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PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN  

DALAM MITIGASI BENCANA MATERI PERMASALAHAN  

KEPENDUDUKAN DI SMA NEGERI 1 KARTASURA 

 

 Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan bahan ajar dan efektivitas 

buku pengayaan dinamika kependudukan dalam mitigasi bencana. Jenis model 

pengembangan ini menggunakan penelitian pengembangan (Research and 

Development) yang mengacu pada model pengembangan Thiagarajan yaitu model 

4D. Desain penelitian menggunakan Pretest-Posttest Control Group Design dengan 

65 responden yaitu siswa kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Kartasura. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 2 kelas 

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

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuisioner/angket, tes, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan uji T(t-

test). Hasil pengembangan produk menghasilkan buku pengayaan dinamika 

kependudukan dalam mitigasi bencana dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan 

kelayakan produk dari ahli materi dan ahli media dengan rata-rata sebesar 4,68 yang 

termasuk kedalam kategori “BAIK”. Hasil efektifitas buku pengayaan dapat 

diketahui melalui peningkatan hasil rata-rata pretest posttest pada materi dinamika 

kependudukan. Kelas kontrol memiliki nilai rata-rata pretest 70,89 dan rata-rata 

posttest 77,79 sedangkan pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata pretest 

adalah 67,44 dan meningkat pada posttest menjadi 87,11. Uji tingkat keefektifan 

media dari buku pengayaan dilakukan dengan perhitungan N-gain score, rata-rata 

peningkatan nilai siswa kelas eksperimen termasuk dalam kategori “cukup efektif” 

dengan nilai n-gain score 59,23%, sedangkan rata-rata peningkatan siswa pada kelas 

kontrol termasuk kategori “tidak efektif” dengan nilai n-gain score 23,45%. Hasil 

dari uji T(t-test) data pretest dan posttest menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 

maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil belajar sebelum dan sesudah pemakaian buku pengayaan permasalahan 

kependudukan dalam mitigasi bencana. 

Kata kunci: pengembangan, buku pengayaan, kependudukan, mitigasi bencana 

 

Abstract 

The purpose of this study was to develop enrichment book and to know effectiveness 

of population dynamics enrichment book in disaster mitigation. This type of 

development model uses development research (Research and Development) which 

refers to the Thiagarajan development model, namely the 4D model. The study 

design used the Pretest-Posttest Control Group Design with 65 respondents namely 

XI IPS 2 and XI IPS 3 students at Kartasura 1 Senior High School. The sampling 

technique used purposive sampling with 2 research classes namely, 1 class as the 

control class and 1 class as the experimental class. Data collection techniques used in 

this study are questionnaires, tests, and documentation. Data analysis techniques 

using the T test (t-test). The results of product development produce population 

dynamic in the disaster mitigation’ enrichment book. The book size is 21 cm x 29.7 

cm with product feasibility from material experts and media experts with an average 

of 4.68 which falls into the category "GOOD". The results of the effectiveness of 
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enrichment books can be seen through the increase in the average results of the 

posttest pretest in the population dynamics material. The control class had an average 

pretest score of 70.89 and the posttest average was 77.79 while the experimental 

class had an average pretest score of 67.44 and increased in the posttest to 87.11. 

Book effectiveness was calculated using N-gain score. The score increase average in 

the experimental class students included in the category of “moderately effective” 

with a value of n-gain score 59,23%, while the average improvement of students in 

the control class belongs to the category of “not effective” with a value of n-gain 

score to 23.45%. The results of the T test(t-test) the data of pretest and posttest 

showed a significant value of 0.000 < 0.05 then H0 is rejected and H1 accepted 

which means there is a significant difference of learning outcomes before and after 

the use of the enrichment books in population issue in disaster mitigation.  

Keywords: development, enrichment books, population, disaster mitigation. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki populasi yang diperkirakan mencapai 266,79 juta pada 2018, 

naik dari estimasi 2015 sekitar 257 juta. Sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal 

di Jawa, pulau terpadat. Kerapatan populasi Indonesia saat ini mencapai 140,08 

individu per kilometer persegi (Irawan, 2013: 1).  Indonesia sebagai negara 

berkembang tengah giat membangun dan mengembangkan industri. Pertumbuhan 

penduduk memberi tekanan berlebihan pada lingkungan hidup. Deforestasi dan 

kerusakan lingkungan hidup menjadi tantangan bagi Indonesia, sebagai konsekuensi 

dari jalan pembangunan yang dilakukannya. Resiko bencana dan dampak perubahan 

iklim terus mempengaruhi kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian penduduk, 

mengancam keanekaragaman hayati serta perekonomian. Tantangan beberapa tahun 

ke depan Indonesia akan menghadapi beberapa kejadian diantaranya risiko bencana 

dan kerugian bencana akan semakin meningkat, urbanisasi tidak terkendali, dampak 

perubahan iklim meningkatan frekuensi dan intensitas bencana banjir, bencana dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi, bencana alam dan perubahan iklim dapat 

mengancam hasil pembangunan (BNPB, 2013: 3). 

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, maka muncul berbagai masalah yang erat kaitannya dengan lingkungan. 

Pencemaran pertama berasal dari limbah domestik, hal ini dikarenakan adanya faktor 

bertambahnya penduduk yang terdapat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan 

Solo. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Kurniawan. (2017) 

limbah domestik menyumbang hampir 80% dari total pencemaran. Ketergantungan 
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masyarakat dan tuntutan pembangunan yang demikian tinggi pada saat ini telah 

menyebabkan semakin kritisnya kondisi Bengawan Solo. Karenanya ekosistem 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo harus semakin memperoleh perhatian khusus dari 

semua pihak.  (Anonim, 2004).  

Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah kartasura dapat 

dilihat dari peta rawan banjir Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu pengetahuan 

kebencanaan sangat diperlukan di masyarakat sekitar. Salah satu upaya untuk 

menyebarluaskan informasi bencana dengan cara yang efektif melalui pendidikan 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu siswa perlu bahan ajar yang menarik dan 

inovatif agar memudahkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan materi yang dilakukan berkaitan dengan mitigasi bencana dan 

dinamika kependudukan pada kelas XI. Keberadaan buku pengyaan masih 

diperlukan terutama buku pengayaan yang dapat membentuk karakter peserta didik, 

selain itu untuk menambah wawasan. Sehingga diperlukannya pengembangan bahan 

ajar untuk mendukung proses pembelajaran dikelas. Oleh karena itu penelitian ini 

fokus pada pengembangan buku pengayaan dan menguji efektifitas bahan ajar buku 

pengayaan di SMA Negeri 1 Kartasura 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. Langkah dissemination tidak dilakukan oleh peneliti karena 

keterbatasan waktu dan biaya dalam pengerjaan penelitian ini. Desain eksperimen 

dengan metode Pretest-Posttest Control Group Design. Buku pengayaan yang 

dikembangkan berisi tentang penjelasan mengenai sumber data kependudukan, 

menghitung data kependudukan, permasalahan kependudukan dan solusinya dan 

permasalahan pendudukan dalam mitigasi bencana. Penelitian ini dilakukan di SMA 
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Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner, tes, dan dokumentasi. 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. Setelah di uji Paired Sample T-test kemudian 

analisis keefektifan produk yang digunakan dilakukan dengan uji n-Gain Score. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan buku pengayaan SMA Negeri 1 Kartasura 

3.1.1 Define (pendefinisian) 

Tahap pendefinisian ini dilakukan untuk menentukan konsep dalam 

memperkuat produk pengembangan. Tahap pendefinisian dengan kegiatan 

analisis kebutuhan terhadap guru mata pelajaran geografi dan peserta didik 

kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 1 Kartasura. Melakukan analisis kebutuhan 

untuk menentukan tujuan pengembangan produk buku pengayaan yang di 

lakukan peneliti.  

Berdasarkan analisis uji kebutuhan maka kriteria buku pengayaan 

materi dinamika kependudukan dalam mitigasi bencana materi permasalahan 

kependudukan yang dikembangkan terdiri dari: a) materi disertai contoh 

tentang kependudukan, b) materi mudah dipahami, c) dalam materi perlu 

diambah gambar yang sesuai dengan materi, d) materi menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami, e) gaya bahasa yang mudah dipahami, g) informasi 

yang menarik seputar kependudukan, h) disajikan banyak gambar, i) terdapat 

rangkuman pada akhir pembahasan materi, j) terdapat glosarium sebagai 

penjelasan kata yang belum dimengerti, k) judul buku “Permasalahan 

Kependudukan Dalam Mitigasi Bencana”, l) terdapat evaluasi materi berupa 

pilihan ganda, m) sampul disajikan full color, n) halaman buku disesuaikan 

dengan penulis, o) buku dicetak dengan ukuran kertas A4, p) jenis huruf yang 

digunakan “Justus”, q) ukuran huruf yang digunkan “11”. Sehingga dapat 

dihasilkan produk buku pengayaan dari buku sebelumnya buku kurikulum 

2013. 
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3.1.2 Design (perancangan) 

Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang perangkat atau pokok 

materi pembelajaran. Tahap perancangan dilakukan untuk pembuatan RPP dan 

pembuatan rancangan buku pengayaan. Pembuatan rancangan produk 

disesuaikan dengan hasil uji kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap define 

(pendefinisian) yang sesuai akan kebutuhan responden. Isi dari buku pengayaan 

meliputi: sumber data kependudukan, menghitung data kependudukan, 

permasalahan kependudukan dan solusinya dan permasalahan pendudukan 

dalam mitigasi bencana. Materi dalam buku pengayaan mengacu pada sumbur 

buku relevan dan juga terdapat jurnal yang relevan sebagai sumber materi buku 

pengayaan. Setelah materi sudah sesuai dengan analisis kebutuhan maka 

selanjutnya membuat rancangan atau mendesain layout buku pengayaan 

menggunakan software Adobe InDesign CC 2018 dan template menggunakan 

Red_Borders_Magazine. 

Desain produk buku ini dibuat menggunakan software Adobe InDesign 

CC 2018. Buku pengayaan berisi materi yang dijelaskan secara singkat dengan 

contoh permasalahan penduduk yang umum ada di sekitar dan gambar yang 

menarik serta terdapat soal evaluasi pilihan ganda yang berjumlah 25 item soal. 

Buku berjumlah 50 halaman dengan ukuran A4.  

3.1.3 Development (pengembangan) 

Produk yang dikembangkan berupa buku pengayaan yang mengaitkan 

permasalahan kependudukan dalam mitigasi bencana. Materi yang dibahas 

dalam buku pengayaan yaitu sumber data kependudukan, menghitung data 

kependudukan, permasalahan kependudukan dan solusinya dan permasalahan 

pendudukan dalam mitigasi bencana. Buku pengayaan berisi evaluasi kegiatan 

pembelajaran berupa soal pilihan ganda, dan pertanyaan jawaban singkat serta 

kuis. Kuis yang dimasukkan dalam buku seperti menghubungkan kata dan 

makna, perhitungan data kependudukan, diskusi permasalahan kependudukan 

dan bentuk TTS (Teka-teki silang). Buku pengayaan dikembangkan dengan 

berisi informasi dan fakta mengenai kependudukan secara lokal maupun global 

seperti GeoInfo, GeoTokoh, GeoLink.  Buku pengayaan yang dibuat ± 50 

halaman. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada Rencana Proses 
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Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya. Bagian akhir buku 

pengayaan dilengkapi dengan peta kerawanan bencana pada suatu daerah 

tertentu. Buku pengayaan menggunakan software Adobe InDesign CC 2018 dan 

template menggunakan Red_Borders_Magazine. 

3.2 Kelayakan buku pengayaan  

3.2.1 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. Grafik Hasil Validasi Ahli Materi dan Media 

Sumber: Peneliti, 2019 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari validasi 

oleh ahli materi dan desain terhadap pengembangan buku pengayaan termasuk 

dalam kategori “BAIK” dengan rata-rata 4,55 dari skala 1 – 5. Berdasarkan 

validasi oleh ahli materi dan ahli media maka dari produk pengembangan buku 

pengayaan sudah memenuhi kriteria dan siap untuk digunakan dalam 

penelitian.  

3.2.2 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.  

 

Gambar 2.  Rata-rata  penilaian buku pengayaan oleh guru dan siswa 

Sumber: Peneliti, 2019 

Rata-rata 

Ahli Media 

Ahli Materi 

4,55 

4,6 

4,5 
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Berdasarkan gambar 2. penilaian siswa terhadap produk yang 

dikembangkan mendapat rata-rata penilaian siswa yaitu sebesar 4,26 dari skala 

1-5. Rata-rata penilaian sebesar 4,26 termasuk dalam kategori “BAIK”.  

Penilaian guru terhadap produk yang dikembangkan mendapat rata-rata 

penilaian guru yaitu sebesar 4,53 dari skala 1-5. Rata-rata penilaian sebesar 

4,53 termasuk dalam kategori “BAIK”. Kesimpulan hasil dari penilaian produk 

oleh guru mata pelajaran geografi dan siswa terhadap pengembangan buku 

pengayaan termasuk dalam kategori “BAIK” dengan rata-rata 4,39 dari skala 1-

5. Berdasarkan hasil penilaian produk oleh responden maka produk yang 

memenuhi kriteria baik dinyatakan efektif dalam proses penelitian. 

3.3 Efektifitas buku pengayaan  

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 XI IPS 2 dan XI IPS 3. Hasil pretest posttest 

kemudian dibandingkan untuk mengetahui efektifitas Buku Pengayaan Dinamika 

Kependudukan dalam Mitigasi Bencana materi Permasalahan Kependudukan di 

SMA Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

3.3.1 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. Hasil uji normalitas nilai signifikansi kelas kontrol untuk 

nilai signifikasi data Pre-Test adalah 0,740 > 0,05 dan data Post-Test adalah 

0,694 > 0,05 maka keseluruhannya dinyatakan berdistribusi normal karena nilai 

signifikan memiliki nilai > 0,05. Kelas eksperimen untuk nilai yang signifikasi 

Pre-Test adalah 0,723 > 0,05 dan data Post-Test adalah 0,628 > 0,05 maka 

keseluruhannya dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikan memiliki 

nilai > 0,05. Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini dapat diketahui bahwa 

kedua kelas tersebut memiliki probabilitas sig > 0,05, maka kedua kelas tersebut 

berdistribusi normal. Setelah uji normalitas data menyatakan keseluruhan data 
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berdistribusi normal maka bisa diuji statistik parametrik menggunakan uji paired 

sample T test. 

3.3.2 Uji hipotesis  

Hasil uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi nomal yaitu kedua 

kelas memiliki nilai normalitas pretest dan posttest > 0,05. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan menggunakan Uji Paired samples 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 1. Hasil Uji Hipotesis Paired t Test Kelas Kontrol 

Paired Samples Correlations 

 N Correlatio

n 

Sig. 

Pair 1 
Pretest & 

Posttest 
29 ,875 ,000 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Tabel 2.  Hasil Uji Hipotesis Paired t Test Kelas Eksperimen 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 36 ,436 ,000 

Sumber: Peneliti, 2019 

Berdasarkan kedua tabel menunjukkan nilai signifikan pretest posttest 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak  H1 

diterima dan dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata nilai pretest posttest 

kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

3.3.3 Uji keefektifan media 

Uji kefektifan media menggunakan uji n-gain score. Uji n-gain score dilakukan 

pada soal pretest dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada 

penelitian ini media diterapkan pada kelas eksperimen dengan bahan ajar buku 

pengayaan, dan kelas kontrol tidak menggunakan buku pengayaan hanya 

menggunakan metode ceramah saja, sehingga akan mengetahui keefektifan 
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bahan ajar buku pengayaan. Hasil rata-rata peningkatan belajar siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Kartasura melalui butir-butir soal pretest dan posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen setelah dihitung dengan menggunakan N-Gain 

Score adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Grafik rata-rata peningkatan hasil belajar siswa kelas kontrol dan 

kelas eksperimen 

Sumber: Peneliti, 2019 

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar 

kelas kontrol adalah 23,45% dan kelas eksperimen sebesar 59,23%. Peningkatan 

hasil belajar kelas eksperimen 35,78% lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Kesimpulannya, buku pengayaan materi kependudukan yang peneliti 

kembangkan sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data penelitian maka dapat pengembangan buku pengayaan 

dinamika kependudukan  dalam mitigasi bencana materi permasalahan kependudukan 

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

dengan hasil ahli materi 4,5 sedangkan untuk ahli media 4,6. 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 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Keefektifan media buku pengayaan materi 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Series1 23,45 59,23 
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kependudukan yang peneliti kembangkan sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  
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