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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK BAHAYA EROSI 

SEBAGAI PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA PADA KELAS X DI SMA 

NEGERI 1 CAWAS KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan buku komik bahaya erosi pada 

pembelajaran siswa di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten dan (2) mengetahui 

penggunaan pengembangan media pembelajaran buku komik dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi bahaya erosi. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X IPS 2 untuk 

kelas eksperimen dan X IPS 3 untuk kelas Kontrol. Penelitian ini menggunakan pretest-

posttest control group design, dengan menggunakan 2 kelas yaitu kelas control 36 siswa pada 

kelas X IPS 3 dan kelas eksperimen sebanyak 36 siswa pada kelas X IPS 2. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, angket, dan tes dengan analisis deskritif kuantitatif 

dengan model pengembangan tahapan 4D yaitu Define, Design, Development, dan 

Disseminate. Hasil penelitian menunjukan (1) define berisi tentang uji kebutuhan guru dan 

siswa, design berisi tentang rancangan media buku komik yang telah dianalisis sesuai uji 

kebutuhan, dan development berisi tentang validasi untuk mengetahui media komik tersebut 

layak digunakan. Pengembangan media ajar melalui penilaian produk yang dilakukan oleh 

ahli materi memiliki rata-rata 4,2 yang termasuk kategori “baik”, ahli media dengan rata-rata 

4,8 yang termasuk kategori “baik”. (2) Hasil Paired sample T-test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yang menunjukan signifikan ,000 sehingga < 0.05 maka H1 diterima, yakni 

perolehan nilai rata-rata prestest pada kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa mendapatkan 54 

dan kelas eksperimen mendapatkan 64, adanya peningkatan sebesar 10, sedangkan perolehan 

nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol sebesar 70 dan kelas eksperimen sebesar 88, adanya 

peningkatan sebesar 18 yang artinya proses pembelajaran kelas yang tidak di berikan media 

buku komik dengan tidak di berikan lebih efektif menggunakan media komik. 

 

Kata kunci: Buku komik, penelitian dan pengembangan, hasil belajar, bahaya erosi 
 

Abstrack 
 

This study aims to: (1) develop comic books about the dangers of erosion in student learning 

at SMA Negeri 1 Cawas Klaten Regency and (2) determine the use of comic book learning 

media development to improve student learning outcomes on erosion hazard materials. The 

research subjects were students of class X IPS 2 for the experimental class and X IPS 3 for 

the control class. This study used a pretest-posttest control group design, using 2 classes, 

namely a control class of 30 students in class X IPS 3 and an experimental class of 30 

students in class X IPS 2. Data collection techniques were observation, questionnaires, and 

tests. with quantitative descriptive analysis. The results showed (1) Define contains a test for 

the needs of teachers and students, the design contains a comic book media design that has 

been analyzed according to the needs test, and the development contains validation to 

determine which comic book media is suitable for use. The development of learning media 

through product assessments carried out by material experts has an average of 4.2 which is in 

the "good" category, media experts with an average of 4.8 which is in the "good" category. 

(2) The results of the Paired Samples T-test for the control class and the experimental class 

showed a significance of, 000 so that <0.05 then H1 is accepted, the acquisition of an average 

score of prestest in the control class with a total of 36 students getting 54 and the 

experimental class getting 64, an increase of 10, while the posttest average score in the 

control class is 70 and the experimental class is 88, an increase of 18 which means The 
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classroom learning process that is not provided with comic book media is more effective 

using comic book media. 
 

Keywords: Comic books, research and development, learning outcomes, erosion hazards 
 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris dengan  mayoritas penduduknya bermata pencaharian  

bertani dan bercocok tanam, karena sebagian besar daratan di Indonesia dilalui oleh sepertiga 

lautan dari luas keseluruhan wilayah negara Indonesia. Tanah merupakan tubuh alam tiga 

dimensi yang merupakan tempat aktivitas semua makhluk hidup termasuk tempat tumbuhnya 

tanaman. Klasifikasi tanah dan evaluasi lahan merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

kecocokan suatu lahan untuk mengembangkan tanaman pertanian (Soltani, 2013).  

Erosi tanah merupakan penyumbang terbesar degradasi lahan. Menurut Utomo (2004) 

besar tingkat erosi di Indonesia mencapai 173 Ha/Th. Dampak langsung dari erosi tanah yang 

utama adalah penurunan produktivitas tanah, hilangnya unsur hara tanah dan kehilangan 

lapisan tanah yang baik/subur bagi berjangkarnya akar tanaman, sedangkan dampak tidak 

langsung adalah pelumpuran dan pendangkalan waduk, kerusakan ekosistem perairan, 

memburuknya kualitas air, meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan serta tertimbunnya 

lahan-lahan pertanian (Hartono, 2016). Berdasarkan besarnya tingkat erosi tersebut maka 

perlu adanya suatu upaya guna pengendalian tingkat erosi. Upaya dapat dilakukan melalui 

pemahaman pengetahuan mengenai erosi dengan cara memberikan pemahaman tentang 

mitigasi bahaya erosi. Mitigasi bahaya erosi dapat mengurangi tingkat bahaya erosi dan 

meminimalisir dampak erosi tanah, tidak hanya untuk masyarakat yang latar belakangnya 

bertani dan bercocok tanam, pengetahuan mitigasi juga perlu disosialisasikan pada siswa di 

sekolah. 

Pemahaman bahaya erosi pada siswa dapat dilakukan dengan cara melalui 

pembelajaran yang terkait dengan materi erosi. Sosialisasi melalui pembelajaran dapat 

dilakukan menggunakan media pembelajaran agar mempermudah siswa dalam memahami 

materi erosi. Media pembelajaran yang menarik dan dapat mempermudah proses 

pembelajaran maka peneliti memilih media pembelajaran komik sebagai alat pemahaman 

terhadap bahaya mitigasi erosi. Menurut Saputra (2015) media komik merupakan salah satu 

bentuk sumber belajar yang dapat membantu siswa dan dapat menggantikan posisi guru 

dalam kegiatan pembelajaran baik dikelas maupun diluar kelas. Komik juga dianggap sebagai 

media pembelajaran yang menarik karena dapat meningkatkan minat baca siswa dan dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. 
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Pengamatan yang dilakukan peneliti di SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten media 

yang digunakan belum maksimal, guru menggunakan buku modul dan LKS sebagai media 

pembelajaran. Maka perlunya pengembangan media yang menarik agar memotivasi siswa 

dalam belajar. Buku komik pembelajaran bahaya erosi berisi materi erosi dan mitigasi bahaya 

erosi. Kurangnya media pembelajaran yang menumbuhkan minat baca dan belajar siswa 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN KOMIK BAHAYA EROSI SEBAGAI PENGETAHUAN MITIGASI 

BENCANA  PADA KELAS X DI SMA N 1 CAWAS KABUPATEN KLATEN. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Metode penelitian pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut, untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat 

luas maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008: 

297). Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and 

Development) dengan menggunakan rancangan dan pengembangan tahapan 4-D yaitu Define, 

Design, Development, dan Disseminate yang mengacu pada model pengembangan 

Thiagarajan dalam Rochmad (2012). 

Desain yang dikembangkan peneliti berupa buku komik materi erosi pada siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Cawas menggunakan model pengembangan Research and Development 

(R&D) dan menggunakan 4-D (Define, Design, Development, and Dissemination) tetapi 

peneliti memodifikasi menjadi 3-D (Define, Design, Development) di karenakakan 

keterbatasan waktu dan biaya sehingga peneliti menggunakan model 3-D. Subjek 

pengembangan penelitian ini adalah media pembelajaran buku komik bahaya erosi sebagai 

pengetahuan mitigasi bencana. Analisis kebutuhan dilakukan di SMA Negeri 1 Cawas 

dengan dikhususkan siswa kelas X. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas X 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, kemudian akan dibagi menjadi 2 kelas 

yakni kelas pertama digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua digunakan sebagai 

kelas kontrol berdasarkan hasil belajar siswa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data pengembangan media pembelajaran ini 

menggunakan angket yang berisi instrumen kebutuhan media pembelajaran siswa dan guru. 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji 
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normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji “On-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test” dan uji hipotesis.  

Desain uji coba media ajar yang telah dikembangkan kemudian dilakukan uji 

lapangan. Subjek uji coba produk pengembangan berupa media pembelajaran buku komik. 

Teknik analisis yang digunakan setelah memperoleh data yaitu teknik analisis deskriptif 

kuantitatif yakni data penelitian dihitung dengan mendeskripsikan dan memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti. Mengetahui hasil respon siswa dan guru terhadap hasil 

pengembangan media ajar komik materi erosi digunakan rumus berikut: 

S = x/xn  

Keterangan:  

S = Skor rata-rata  

x = Jumlah skor responden dalam satu item  

xn = Jumlah responden  

Data hasil penskoran diatas kemudian dikriteriakan untuk malihat hasil respon siswa 

terhadap media ajar komik materi Bahaya erosi yang dikembangkan. Berikut 

kriterianya:  

Tabel 1. kriteria respon siswa dan guru terhadap media ajar 

Skor Rata-rata Keterangan 

5 Sangat baik 

4 Baik 

 3 Sedang 

2 Buruk 

1 Sangat Buruk 

 

   (Sumber: Sukmadinata. 2017) 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain pretest-posttest control group design. 

Menurut Sugiyono (2012: 112) desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian kedua kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan 

soal pretest dan posttest Sebelum digunakan instrumen soal terlebih dulu di uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan Software IBM Statistic SPSS. Penilaian produk dilakukan oleh ahli 

materi dan ahli media. Penilaian kuisioner, pretest dan posttest diolah menggunakan uji T-

test. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran komik bahaya erosi sebagai pengetahuan 

mitigasi bencana pada kelas X di SMA Negeri Cawas Kabupaten Klaten:  

3.1 Hasil Pengembangan Komik 

Tahap Define ( Pendefinisian) berfungsi menentukan jenis produk yang akan dikembangkan 

dan materi yang akan disajikan pada media yang sesuai dengan standart kompetensi dan 

kompetensi dasar. Angket kebutuhan guru diberikan kepada guru mata pelajaran IPS dan 

siswa kelas X IPS dengan jumlah 36 siswa.  

     Tahap Design Pada tahap perancangan ini peneliti membuat rancangan produk yang 

telah ditentukan dan dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan guru dan siswa. Media 

pembelajaran komik digunakan dengan menggunakan software PaintTool SAI 2.0 dan 

CorelDRAW X4 yang didalam nya terdapat materi erosi dengan ukuran 14,8 cm x 21 cm 

dengan jumlah halaman 25. Langkah pertama yaitu membut sketsa dalam sebuah buku 

sebelum menggunakan aplikasi untuk menentukan alur yang akan dikembangkan. Kemudian 

dari gambaran yang sudah dibuat di kertas tadi dimasukan kedalam aplikasi PaintTool SAI 

2.0. Gambar diolah dengan program PaintTool SAI 2.0 sesuai dengan sketsa yang sudah 

dibuat dengan menggunakan kertas. Setelah selesai kemudian gambar diolah lagi untuk 

memberikan gradasi warna. Kemudian proses pewarnaan dan pembuatan komik strip 

dilakukan agar isi dari media buku komik menjadi lebih menarik. Pemberian keterangan dan 

text dibuat menggunakan software CorelDraw X4. Isi text tersebut berisi percakapan materi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Tahap Development (Pengembangan) peneliti melakukan validasi pengembangan 

media pembelajaran buku komik sebelum di implementasikan kepada peserta didik. Produk 

pengembangan yang sudah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media kemudian dapat 

digunakan untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Cawas. Pada validasi ahli ini 

merupakan uji kelayakan yang dilakukan oleh dosen yang ditunjuk sebagai ahli materi dan 

ahli media pada pembuatan media pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian produk buku 

komik yang dinilai oleh ahli materi memiliki rata-rata 4,2 yang termasuk dalam keterangan 

“BAIK”. Validasi produk pengembangan yang dilakukan oleh ahli media selama proses uji 

coba dilakukan revisi dan penyempurnaan produk yang dikembangkan hingga divalidasi oleh 

ahli media. Penilaian produk buku komik yang dinilai oleh ahli media memiliki rata-rata 4,8 

yang termasuk dalam keterangan “BAIK”. Validasi produk pengembangan dilakukan oleh 

guru selama proses uji coba dilakukan revisi dan penyempurnaan produk hingga produk 

divalidasi. Penilaian produk buku komik yang dinilai oleh guru memiliki rata-rata 4,1 yang 
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termasuk dalam keterangan “BAIK”. Validasi produk pengembangan dilakukan oleh siswa 

selama proses uji coba dilakukan revisi dan penyempurnaan produk hingga produk divalidasi. 

Penilaian produk buku komik yang dinilai oleh guru memiliki rata-rata 4,7 yang termasuk 

dalam keterangan “BAIK”. 

3.2 Hasil Belajar Menggunakan Media Buku Komik 

Hasil dari valiadasi instrument yaitu terdapat 40 butir soal;, tetapi peneliti hanya mengambil 

20 butir soal. Kriteria soal yang valid apabila nilai (r hitung) tinggi atau sama dengan (r 

tabel) nilai signifikan dalam (r tabel) yaitu 0,05 jumlah data (n) = 30, maka (r tabel) = 0,349. 

Soal yang nilai korelasinya lebih dari r tabel > 0,338 dinyatakan valid, sedangkan soal yang 

kurang dari r tabel <0,338 dinyatakan tidak valid. Peneliti dalam melakukan uji validasi 

menggunakan aplikasi software IMB SPSS staristik 23. Berikut hasil uji instrument soal pada 

kelas X IPS 3 di SMA Negeri 1 Colomadu. . Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsisten dan stabilitas data yang digunakan. Hasil uji reliabilitas instrumen diketahui bahwa 

nilai Aplha Cronbach = 0,879. Nilai yang didapatkan tersebut kemudian dibandingkan 

dengan nilai rtabel dengan nilai signifikan kolerasi 0,05 dengan jumlah (N) = 20 adalah 

0,349. Hasil perhitungan, jika Alpha Cronbach > rtabel yaitu dengan hasil 0,879 > 0,349, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa butiran soal dinyatakan reable atau layak digunakan.  

Perolehan nilai rata-rata prestest pada kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa 

mendapatkan 54 dan kelas eksperimen mendapatkan 64, adanya peningkatan sebesar 10, 

sedangkan perolehan nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol sebesar 70 dan kelas 

eksperimen sebesar 88, adanya peningkatan sebesar 18 yang artinya proses pembelajaran 

kelas yang tidak di berikan media buku komik dengan tidak di berikan lebih efektif 

menggunakan media komik. 

Hasil dari uji normalitas  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diambil oleh peneliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. 

Taraf signifikan uji normalitas adalah 0,05 pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Karena responden lebih dari 50, maka analisisnya menggunakan One Sample kolmogorov 

smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas maka hasil dari pretest dan posttest baik dari kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen berdistribusi normal karena nilai signifikan > 0,05. Pada 

hasil pretest kelas eksperimen nilai sig 0,12 > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, 

sedangkan pada pretest kelas kontrol 188 > 0,05. Untuk hasil posttest kelas eksperimen nilai 

sig 002 > 0,05 maka berdistribusi normal, sedangkan dengan kelas kontrol 038 > 0,05 maka 

data tersebut juga berditribusi normal. Selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan uji T. 

Uji Paired samles T-test kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukan nilai signifikan ,000 
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sehingga <0,05 maka H1 diterima. Pada H1 terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang 

signifikan menggunakan bahan pembelajaran buku komik dalam materi Erosi dengan kelas 

yang tidak menggunakan bahan pembelajaran buku komik erosi. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran video animasi materi 

erosi kelas X di SMA Muhammadiyah 5, maka dapat disimpulkan sebagai berkut: 

1) Pengembangan menggunakan model 4D yang didesain menjadi 3D. Define berisi tentang 

uji kebutuhan, design berisi tentang rancangan komik yang telah dianalisis sesuai dengan 

uji kebutuhan, development berisi tentang validasi untuk mengetahui produk media 

pembelajaran media komik tersebut layak digunakan. Media pembelajaran buku komik 

yang dikembangkan di kelas X SMA Negeri 1 Cawas telah dinilai oleh ahli materi 

mendapatka nilai rata-rata 4,2 dan ahli media mendapattkan nilai rata-rata 4,8 sehingga 

nilai rata-rata menjadi 4,5 yang termasuk dalam kategori “BAIK”. Penilaian produk guru 

mendapatkan nilai rata-rata 4,1 yang termasuk dalam kategori “BAIK”. Penilaian produk 

siswa mandapatkan nilai rata-rata 4,7 yang termasuk dalam kategori “BAIK”. Dari 

kesimpulan 4 responden tersebut maka dapat dikatan media komik yang dikembangkan 

dapat digunakan sebagai media belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Cawas.  

2) Hasil belajar menggunakan produk media pembelajaran media komik pada materi erosi 

menunjukan adanya perbedaan dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran, 

perolehan nilai rata-rata prestest pada kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa mendapatkan 

54 dan kelas eksperimen mendapatkan 64, adanya peningkatan sebesar 10, sedangkan 

perolehan nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol sebesar 70 dan kelas eksperimen 

sebesar 88, adanya peningkatan sebesar 18 yang artinya proses pembelajaran kelas yang 

tidak di berikan media buku komik dengan tidak di berikan lebih efektif menggunakan 

media komik. 
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