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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan bahan ajar dan 

efektifitas buku pengayaan jenis dan karakteristik bencana alam sebagai 

pengetahuan bencana. Jenis model pengembangan ini menggunakan model 

pengembangan (Research and Development) yang megacu pada model 

pengembangan Borg and Gall. Desain peneilitian menggunakan Pretest-Posttest 

Control Group Design dengan 65 responden. Yaitu siswa kelas XI IPS 1 dan XI 

IPS 3 di SMA N Colomadu. 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 obesrvasi, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan uji T (T-test). Hasil pengembangan produk menghasilkan buku 

pengayaan jenis dan karakteristik bencana alam sebagai pengetahuan dasar 

bencana dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan kelayakan produk dari ahli 

materi dan ahli media dengan rata-rata sebesar 4,8 yang termasuk dalam kategori 

“BAIK”. Hasil efektivitas buku pengayaan dapat diketahui melalui peningkata 

hasil rata-rata pretest posttest pada materi jenis dan karakteristik bencana alam. 

Kelas ekserimen memiliki nilai rata-rata pretest 40,91 dan meningkat pada 

posttest menjadi 78,48, sedangkan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata pretest 

45,63 dan  nilai rata-rata posttest 70,00. 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 63,14%, sedangkan rata-rata peningkata siswa pada kelas kontrol 

termasuk kategori “kurang efektif” dengan nilai N-gain score 45,07%. Hasil dari uji T 

(T-test) data pretest 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 berbagai jenis dan karakteristik 

bencana alam di Indonesia. 

Kata kunci : pengembangan, buku pengayaan, hasil belajar. 

 

Abstract  

 

This research aims to determine the developing of teaching materials and the 

effectiveness of enrichment books, the subject was characteristics of natural 

disasters as a knowledge base of disasters. The model of development used in this 

research was Research and Development models on the Borg and Gall 

development models. The design of the description used Pretest-Posttest Group 

Control Design with 65 respondents. The students were grade XI IPS 1 and XI 
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IPS 3 in SMA N Colomadu. The sampling technique used purposive sampling 

with 2 research classes which was 1 class as the control class and 1 class as the 

experiment class. The data collection techniques used in this study were 

observation, questionnaire and documentation. Data analysis techniques used T-

tests. Product development results produced enrichment books and natural disaster 

characteristics as a basic knowledge of disasters with a size of 21cm x 29,7cm 

with product feasibility from the experts and media experts with an average of 4,8 

which included in the Category  "good". The results of the enrichment book 

effectiveness can be known through the improvement of the average results of 

Pretest posttest of natural disasters and characteristics material. The eksperiment 

class was an average value of Pretest 40, 91 and increased in posttest to 78,48, 

while control class was an average value of Pretest 45, 63 and a posttest average 

value of 70, 00 while. Thee test of effectiveness of media from the enrichment 

book was  done with the calculation of N-gain score, the average increase in the 

grade value of the student experimentation was included in the category  "Enough 

quality" with the value of N-gain score 63, 14%, while the average student's 

improvement on Control class included category  "Less quality " with value N-

Gain score 45,07%. From the T test (T-Test) showed that Pre-Test and posttests. 

The significants value was 0000 < 0,05 then H0 rejected and H1 accepted which 

means there was a significant difference of learning outcomes before and after the 

used of the enrichment book various of and characteristics natural disasters in 

Indonesia. 

Keyword : Development, enrichment books, learning outcomes. 

 

1. PENDAHULUAN 
Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang dapat digolongkan sebagai salah satu 

negara rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh 

kegiatan manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan, secara geografis terletak 

di persimpangan tiga lempeng utama, lempeung Eurasia di utara dan lempeng 

Pasifik di timur dan lempeng Indo-Australia di selatan menyebabkan Indonesia 

rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. 

Selain itu, sekitar 13% dari gunung berapi aktif di dunia terletak di sepanjang 

kepulauan Indonesia, yang ancaman masyarakat Indonesia dalam bahaya dari 

berbagai intensitas (Findayani, 2015). 

Kejadian bencana di Indonesia intensitasnya atau volume kejadiannya dapat 

mencapai lebih dari 1.000 kali dalam setahun atau mencapai 3 kali dalam sehari 

(Husna, 2010). Lebih dari 90% kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia 

merupakan bencana alam yang mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat 

(BNPB, 2017). Provinsi Jawa Tengah memiliki skor 185 indeks resiko bencana yang 

termasuk dalam kategori tinggi (BNPB, 2014). 
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Kabupaten Karanganyar merupakan salah salah satu Provinsi Jawa Tengah yang 

dapat dikatakan sebagai daerah rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari data 

kejadian bencana pada tahun 2017 dengan sebanyak 150 kali kejadian bencana. 

Kejadian bencana tersebut terdiri dari bencana tanah longsor 80 kali terjadi, angin 

ribut 24 kali terjadi, banjir 7 kali terjadi, kebakaran 36 kali terjadi, dan pergerakan 

tanah 3 kali terjadi (BNPB, 2017). Adapun bencana yang terjadi di Kecamatan 

Colomadu yaitu bencana angin ribut 1 kali terjadi dan bencana banjir 1 kali terjadi 

(BNPB, 2017). 

Pembelajaran kebencanaan dapat digali melalui pendidikan kebencanaan di sekolah. 

Hal ini dapat dimulai dari dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah 

menengah atas. Masyarakat di seluruh dunia sudah memandang bahwa anak-anak 

menghadirkan harapan masa depan. Sekolah mempunyai dampak langsung terhadap 

generasi muda dan sekolah harus menanamkan nilai-nilai budaya dan menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa. Pendidikan kebencanaan di sekolah dasar dan menengah 

membantu anak-anak memainkan peranan penting dalam penyelamatan hidup dan 

perlindungan anggota masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tentang resiko 

bencana kedalam kurikulum sekolah sangat membantu dalam membangun kesadaran 

akan isu tersebut di lingkungan masyarakat. Peran guru adalah pada pra becana, 

sehingga kegiatan pendidikan kebencanaan dapat dilakukan dengan terencana, 

terarah, terstruktur daan terukur. Siswa dapat dididik dengan karakter tanggap 

bencana dan karakter memperlakukan alam dengan baik dan benar (Honesti dan 

Djali, 2012). 

Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan 

semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan juga sebagai alat evaluasi 

pencapaian pemahaman kosep. Bahan ajar dalam proses pembelajaran menempati 

posisi penting karena bahan ajar merupakan materi yang akan disampaikan atau 

disajikan. Tanpa adanya bahan ajar keberhasilan pembelajaran tidak dapat terwujud. 

Kesesuaian bahan ajar dengan tujuam atau kompetensi yang diharapkan akan 

menentukan tercapai tidaknya tujuan atau kompetensi pembelajaran yang diharapkan 

( Irmawati, 2015). 

Bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan 

digunakan oleh guru untuk membantu menunjang proses pembelajaran. Salah satu 

bentuk bahan ajar yang digunakan sebagai sumber belajar adalah buku. Buku 

merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam pendidikan yang berperan 

sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar dapat diartikan sebagai 
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segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan peserta 

didik dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya 

bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada peserta didik 

dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya (Lestari, 2013). 

Sehubung dengan bencana banjir yang pernah terjadi di wilayah Colomadu dapat 

dilihat dari peta rawan bencana banjir Kabupaten Karanganyar. Oleh sebab itu 

pengetahuan kebencanaan sangat diperlukan di masyarakat sekitar. Salah satu upaya 

untuk menyebarluaskan informaasi bencana dengan cara yang efektif yaitu melalui 

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

menarik dan inovatif agar memudahkan pemahaman siswa dalam pembelajaraan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian terhadap bahan ajar materi 

jenis dan karakteristik bencana alam pada kelas XI yang berada di Kabupaten 

Karanganyar yaitu SMA N Colomadu Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan buku pengayaan jenis dan 

karakteristik bencana alam sebagai dasar pengetahuan bencana adan efektivitas 

pengembangan buku pengayaan jenis dan karakteristik bencana alam sebagai dasar 

pengetahuan bencana alam pada kelas XI di SMA N Colomadu. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 

Inggrisnya Reasearch and Development. Metode penelitian ini digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk atau media tertentu, dan menguji keefektivitasan produk 

tersebut. Secara sederhana Reasearch and Development bisa didefenisikan sebagai 

metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk 

mencaritemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, 

menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu 

yang lebih unggul, efektif, efisien, produktif dan bermakna (Putra, 2015: 67).  

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Borg and Gall terdiri dari 10 langkah, 

yakni: 1) penelitian dan pengumpulan data, 2) perencanaan, 3) mengembangkan 

produk awal, 4) uji coba lapangan, 5) merevisi produk utama, 6) uji coba lapangan 

utama, 7) penyempurnaan produk operasional, 8) uji coba lapangan operasional, 9) 

penyempurnaan produk akhir, dan 10) diseminsasi dan implementasi (Borg and Gall 

dalam Sani dkk, 2018: 243). Menurut (Sani dkk, 2018: 246-250) jika dilihat dari 

aktivitasnya, kegiatan revisi sangat erat hubungannya dengan kegiatan uji coba, 

sehingga tahapan penelitian menurut Borg and Gall tersebut dapat diringkas menjadi 
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7 tahap. Simplikasi menjadi 7 tahapan ini dilakukan karena ada beberapa tahapan 

revisi diulang dimana aktivitas revisi itu juga sudah otomatis dilakukan setelah uji 

coba produk. Diseminasi pada lingkup yang luas juga tidak dilakukan oleh peneliti 

karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Adapun tahapan model pengembangan 

Borg and Gall  yang dilakukan oleh peneliti selama prroses penelitian yaitu 1) 

penelitian dan pengumpulan data, 2) Perencanaan, 3) Pengembangan produk awal, 4) 

Uji coba dan penyembpurnaan produk awal, 5) Uji coba dan penyempurnaan produk 

yang telah disempurnakan, 6) Uji coba lapangan  

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah mengembangkan bahan ajar 

berupa buku pengayaan dalam pelajaran geografi materi jenis dan karakteristik 

bencana alam kelas XI. Desain peneilitian menggunakan pretest – posttest control 

group design. Bahan ajar yang dikembangkan berisi tentang pengertian 

bencana alam, jenis bencana alam dan karakteristik bencana alam. Penelitian 

dilakukan di SMA N Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang 

digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Uji 

persyaratan analisis data menggunakan uji validasi dengan metode Product 

Moment Pearson, uji reliabilitas menggunakan Cornboach’s Alpha dan uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov. Analisis data menggunakan 

Paired Sample T-test. Setelah diuji Paired Sample T-test kemudian analisis 

kefektifan produk yang digunakan dilakukan dengaan uji N-Gain Score. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan mencari penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian kali ini. Hal ini berguna untuk mengetahui hasil dari penelitian 

sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi pada penelitian ini. 

Selain itu juga peneliti melakukan studi literatu berkaitan dengan penelitian ini, hal 

ini membantu peneliti dalam mengembangkan produk. Penelitian dimulai dengan 

beberapa tahap, dimulai dengan merancang produk, analisis uji kebutuhan, penilaian 

produk oleh tim ahli dan responden, uji validasi, serta efektivitas bahan ajar yang 

dikembangkan. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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a. Pengembangan Buku Pengayaan 

1) Kriteria Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil uji kebutuhan melalui pengisisan angket yang telah 

dilakukan oleh responden yakni kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen 

dan guru pengampu mata pelajaran geografi di SMA N Colomadu. Hasil 

uji kebutuhaan menyatakan bahwa kriteria bahan ajar materi jenis dan 

karakteristik becana alam yang dikembangkan terdiri dari Buku pengayaan 

yang dikembangkan berdasarkan hasil dari analisis uji kebutuhan terdiri 

dari a) penyajian materi berisi materi, latihan dan soal pembahasan, b) 

penyampaian materi disesuaikan dengan proses pembelajaran, c) 

pencantuman KI, KD, dan Tujuan pembelajaran dalam buku pengayaan 

tertulis jelas sesuai aslinya, d) kriteria penyajian buku pengayaan banyak 

info menarik seputar bencana alam, e) ketersediaan kuis, info, dan fakta 

menarik, f) bagian akhir buku perlu adanya soal evaluasi pilihan ganda dan 

jawaban singkat serta pembahasannya ada dan dimodifikasi tampilannya, 

g) penyajian gambar full colour kualitas HD, h) jenis kertas yang 

digunakan kertas HVS, i) penjelasan materi singkat disertai contoh, j) judul 

buku pengayaan yaitu “berbagai jenis dan karakteristik bencana alam di 

Indonesia”, k) gaya bahasa yang mudah dipahami, l) cover buku full colour 

dan gambar mewakili isi buku, m) desain buku pengayaan disesuaikan 

penulis, n) jumlah halaman disesuiakan penulis, o) ukuran buku A4 = 21 

cmx 29,7 cm, dan p) jenis huruf yaitu arial. 

2) Kelayakan produk/Bahan Ajar 

a) Penilaian produk oleh ahli materi dan ahli media 

Produk yang telah dikembangkan oleh peneliti kemudian dinilai oleh 

ahli materi dan ahli media yang telah kompeten dalam bidangnya. 

Bahan ajar/produk selalu mengalami perbaikan berdasarkan evaluasi-

evaluasi dan revis dari ahli materi dan ahli media. Penilaian produk 

oleh ahli materi dan ahli media menggunakan angket dengan 4 aspek 

penilaian yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian Ahli Materi dan Ahli Media 

 (Sumber: Peneliti, 2019) 

Berdasarkan grafik tersebut, penilaian produk oleh ahli materi dan ahli 

media mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,5 terhadap produk yang 

dikembangkan termasuk kedalam kategori “BAIK”. Berdasarkan 

penilaian atau validasi oleh ahli materi dan ahli media, maka produk 

yang telah dikembangkan memenuhi syarat dan dapat dinyatakan siap 

untuk digunakan dalam penelitian. 

b) Penilaian produk oleh guru pengampu 

Penilaian produk akhir dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran 

geografi kelas XI di SMA N Colomadu 

 

Gambar 2. Grafik Hasil Penilaian oleh Guru Pengampu 

 (Sumber: Peneliti, 2019) 

Berdasarkan grafik hasil penilaian guru pengampu terhadap produk 

yang dikembangkan, mendapatkan rata-rata nilai 4,8 dari skala 1 

sampai 5. Rata-rata penilaian sebesar 4,8 terhadap produk yang 

dikembangkan termasuk ke dalam kategori “BAIK”. Berdasarkan 

penilaian guru pengampu, maka produk yang telah dikembangkan 

memenuhi syarat sebagai bahan ajar yang baik dalam proses 

pembelajaran di kelas. 
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c) Penilaian produk oleh peserta didik 

Penilaian produk akhir dilakukan oleh peserta didik kelas XI. 

IPS.3 sebagai kelas eksperimen di SMA N Colomadu. 

 

Gambar 3. Grafik penilaian buku pengayaan oleh peserta didik 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan grafik tersebut, mendapatkan rata-rata nilai 4,1 dari skala 

1 sampai 5. Rata-rata penilaian sebesar 4,1 terhadap produk yang 

dikembangkan termasuk kedalam kategori “BAIK”. Berdasarkan 

penilaian peserta didik, maka produk yang telah dikembangkan sangat 

membantu dalam penjelasan materi ketika proses pembelajaran di 

kelas. 

 

b. Efektivitas Bahan Ajar 

Analisis tingkat pemahaman instrumen terhadap 40 soal hanya 20 butir soal 

yang dinyatakan valid. Hasil perhitungan reliabilitas data instrumen dengan 

Alpha Cronbach’s > r tabel yaitu 0,670 > 0,355 maka dapat disimpulkan bahwa 

butir soal tersebut dinyatakan reliabel atau layak digunakan. Hasil normalitas 

data kelas kontrol menunjukkan hasil nilai signifikan (Asymp sig 2-tailed) data 

pretest adalah 0,167 > 0,05  dan nilai signifikan (Asymp sig 2-tailed) data 

posttest adalah 0,200 > 0,05 maka dari hasil tersebut data dapat dinyatakan 

berdistribusi normal. Sedangkan kelas kesperimen menunjukkan hasil nilai 

signifikan (Asymp sig 2-tailed) dara pretest adalah 0,120 > 0,05 dan nilai 

signifikan (Asymp sig 2-tailed) data posttest adalah 0,128 > 0,05  maka dapat 

dinyatakan data berdistibusi normal. Hasil perhitungan rata-rata nilai kelas 

kontrol pretest sebesar 45,63dan posttest sebesar 70,00. Sedangkan nilai rata-

rata kelas eksperimen pretest 40,91 dan posttest sebesar 78,48. Hasil uji 

hipotesis T data pretest dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

4,1

4
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menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai signifikan kedua kelas tersebut 

0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Kesamaan hasil uji hipotesis kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka peneliti 

membuat perbandingan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, rata-rata peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2 Grafik Rata-ata Peningkatan Hasil Belajar 

Peserta didik 

         (Sumber: Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil 

belajar kelas kontrol sebesar 45% dan kelas eksperimen sebesar 63%. Artinya 

bahwa peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 12% lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulannya, bahan ajar buku pengayaan jenis 

dan karakteristik bencana alam yang dikembangkan oleh peneliti efektif dan 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

4. PENUTUP 

a. Buku pengayaan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari analisis uji 

kebutuhan terdiri dari a) penyajian materi berisi materi, latihan dan soal 

pembahasan, b) penyampaian materi disesuaikan dengan proses pembelajaran, c) 

pencantuman KI, KD, dan Tujuan pembelajaran dalam buku pengayaan tertulis 

jelas sesuai aslinya, d) kriteria penyajian buku pengayaan banyak info menarik 

seputar bencana alam, e) ketersediaan kuis, info, dan fakta menarik, f) bagian 

akhir buku perlu adanya soal evaluasi pilihan ganda dan jawaban singkat serta 

pembahasannya ada dan dimodifikasi tampilannya, g) penyajian gambar full 

colour kualitas HD, h) jenis kertas yang digunakan kertas HVS, i) penjelasan 
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materi singkat disertai contoh, j) judul buku pengayaan yaitu “berbagai jenis dan 

karakteristik bencana alam di Indonesia”, k) gaya bahasa yang mudah dipahami, 

l) cover buku full colour dan gambar mewakili isi buku, m) desain buku 

pengayaan disesuaikan penulis, n) jumlah halaman disesuiakan penulis, o) ukuran 

buku A4 = 21 cmx 29,7 cm, dan p) jenis huruf yaitu arial. Penelitian ini 

menggunakan model pengembangan Borg and Gall, dimana langkah-langkah 

pengembangannya terdapat 10 tetapi peneliti hanya menggunakan 6 langkah 

karena efisiensi waktu. Hasil pengembangan buku pengayaan materi jenis dan 

karakteristik bencana alam sebagai dasar pengetahuan kebencanaan oleh peneliti 

mendapatkan nilai kelayakan produk dari ahli materi dan ahli media dengan rata-

rata penilaian sebesar 4,5 termasuk kedalam kategori “baik”.  

b. Efektivitas bahan ajar buku pengayaan materi jenis dan karakteristik bencana 

alam yang digunakan di kelas XI.IPS.3 sebagai kelas eksperimen mendapatkan 

hasil yang efektif. Hal ini terlihat pada hasil uji hipotesis yaitu pada data pretest 

dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan nilai signifikan 

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

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil rata-rata peningkatan hasil 

belajar kelas kontrol sebesar 45% dan kelas eksperimen sebesar 63%.  Artinya 

bahwa peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 12% lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Kesimpulannya, bahan ajar buku pengayaan jenis dan karakteristik 

bencana alam yang dikembangkan oleh peneliti efektif dan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 
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