskan hasil penilaian dari guru dan siswa dengan hasil akhir 

rata-rata untuk  4,18 sedangkan untuk ahli medi mempunyai rata-rata 4,25. Sehingga 

dapat dikatakan rata-rata penilaian dari ahli materi dan ahli media sebesar 4,21 dan 

media buku pengayaan dikatakan layak dan ”BAIK” digunakan dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura.   

  

3.2 Efektifitas Buku Pengayaan Untuk Siswa SMA NEGERI 1 KARTASURA 

Pengujian efektifitas produk dilakukam di Sekolah Menengah Atas 1 Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo dengan cara memberikan angket yang berisi soal evaluasi (pretest-

posttest) pada siswa kelas X IPS 1 dan X IPS 2. Hasil pretestposttest kemudian 

dibandingkan untuk mengetahui efektifitas Buku Pengayaan Dinamika Hidrosfer Pada 

Materi Perairan Darat Sebagai Pengetahuan Kebencanaan Di Sekolah Menengah Atas 1 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

3.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dengan taraf 

signifikan (0,05) baik pada kelas eksperimen maupun dengan kelas kontrol. Karena 

responden lebih dari 50, maka analisis signifikannya menggunakan Kolmogorov 

Smirnov.  

  

  

4 , 18 

4 , 25 

1 2 
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Tabel 1. Hasil uji normalitas pretest posttest 
 Test of Normality  

   Kolmogorov Smirnov  

Statistic  df  Sig.  

  

Pretest  

Posttest  

Pretest_Kontrol  ,834  33  ,491  

Posttest_ Kontrol  ,566  33  ,905  

Pretest_ Eksperimen  ,789  33  ,561  

Posttest_Eksperimen  ,722  33  ,674  

Sumber: peneliti (2019).  

  

Tabel 1. Menunjukan maka hasil pretest dan posttest  baik dengan kelas kontrol 

dan kelas eksperimen berdistribusi normal, karena nilai signifikan > 0,05. Pada hasil 

pretest kelas eksperimen nilai sig. 0,561 > 0,05 maka data berdistribusi normal 

sedangkan dengan kelas kontrol nilai sig. 0,491 > 0,05 maka data juga berdistribusi 

normal. Untuk hasil pottest kelas eksperimen nilai sig. 0,674 > 0,05 maka data 

berdistribusi normal sedangkan dengan kelas kontrol nilai sig. 0,905 > 0,05 maka data 

juga berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji Hipotesis  

Hasil dari uji normalitas pada kelas eksperimen yang berjumlah 25 soal pilihan ganda, 

dapat diketahui bahwa hasil nilai pretest singnifikan > 0.05. selanjutnya dilanjutkan 

dengan menggunakanUji Paired samles T-test digunakan untuk menguji data tersebut 

berdasarkan kreteria pengujian, yaitu H1 diterima jika nilai signifikan > 0.05, H0 ditolak 

jika nilai signifikan < 0.05.  

Tabel. 2 Hasil Uji Normalitas 

Kelas  Mean  N  Paired  

Difference 

Means  

Sig, 

(2.Tailed)  

Pretest IPS 1  43  
34  23  ,000  

Posttest IPS 1  66  

Pretest IPS 2  40  
33  11  ,000  

Posttest IPS 2  51  

Sumber: Peneliti (2019).  

Tabel 2. Menunjukan hasil Paired samles T-test kelas kontrol dan ekperimen 

yang menjukan nilai signifikan 0,000 sehingga < 0.05 maka H1 diterima. Yakni H1 
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terdapat perbedaan hasil belajar siswa menggunakan buku pengayaan Dinamika 

Hidrosfer Perairan Darat Sebagai Dasar Pengetahuan Mitigasi Bencana Banjir. Pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan terhadap efektifitas buku 

pengayaan siswa.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan analisis data penelitian maka dapat pengembangan buku dinamika hidrosfer 

pada materi perairan darat sebagai dasar pengetahuan mitigasi bencana banjir yang 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media memberikan penilaian kelayakan yaitu dengan 

hasil ahli materi 4,56 sedangkan untuk ahli media 4,75. Produk ini termasuk dalam 

katagori “BAIK”. Selanjutnya dari kriteria kebutuhan siswa terhadap buku pengayaan 

dalam komponen isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, komponen grafik. 

Media buku pengayaan efektif digunakan dalam proses pembelajaran, dengan hasil 

perhitungan menggunakan Software SPSS, didapatkan nilai signifikan (2-Tailed)= 0,000 

yang berarti < 0.05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak H1 diterima. 

Adanya hal tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan buku pengayaan Dinamika Hidrosfer Perairan Darat Sebagai Dasar 

Pengetahuan Mitigasi Bencana Banjir. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat 

perbedaan terhadap efektifitas buku pengayaan siswa.  
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