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PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN GEOGRAFI MATERI 

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL KELAS X SEBAGAI DASAR 

PENGETAHUAN BENCANA DI SMA NEGERI COLOMADU 

 

Abstrak 

Hasil penilaian produk akhir oleh responden penelitian memiliki nilai 4,61 dan 

termasuk katagori “BAIK”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) 

Mengetahui model pengembangan buku pengayaan berwawasan kebencanaan yang 

dibutuhkan, dan 2) efektifitas buku pengayaan berwawasan kebencanaan meteri 

perubahan iklim global. Model pengembangan buku pengayaan mengadopsi 

rancangan pengembangan oleh Borg dan Gall. Desain penelitian menggunakan 

Pre-test-Post-test Control Group Design dengan jumlah responden 32 siswa di 

kelas eksperimen dan 34 siswa pada kelas kontrol di SMA Negeri Colomadu. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji T (ttest). Perbedaan hasil pemahaman 

responden terhadap materi perubahan iklim global saat Pre-test dan Post-test 

mengalami peningkatan nilai rata-rata 26,4. Nilai rata-rata prates adalah 54,01 

meningkat menjadi 80,4. Hasil uji (t-test) data prates dan pascates menunjukkan nilai 

signifikan0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga terjadi 

signifikan perbedaan antara Pre-test dan Post-test maka, buku pengayaan/produk 

yang dikembangkan dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran pada 

mata pelajaran geografi.  

 

Kata kunci: pengembangan, buku pengayaan, bencana, perubahan iklim global. 

 

 

Abstract 

The result of the final product assessmenthe t by the research respondents have 4,61 

value and include “GOOD” category. The research aims to find out 1) The 

development model of insighful disaster enrichment books which needed, and 2) 

The effectiveness of global climate change material disaster on enrichment books. 

The development model of enrichment books adopted by Borg and Gall book the 

development plan. The research design user Pre-test Post-test control group desaign 

with 32 respondens in the experimental class and 34 students in the control class at 

Colomadu high school. The data anlysis technique uses T test. The difference in the 

results of respendents understanding of global climate change material during pre-

test and post-test experiences an increase 26,4 in the average value. The average 

pre-test score was 50,01increased to 80,4. The result of the T-test showed a 

significant value of 000 < 0,5 with the result that H0 is rejected and H1 is accepted 

so there is a significant difference between pre-test and post-test, then the 

enrichment books or the products developed are declared effective in the learning 

process of geography subjects. 

 

Keywords: development, enrichment book, disaster, global climate change. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia berlokasi di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bencana 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.Sebagian besar dari bencana tersebut (53,3%) adalah bencana 

hidrometeorologi dari total bencana tersebut yang paling sering terjadi adalah banjir 

(34,1%) dari total kejadian bencana di Indonesia diikuti dengan bencana tanah 

longsor sebanyak (16%). Kondisi 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). 

Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 32.548,20 km persegi dengan 

kepadatan mencapai 987 jiwa per km persegi. Jawa Tengah berada pada peringkat 

13 indeks resiko bencana provinsi di Indonesia. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, 26 diantaranya berada dalam kelas risiko tinggi, dengan ancaman 

bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, kekeringan, cuaca ekstrem, 

longsor, gunung api, abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gagal teknologi, konflik 

sosial, epidemi dan wabah penyakit (IRBI, 2013: 88) 

Berdasarkan uraian di atas bencana alam yang paling sering terjadi di 

Indonesia maupun Jawa Tengah adalah bencana hidrometeorologi atau bencana 

alam yang berkaitan dengan iklim diantaranya seperti bencana banjir, longsor, 

kekeringan, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan. Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga memiliki resiko bencana 

terkait iklim termasuk banjir dan tanah longsor. 

Dilihat dari peta Risiko Bencana Banjir Jawa Tengah, Kabupaten 

Karanganyar mempunyai risiko bencana banjir terutama di kecamatan Colomadu 

yang terlihat lebih berisiko lebih tinggi di banding kecamatan lainya. Kecamatan 

Colomadu tergolong sedang dalam Risiko Bencana Banjir Jawa Tengah. 
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Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran  agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi didrinya untuk memiliki  kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Keterlaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam 

mengembangkan silabus, buku ajar, sumber dan media pembelajaran, model 

pembelajaran, instrumen asesmen, dan RPP.  

Pendidikan kebencanaan diperlukan oleh peserta didik karena dapat 

membantu peserta didik dalam mengenal lebih jauh lingkungan sekitarnya, 

mengetahui bahaya-bahaya yang mengancamnya yang berkaitan dengan 

lingkungan dan mengetahui apa yang dilakukan saat pra, darurat, dan pasca benca 

alam.  Dengan melihat dari berbagai sudut pandang, maka pendidikan kebencanaan 

dapat disisipkan/ dimasukkan dalam mata pelajaran terkait, antara lain IPA, IPS, 

Sains, Bahasa Indonesia, Matematika serta Agama. Pada mata pelajaran IPA dan 

Geografi siswa akan mendapatkan pengetahuan tentang : (1) cinta lingkungan dan 

menjaga kelestarian alam dengan mengetahui dan memahami bahaya polusi, 

bahaya penjarahan hutan, bahaya alih fungsi lahan, teknologi tidak tepat guna, 

wabah penyakit dan sebagainya (2) bersahabat dengan alam (3) pengetahuan 

tentang asal muasal dan penyebab bencana, pengetahuan tentang genpa tektonik 

dan vulkanik, tsunami, banjir dan penyebabnya, dan lain-lain (Leli Honesti 2012 : 

16). 

Guru memegang peran penting terhadap ketercapaian pendidikan karena ia 

sebagai aktor utama dalam hal penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran. 

Praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah masih mengalami berbagai 

permasalahan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tercapainya Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KD) 

dalam kurikulum tidak hanya bergantung kepada guru sebagai pengajar namun juga 

kepada peserta didik. Para peserta didik diharapkan menguasai materi pelajaran 

yang telah disampaikan oleh guru agar ia mempunyai bekal ilmu yang 
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dimanfaatkan untuk kelulusan dalam pelajaran tersebut dan juga sebagai bekal di 

kehidupan bermasyarakat.  

Bahan ajar memiliki peran penting membantu guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran karena bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara 

sistematis berdasarkan prinsip dan kriteria terentu, sehingga bahan ajar perlu 

dimiliki guru  agar pembelajaran yang dilaksanakan tidak melenceng dari tujuan 

yang telah ditetapkan. Salah satu masalah bahan ajar yang dimiliki guru adalah 

kurang menarik dan kurang lengkapnya materi pembelajaran yang disajikan. Bahan 

ajar merupakan segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang 

memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang 

berlaku (Lestari, 2013: 1). Bahan ajar yang digunakan sebagai penunjang tidak 

harus mengacu pada satu sumber bahan ajar tetapi berbagai macam bahan ajar. 

Bahan ajar juga perlu dikembangkan dengan tujuan agar materi lebih menarik 

sehingga peserta didik mampu menguasai ilmu dengan mudah.   

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 

tentang buku, membagi buku menjadi 4, yaitu buku teks, buku panduan pendidik, 

buku referensi, dan buku pengayaan. Buku pengayaan pembelajaran merupakan 

buku yang didalamnya memuat materi yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

terdiri dari memperkaya buku teks pendidikan sekolah dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi. Untuk mengetahui lebih dalam materi pelajaran yang sedang di 

pelajari, buku pengayaan dapat digunakan sebagai referensi. Namun buku 

pengayaan yang telah tersedia di pasaran maupun di berbagai fasilitas peminjaman 

buku, buku pengayaan dalam tema pelajaran tertentu masih sulit di temukan oleh 

peserta didik. Dengan demikin penulis ingin membuat suatu buku pengayaan yang 

dapat membantu siswa kelas SMA kelas X (sepuluh) dalam memahami materi pada 

bab Dinamika Atmosfer sub bab Perubahan Iklim Global dengan wawasan 

kebencanaan. Kurangnya literasi materi perubahan iklim menjadi alasan perlunya 

dilakukan pengembangan bahan ajar materi perubahan iklim agar peserta didik 

mamahami konsepsi perubahan iklim dan bentuk-bentuk adaptasi serta mitigasi 

yang harus dilakukan. Perubahan iklim saat ini menjadi isu global yang sangat 
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diperhatikan sehingga peserta didik sebagai generasi muda bangsa harus memahami 

dan mempelajarinya untuk menjadi generasi yang tangguh. 

berdasarkan uraian diatas, peniliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Pengembangan Buku Pengayaan Geografi Pada Materi Perubahan Iklim Global 

Kelas X Sebagai Dasar Pengetahuan Bencana Di SMA Negeri Colomadu ”. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan 

modifikasi model strategi Borg dan Galldengan langkah yaitu penelitian dan 

pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba dan 

penyempurnaan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk awal yang telah 

disempurnakan, pengujian produk akhir, dan diseminasi serta implementasi. Desain 

penelitian menggunakan Pre-test Post-test Control Group Design yaitu 

membandingkan hasil tes awal dan tes akhir. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri Colomadu dengan subjek penelitian 

adalah Siswa kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen berjumlah 32 peserta didik, 

siswa kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol berjumlah 34 peserta didik dan guru 

geografi di SMA Negeri Coloadu berjumlah 2 guru.  

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah tes dan dokumentasi. Uji prasayarat analisis data menggunakan 

uji dan uji reliabilitas menggunakan metode Alfa Cronbach. Analisis data dilakukan 

dengan uji T. Hasil penilaian peserta didik dan guru terhadap produk 

dipresentasekan dan disajikan melalui penskoran yang telah dikriteriakan sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kriteria Respon Responden Terhadap Media Pembelajaran 

Skor Keterangan 

5 SB (Sangat Baik) 

4 B (Baik) 

3 C (Cukup) 

2 K (Kurang) 

1 SK (Sangat Kurang) 

Sumber: Sugiyono (2012: 135) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil analisis uji kebutuhan 

Berdasarkan analisis uji kebutuhan kriteria bahan ajar yang dikembangkan 

terdiri atas: a) berisi pembelajaran yang menyenangkan, b) penyajian buku 

pengayaan berisi materi, pembahasan, dan latihan soal, c) penambahan materi 

yang berkaitan beserta contoh kejadiannya, d) KI, KD, dan tujuan pembelajaran 

tertulis jelas sesuai aslinya, e) mempunyai banyak info menarik seputar contoh 

kejadian, f) ketersediaan kuis, info dan fakta menarik, g) dibagian akhir buku 

terdapat soal evaluasi pilihan ganda, h) gambar dengan full colour  kualitas HD, 

i) kertas HVS, j) penyajian materi yang singkat disertai contoh, k) judul buku 

“Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim dan Dampaknya”, l) penulisan harus 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, m) gaya bahasa yang baik dan 

benar, n) cover/sampul buku harus full color dan berisi gambar yang mewakili 

isi buku, o) desain buku pengayaan seperti majalah p) jumlah halamannya lebih 

dari 25 halaman, q) ukuran buku A4, r) buku pengayaan dengan huruf Comic 

Sans MS. 

3.2. Penilaian produk oleh ahli materi dan media 

Validasi media dilakukan oleh ahli materi dan ahli media,selama proses uji coba 

dilakukan revisi dan penyempurnaan sehingga media disetujui dan dilakukan 

validasi akhir yang dapat diacu pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 1 Grafik penilaian produk oleh ahli materi dan desain 

(Sumber: Peneliti, 2019) 
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Berdasarkan Grafik diatas yaitu hasil validasi produk oleh ahli materi dan  desain  

terhadap bahan ajar/produk termasuk katagori “BAIK” dengan nilai  rata-rata 4,12 

dari  skala 1 – 5. Berdasarkan validasi/penilaian produk oleh ahli materi dan 

desain/media maka produk yang telah memenuhi kriteria baik dinyatakan siap dan 

layak untuk digunakan. Penyempurnaan tidak lagi dilakukan pada pengujian ini 

sebab produk telah dianggap sempurna melalui validitas oleh ahli materi dan ahli 

desain.    

3.3. Analisis uji prasarat 

Hasil uji validiasi instrumen terhadap 40 butir soal hanya 24 butir soal yang 

dinyatakan valid dan hanya dipilih 20 soal yang memenuhi substansi 

indikator.Hasil perhitungannyajika nilai Alpha Cronbach > r tabel yaitu dengan 

hasil 0,926> 0,432 maka dapat disimpulkan bahwa butir soal tersebut dinyatakan 

Reliable atau layak digunakan. Instrumen penelitian kemudian digunakan untuk 

prates dan pascates dan diuji normalitas datanya menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikan 0,05. Hasil normalitas data 

prates adalah 0,159 > 0,05 dan data pascates yaitu 0,051 > 0,05 maka keseluruhan 

data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji (t-test) data prates dan pascates 

menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) = 0,000 yang berarti < 0,05 sehingga H1 

ditolak dan H0 diterima. 

3.4. Peningkatan hasil belajar 

Hasil rata-rata peningkatan belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

melalui butir soal pretest dan postest setelah di hitung menggunakan N-Gain Score 

dapat diacu pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 Grafik rata-rata peningkatan hasil belajar siswa 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

Gambar diatas menunjukkan hasil rata-rata peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman siswa pada materi perubahan iklim global di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar siswa di kels eksperimen sebesar 60,35% 

dan peningkatan di kelas kontrol sebesar 29,48%. Peningkatan hasil belajar di kelas 

eksperimen lebih unggul sekitar 29,47% dibandingkan pada kelas kontrol. 

Kesimpulannya maka penggunaan buku pengayaan perubahan iklim global yang 

sudah dikembangkan oleh peneliti, cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3.5. Penilaian produk oleh responden 

Penilaian produk oleh akhir dilakukan oleh guru mata pelajaran Geografi dan siswa 

kelas X IPA 1 dan X IPA 2 sebagai responden dalam penelitian ini yang dapat diacu 

pada gambar 3 berikut. 
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  Gambar 3 Grafik hasil penilaian produk oleh responden 

                                                 (  Sumber: Peneliti, 2019) 

Berdasarkan grafik diatas hasil penilaian produk akhir oleh responden penelitian 

terhadap buku pengayaan/produk memiliki nilai 4,61 dari skala 1-5 dan termasuk 

katagori “BAIK”. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah:. 

1. Model pengembangan bahan ajar yang efektif digunakan menggunakan model 

rancangan Borg dan Gall dengan hasil penilaian produk akhir oleh responden 

penelitian memiliki nilai 4,61 dan termasuk katagori “BAIK”. 

2. Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi perubahan iklim global pada saat 

pretest dan postest mengalami peningkatan nilai hasil belajar rata-rata 26,4%. 

Nilai ratarata prates adalah 54,01 meningkat pada pascates menjadi 80,4 dan 

hasil uji (t-test) data prates dan pascates menunjukkan nilai signifikan(2-tailed) 

= 0,000 yang berarti < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga terjadi 

signifikan perbedaan antara prates dan pascates maka, bahan ajar/produk yang 

dikembangkan dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran 

geografi di SMA Negeri Colomadu. 
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