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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PETA TEMATIK PADA 

MATERI  BENCANA BANJIR DI SMA KELAS XI 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan media pembelajaran peta 

tematik pada materi bencana banjir di SMA/MA kelas XI, (2) Mengetahui 

kelayakan media pembelajaran peta tematik materi bencana banjir di SMA/MA 

kelas XI. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model 

penelitian pengembangan Borg and Gall yang telah di modifikasi oleh Sukmadinata 

(2011) dengan tiga tahapan yaitu: (1) Studi Pendahuluan, (2) Pengembangan, dan 

(3) Pengujian. Tahapan pada penelitian ini dicukupkan hingga tahapan 

pengembangan. Penelitian di laksanakan di tiga sekolah di Kabupaten Boyolali 

yakni SMA Negeri 1 Ngemplak, SMA Negeri 1 Banyudono dan MAN 1 Boyolali. 

Teknis pengumpulan data menggunakan angket untuk menilai kelayakan produk 

yang di kembangkan, kriteria penilaian akhir data kuantitatif pada penelitian ini 

mengacu pada rumus konversi data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala 5 yang 

dikemukakan oleh Anas Sudijono (2009). Hasil penelitian yang pertama 

menunjukan tahapan pengembangan media peta tematik terdiri dari (a) studi 

kepustakaan yakni pengumpulan teori-teori, (b) survei lapangan berupa 

pengambilan data, (c) penyusunan draf menggunakan ArcMap 10.2 dan Corel 

DRAW X7, (d) uji coba terbatas berupa uji kelayakan di SMA N 1 Ngemplak, (e) 

uji coba luas yakni uji kelayakan produk di SMA N 1 Banyudono dan MAN 1 

Boyolali. Hasil penelitian yang kedua, berdasarkan analisis data angket oleh ahli 

materi, ahli media, guru dan siswa diketahui bahwa pengembangan media peta 

tematik mendapatkan nilai rata-rata 4.4 dengan kategori “sangat layak” pada 

keseluruhan aspek penilaian sehingga dapat digunakan guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. 

 

Kata Kunci : Pengembangan, Kelayakan, Media, Bencana Banjir. 

 

Abstract 

This study aims to (1) Develop thematic map instructional media on flood disaster 

material for grade XI high school, (2) To know the feasibility of thematic map 

instructional media on flood disaster material for grade XI high school. This study 

used Borg and Gall’s Development Model which had been modified by 

Sukmadinata (2011)  with three stages: (1) Preliminary Studies, (2) Development, 

and (3) Testing. The research was only until development stage. The study was 

conducted at three schools in Boyolali Regency, they were SMA N 1 Ngemplak, 

SMA N 1 Banyudono and MAN 1 Boyolali. Data collection technique used a 

questionnaire to assess the feasibility of the product being developed, final 

evaluation criteria of quantitative data in this study refer to conversion formula of 

quantitative data to qualitative data with scale 5 which stated by Anas Sudijono 

(2009). The first research results show the development stage of the thematic map 

media consisting of (a) library studies containing theories, (b) field surveys to get 

the data, (c) gathering drafts using ArcMap 10.2 and Corel DRAW X7, (d) 

preliminary field testing in SMA N 1 Ngemplak, (e) main field testing the product 
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feasibility test in SMA N 1 Banyudono and MAN 1 Boyolali. The second research 

results, based on the data analysis questionnaire by material experts, media experts, 

teachers and students it is know that the development of thematic map media has 

an average grade of 4.4 with the category "very feasible" in all aspects. It can be 

used by teachers and students in the learning and teaching activities. 

 

Keywords : Development, Feasibility, Media, Flood Disaster. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kegiatan yang di laksanakan untuk mencerdaskan generasi 

penerus bangsa. Undang-undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Aunurrahman (2009, 34) pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang di 

rancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya 

peroses belajar siswa yang bersifat internal. Pembelajara yang efektif ditandai 

dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah 

mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengrti dan sebagainya. 

Media dalam kegiatan pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan atau 

menjelaskan materi yang akan di pelajari. Selanjutnya Gagne dan Briggs (1975) 

dalam Arsyad (2003, 4) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, viseo recorder, filem slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televise, dan komputer. Dengan kata lain, 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan di perkecil 

serta memiliki skala dan symbol-symbol. Gate (2014, 2) menyatakan bahawa peta 

tematik (atau peta statistik) digunakan untuk menekankan pola spasial dari satu atau 
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lebih atribut geografis (atau variabel), seperti kepadatan populasi, pendapatan 

keluarga, dan maksimal harian suhu. 

Marlina & Suharini (2019 : 125) berdasarkan data yang dihimpun dari laporan 

kejadian bencana BPBD Kabupaten Boyolali selama tahun 2013 telah terjadi banjir 

di beberapa wilayah Kecamatan Andong, Juwangi, Kemusu, Ngemplak, Sambi, 

Wonosegoro, dan Andong. Tahun 2014 telah terjadi banjir bandang di beberapa 

wilayah Kecamatan Juwangi yang menyebabkan 288 rumah di 6 desa tergenang 

banjir.  Pada tahun 2015 telah terjadi banjir di beberapa wilayah di Kecamatan 

Juwangi, Sambi, Banyudono, Ngemplak dan Ampel. Banjir mengakibatkan 

beberapa rumah dan sebagian jalan terendam air, Pada tahun 2016 telah terjadi 

banjir di Kecamatan Juwangi dan Ngemplak. Hujan dengan intensitas tinggi 

menyebabkan sungai Pepe meluap dan membawa sampah sehingga rumah dan jalan 

tergenangi banjir. Pada tahun 2017 banjir menggenangi beberapa wilayah di 

Kecamatan Juwangi, Ngemplak, Simo, Kemusu, Banyudono, Wonosegoro, 

Andong dan banjir di tahun 2017 merupakan banjir paling parah. 

Dilihat dari Peta Risiko Bencana Banjir Di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten 

Boyolali mempunyai risiko bencana banjir dengan indeks risiko bencana banjir dari 

kelas rendah hingga tinggi. Berdasarkan survei lapangan dan Peta Risiko Bencana 

Banjir Di Provinsi Jawa Tengah SMA N 1 Ngemplak, SMA N 1 Banyudono dan 

MAN 1 Boyolali sekolah-sekolah tersebut berada pada wilayah yang memiliki 

risiko terjadinya bencana banjir serta sekolah-sekolah tersebut belum terdapat 

media peta tematik sebagai media pembelajaran. 

Penggunaan peta tematik bisa menjadi opsi dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga kegiatan belajar mengajar tidak monoton dan di laksanakan dengan 

ceramah saja dan penggunaan peta tematik di harpkan dapat mepermudah siswa 

dalam mempelajari materi bencana banjir yang akan di laksanakan. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D). menurut 

Sukmadinata (2011 : 164) mengemukakan Penelitian dan Pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru  atau 

menyempurnakan  produk yang telah ada,yang dapat di pertanggung jawabkan.  

Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan yang di 

kemukakan oleh  Brog and Gall namun dengan langkah-langkah yang telah 

dimodifikasi. Sukmadinata (2011 :184) memodifikasi langkah – langkah 

pengembangan Brog and Gall menjadi tiga tahapan yakni : 1). Studi Pendahuluan, 

2) Pengembangan, dan ke 3) Pengujian. 

 

 

Gambar 1 Langkah-langkah penelitian dan pengembang 

Sumber: Sukmadinata (2011) 

 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran peta tematik bencana banjir 

di SMA kelas XI ini dilakukan dari tahap pertama sampai tahap kedua. Langka 

pengembangan hanya sampai pada tahap kedua dikarenakan adanya keterbatasan 

waktu dan biaya. Adapun langkah-langkah pengembangan pada penelitian ini 

antara lain: 

1) Studi Kepustakaan 

Dalam tahapan studi kepustakaan penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari 

konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk yang dikembang 

yakni “Media Pembelajaran Peta Tematik Bencana Banjir”. Konsep atau teori-teori 

yang di kaji dalam penelitian ini dapat berupa teori-teori penelitian, teori-teori 
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pengembangan produk pendidikan, teori-teori pembuatan media, teori-teori 

pembuatan peta, dan teori-teori menegnai bencana banjir. 

2) Survei lapangan 

Survei lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara, pengamatan 

dan pemberian angket di sekolah yang akan di jadikan lokasi penelitian, survei 

lapang dilaksanakan peneliti untuk mengumpulkan data guna perencanaan produk 

yang akan dikembangkan 

3) Penyusunan Draf Produk 

Penyusunan draf produk dalam penelitian ini mengacu pada data dan dasar-dasar 

teori atau konsep yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Penyusnan produk 

awal pada penelitian ini menggunakan aplikasi ArcMap 10.2 dan Corel DRAW X7. 

4) Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilaksanakan di 1 sekolah dan menggunakan 1 kelas, sekolah yang 

digunakan adalah SMA Negeri 1 Ngemplak. Dengan ahli materi, ahli media, guru 

dan siswa sebagai subjek pada uji coba terbatas. Jumlah subjek yang digunakan 

pada tahap ini lebih kurang 38 subjek. 

5) Uji Coba Lebih Luas 

Uji coba lebih luas dilaksanakan pada sekolah yang berbeda dengan jumlah dua 

sekolah dan menggunakan dua kelas, sekolah yang digunakan di uji coba lebih luas 

adalah SMA N 1 Banyudono dan MAN 1 Boyolali dengan ahli media, guru dan 

siswa sebagai subjek. Jumlah subjek yang digunakan pada tahap ini lebih kurang 

67 subjek. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah yaitu MAN 1 Boyolali, SMA N 1 

Banyudono dan SMA N 1 Ngemplak, untuk uji coba terbatas menggunakan satu 

sekolah dan di laksanakan di SMA N 1 Ngemplak sedangkan uji cobat lebih luas 

dilaksanakan di dua sekolah yaitu MAN 1 Boyolali dan SMA N 1 Banyudono, data 

pada setiap sekolah diambil menggunakan angket, dokumentasi serta wawancara. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Data deskriptif kuantitatif ini merupakan teknik dengan pemberian skor terhadap 

pilihan pertanyaan yang juga di dalamnya dideskriptifkan dalam bentuk kalimat 
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atau kategori penilaian. Kriteria penilaian akhir data kuantitatif pada penelitian ini 

mengacu pada rumus konversi data kuantitatif ke data kualitatif  dengan skala 5. 

Tabel 1 konversi data kuantitatif ke data kualitatif 

Rentang Kategori Skor 

X > 4,01 Sangat Baik/ Sangat Layak  5 

3,34 < X < 4,01 Baik/ Layak 4 

2,26 < X < 3,34 Cukup Baik/Cukup Layak 3 

1,99 < X < 2,26 Kurang Baik/Kurang Layak 2 

X < 1,99 Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Layak 1 

Sumber: Sari (2015) 

Mencari skor (X) dengan menggunakan rumus rata-rata:  

 X     = 
∑ 𝑥

𝑛
 

X    = Skor rata-rata  

 ∑ 𝑥 = jumlah skor   

n = responden  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rekapitulasi data uji terbatas  

Pelaksanaan uji terbatas dilaksanakan pada satu sekolah yakni SMA Negeri 1 

Ngemplak dengan subjek yang terdiri dari ahli materi, ahli media, guru dan 

siswa.Setelah mendapatkan data penilaian kelayakan oleh ahli materi, ahli media, 

guru dan siswa pada uji terbatas mengenai kelayakan media peta tematik bencana 

banjir, data tersebut dapat di hitung rata-rata nya dari semua subjek penelitian. 

Berikut merupakan hasil rekapitulasi dari keempat subjek yang dapat di lihat pada 

tabel 2. 

Dari hasil rekapitulasi pada tabel 2 ahli media memberikan rata-rata skor 

kelayakan 4.75 dengan kategori sangat layak pada uji pertama dan memberikan 

skor kelayakan 4.85 dengan kategori sangat layak di uji yang kedua, ahli matri 

memeberikan rata-rata skor akhir 4.33 dengan kategori sangat layak di uji pertama 

sedangkan di uji kedua ahli materi memberikan skor 4.36 dengan kategori sangat 

layak. Selanjutnya guru meberikan rata-rata skor akhir 4.2 di uji pertama dengan 

kategori sangat laya dan memberikan skor 4.53 dengan kategori sangat layak di uji 
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kedua, terakhir siswa, siswa memberikan rata-rata skor akhir 3.68 di uji pertama 

dengan kategori layak sedangkan di uji kedua rata-rata skor akhir yang di berikan 

siswa 4.01 dengan kategori sangat layak. Dapat disimpulkan dari rekapitulasi data 

keempat subjek bahwa media peta tematik bencana banjir mendapatkan skor rata-

rata 4.24 di uji pertama dengan kategori sangat layak dan mendapatkan skor rata-

rata 4.43 di uji kedua dengan kategori sangat layak, berdasrkan data rekapitulasi 

akhir pada uji terbatas dapat di simpulkan media peta tematik bencana banjir dapat 

masuk ke tahap selanjutnya yakni uji luas. 

Tabel 2 rekapitulasi data uji terbatas 
No Subjek Uji Terbatas 

1 kategori 2 Kategori 

1 Ahli Media 4.75 Sangat layak 4.85 Sangat layak 

2 Ahli Materi  4.33 Sangat layak 4.36 Sangat layak 

3 Guru 4.2 Sangat layak 4.53 Sangat layak 

4 Siswa 3.68 layak 4.01 Sangat layak 

Rata-rata 4.24 Sangat layak 4.43 Sangat layak 

Sumber: Peneliti (2019) 
 

 

Gambar 2 Grafik Hasil Rekapitulasi Uji Terbatas 

(Sumber: Peneliti, 2019) 
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3.2 Rekapitulasi data uji luas 

Uji coba lebih luas dilaksanakan setelah produk melewati tahapan uji terbatas, 

pelaksanaan uji luas dilaksanakan dengan sample lebih banyak dari uji terbatas, uji 

luas di laksanakan di SMA Negeri 1 Banyudono dan MAN 1 Boyolali, subjek uji 

luas terdiri dari ahli media, guru dam siswa masing-masing sekolah. 

Setelah mendapatkan data penilaian kelayakan oleh ahli media, guru dan siswa 

pada uji luas mengenai kelayakan media peta tematik bencana banjir, data tersebut 

dapat di hitung rata-rata nya dari semua subjek penelitian. Berikut merupakan hasil 

rekapitulasi dari ketiga subjek yang dapat di lihat pada tabel 3, ahli media 

memeberikan rata-rata skor akhir 4.85 dengan kategori sangat layak di uji pertama 

sedangkan di uji kedua ahli media memberikan skor 4.9 dengan kategori sangat 

layak. Selanjutnya guru meberikan rata-rata skor akhir 3.8 di uji pertama dengan 

kategori layak dan memberikan skor 4.17 dengan kategori sangat layak di uji kedua, 

selanjutnya siswa memberikan rata-rata skor akhir 4.1 di uji pertama dengan 

kategori sangat layak sedangkan di uji kedua rata-rata skor akhir yang di berikan 

siswa 4.2 dengan kategori sangat layak. Dapat disimpulkan dari rekapitulasi data 

ketiga subjek bahwa media peta tematik bencana banjir mendapatkan skor rata-rata 

4.25 di uji pertama dengan kategori sangat layak dan mendapatkan skor rata-rata 

4.42 di uji kedua dengan kategori sangat layak. 

Tabel 3 rekapitulasi data uji luas 
No Subjek Uji Luas 

1 kategori 2 Kategori 

1 Ahli Media 4.85 Sangat layak 4.9 Sangat layak 

2 Guru 3.8 layak 4.17 Sangat layak 

3 Siswa 4.1 Sangat layak 4.2 Sangat layak 

Rata-rata 4.25 Sangat layak 4.42 Sangat layak 

Sumber: Peneliti (2019) 
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Gambar 3 Grafik Hasil Rekapitulasi Uji Luas 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

3.3 Rekapitulasi Keseluruhan Data Penilaian Subjek 

Data akhir setiap subjek ahli materi, ahli media, guru dan siswa mengenai kelayakan 

media pembelajaran peta tematik bencana banjir, data akhir yang di berikan tersebut 

dapat dihitung nilai rata-rata nya. Adapun hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 

4. 

Tabel 4 rekapitulasi keseluruhan data penilaian subjek 

No Subjek 
Hasil Penilaian Akhir 

Nilai Keterangan 

1 Ahli Materi 4.36 Sangat Layak 

2 Ahli Media 4.9 Sangat Layak 

3 Guru 4.17 Sangat Layak 

4 Siswa 4.2 Sangat Layak 

Rata-rata 4.4 Sangat Layak 

Sumber: Peneliti (2019) 

 Hasil rekapitulasi uji luas pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran peta tematik bencana banjir mendapatkan skor rata-rata 4.4 dengan 

kategori sangat layak. Berdasrkan rekapitulasi data akhir dapat di simpulkan media 

peta tematik bencana banjir dapat di gunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar 

(KBM). 
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3.4 Hasil produk yang dikembangkan 

Materi 1 

 

 

 

 

 

Materi 2 
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Materi 3 

 

 

 

 

Materi 4 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran peta tematik 

bencana banjir SMA kelas XI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pengembangan media pembelajaran peta tematik bencana banjir SMA kelas 

XI menggunakan model pengembangan Brog and Gall yang dimodifikasi 

oleh sukmadinata dengan proses pembuatan media melalui tiga tahapan yaitu 

studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian. Tahap studi pendahuluan 

pada tahapan ini peneliti mengumpulkan teori-teori atau konsep serta data-

data hasil survei untuk pembuatan draf produk awal. Tahap selanjutnya 

adalah pengembangan, pada tahap ini akan di laksanakan pengembangan 

dengan melakukan pengujian pada draf produk hingga “media pembelajaran 

peta tematik bencana banjir kelas XI” berhasil dikembangkan  

2) Hasil pengembangan media peta tematik bencana banjir kelas XI  yang 

dilakukan oleh ahli materi, ahli media, guru dan siswa memberikan nilai rata-

rata kelayakan akhir yaitu 4.42 sehingga termasuk dalam kategori “SANGAT 

LAYAK”  . 

4.2 Keterbatasan Hasil penelitian 

Pelaksanaan penelitian pengembangan “Media Pembelajaran Peta Tematik 

Bencana Banjir” telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan maksud 

dan tujuan penelitian. Namun masih dirasakan adanya keterbatasan dan kelemahan 

antara lain:  

1) Pengumpulan data penilaian kelayakan dalam penelitian hanya  

menggunakan angket dan didasarkan pada hasil isian angket, sehingga 
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dimungkinkan terdapat unsur yang kurang obyektif dalam proses pengisian 

seperti adanya sifat responden sendiri yaitu kejujuran dan ketakutan dalam 

menjawab angket tersebut dengan sebenarnya. 

2) Penelitian ini terbatas pada materi bencana banjir dan data yang didapat hanya 

terbatas pada tiga sekolah di Boyolali  maka apabila akan digunakan untuk 

sekolah lain tentunya harus dikaji kembali. 

 

4.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Bagi Guru, khusus guru geografi agar lebih kreatif dan inovatif dalam 

memilih media ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran serta 

inovatif dan kreatif dalam pembuatan media pembelajaran khususnya 

pembelajaran geografi. 

2) Bagi Siswa, agar lebih aktif dalam proses pembelajaran materi bencana banjir 

khususnya pembelajaran menggunakan media pembelajaran peta tematik, 

agar tercapai tujuan pembelajaran serta siswa dapat memahami pelajaran. 

3) Bagi Peneliti, penelitian dapat dijadikan sebagai referensi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan denga media pembelajaran peta 

tematik 
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