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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE 

DALAM MATERI MITIGASI BENCANA BANJIR DI SMA ISLAM 1 

SURAKARTA 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengembangkan media pembelajaran 

berbasis website dalam materi mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta, 

(2) Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis website dalam materi 

mitigasi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan model 

pengembangan menggunakan rancangan Thiagarajan model 4D yang dimodifikasi 

menjadi model 3D (Define, Design, Development). Design penelitian ini 

menggunakan 2 guru dan 33 peserta didik. Teknik pengumpulan data berupa 

angket atau kuisioner yang dibagikan melalui via online menggunakan google 

forms. Hasil penelitian menunjukan (1) Define berisi tentang uji kebutuhan guru 

dan peserta didik, design berisi tentang rancangan website telah dianalisis sesuai 

uji kebutuhan, dan development berisi tentang validasi untuk mengetahui produk 

tersebut layak digunakan. (2) Media pembelajaran berbasis website materi 

mitigasi bencana banjir yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan 

dalam uji coba ahli mendapatkan skor 4,4 yang dilakukan validasi produk oleh 

ahli media dengan kategori “sangat layak” dan 4,1 berdasarkan validasi oleh ahli 

materi kategori “layak”. Hasil dari penilaian kelayakan media yang didapatkan 

dari 33 siswa sebagai responden dengan skor 4,1 dan 2 guru mata pelajaran 

geografi sebagai responden mendapatkan skor 3,9 dengan nilai rata-rata 4,0 yang 

termasuk dalam ketegori “Layak”. 

Kata Kunci : pengembangan media, website, bencana banjir, mitigasi bencana. 

Abstract 

This study aimed to (1) Developing website-based instructional media in flood 

disaster mitigation materials in SMA Islam 1 Surakarta, (2) Finding out the 

feasibility of website-based instructional media in flood disaster mitigation 

materials In SMA Islam 1 Surakarta. This research was a research and 

development with a development model by Thiagarajan 4D model design 

modified into a 3D model (Define, Design, Development). The design of this 

study used 2 teachers and 33 learners. Data collection techniques used 

questionnaires that are shared online by Google Forms. The results showed that 

(1) define contained the need test of teachers and learners, the model of the 

website design has been analyzed according to the needs test, and the 

development contained validation to know the product is proper to use. (2) 

Website-based learning media flood disaster mitigation materials developed have 

met the eligibility criteria in expert trials getting a score of 4.4 which is done 

product validation by media experts with the category "very feasible" and 4.1 

based on validation by experts of "decent" category materials. The results of the 
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media eligibility assessment were obtained from 33 students as respondents with a 

score of 4.1 and 2 geography teachers as respondents got a score of 3.9 with an 

average score of 4.0 which is included in the "Worthy" category. 

Keywords: media development, website, flood disaster, disaster mitigation. 

1. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran juga harus disiapkan dengan pengembangan-pengembangan 

kreativitas media pembelajaran yang menarik. Seiring dengan kebutuhan akan 

metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, pemanfaatan media 

pembelajaran untuk pendidikan harus terus dikembangkan. Salah satu upaya 

dalam memperbaiki kualitas pembelajaran yaitu dengan menggunakan sebuah 

metode pembelajaran yang menarik seperti menggunakan media dalam proses 

belajar mengajar. Talizaro (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan 

Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa” 

mengungkapkan peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

antara lain: (1). Dapat menghindari terjadinya verbalisme. (2). Membangkitkan 

minat atau motivasi. (3). Menarik perhatian. (4). Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan ukuran. (5). Mengaktifkan siswa dalam belajar. (6). Mengefektifkan 

pemberian rangsangan untuk belajar. Penggunaan media akan membantu peserta 

didik mempermudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

atau disajikan, Nurrita (2018).  

Materi mitigasi bencana banjir dalam kegiatan pembelajaran supaya tidak 

monoton dan di laksanakan dengan ceramah saja maka penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi 

mitigasi bencana banjir yang akan dilaksanakan. Melakukan mitigasi terhadap 

bencana, menurut Afrian (2020), geografi kebencanaan lebih menekankan pada: 

konsep keruangan, konsep regional, dan konsep ekologi. Perencanaan mitigasi 

bencana sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian akibat terjadinya 

bencana banjir, sehingga media pembelajaran disekolah dalam materi mitigasi 

bencana banjir sangat diperlukan. Terutama dibeberapa kota-kota di Indonesia 

yang memiliki daerah-daerah rawan terjadinya bencana banjir, salah satunya Kota 

Surakarta memiliki masalah dengan bahaya banjir dari sungai-sungai yang 
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mengililinginya. Faktor letak geografis kota Surakarta sendiri dikelilingi 

pegunungan maupun perbukitan seperti dibagian selatan ada perbukitan Wonogiri, 

Gunung Merapi di sebelah barat dan di bagian timur Gunung Lawu. Letak inilah 

yang dapat diibarkan sebagai sebuah mangkok yang mengakibatkan wilayah kota 

Surakarta ini sangat rentan terhadap banjir, Alfan & Rini (2015).  

Berdasarkan peta rawan banjir Surakarta, survei lapangan dan juga 

menghimpun data-data yang disampaikan oleh BPBD Kota Surakarta dimana 

SMA Islam 1 Surakarta berlokasi di Kecamatan Pasar Kliwon. Wilayah lokasi 

sekolah tersebut tersebut berada pada daerah yang memiliki kerawanan terjadinya 

bencana banjir dan juga diperkuat dengan melihat peta rawan banjir kota 

Surakarta. Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan diatas kemudian melatar 

belakangi melakukan penelitian tentang penggunaan media pembelajaran berbasis 

website pada peserta didik sebagai salah satu cara untuk mempermudah 

penyampaian materi mitigasi bencana banjir pada mata pelajaran Geografi di 

SMA melakukan penelitian dengan tujuan “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Website Dalam Materi Mitigasi Bencana Banjir Di 

SMA Islam 1 Surakarta”.  

2. METODE

Penelitian ini menggunakan model pengembangan media pembelajaran (research 

and development / R&D). Menurut Sugiyono (2015) penelitian pengembangan 

merupakan cara sistematis yang digunakan untuk membuat rancangan, 

mengembangkan program pembelajaran dan produk yang memenuhi kriteria 

internal. Langkah-langkah penelitian pengembangan menggunakan 4-D yang 

dirancang oleh Thiagarajan (dalam Sugiyono 2015) yaitu kepanjangan dari 

Define, Design, Development and dissemination. Langkah-langkah penelitian 

pengembangan 4-D akan dimodifikasi oleh peneliti menjadi model 3-D yaitu 

Define (pendefinisian), Design (perancangan), dan  Development 

(pengembangan). Langkah-langkh pengembangan produk desain pengembangan 

media dengan pendefinisian  melakukan uji kebutuhan kepada guru geografi dan 

siswa kelas XI IPS. Perencanaan: membuat rancangan produk seperti materi, 
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gambar, peta tematik, layout website maupun template dan lain-lain yang 

berkaitan dengan bencana banjir. Pengembangan: menyusun Website sesuai 

dengan perencanaan. Validasi: dilakukan kepada ahli media dan ahli materi. 

Revisi produk: memperbaiki produk dari ahli media dan ahli materi. Penilaian 

produk yang dikembangkan. 

Subjek pengembangan ini ditujukan untuk siswa kelas XI IPS di SMA Islam 1 

Surakarta. Jenis data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data 

kuantitatif diperoleh melalui google formulir yang diisi oleh guru geografi dan 

siswa kelas XI IPS SMA Islam 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari 

responden siswa dan guru mata pelajaran geografi melalui angket yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan media pembelajaran berbasis Website. 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif dilakukan pada data sekunder seperti hasil 

angket uji kebutuhan siswa dan guru serta data hasil kelayakan media oleh siswa 

dan guru. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data, mentabulasi, 

menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti dan menjawab rumusan masalah 

serta melakukan perhitungan Sugiyono, (2015). 

Desain uji coba sesuai dengan produk yang dikembangkan. Media 

pembelajaran berbasis Website sebelum diuji cobakan kepada siswa maka akan di 

validasi terlebih dahulu oleh ahli media dan ahli materi, kemudian akan dilakukan 

revisi. Setelah dilakukan revisi maka produk media pembelajaran berbasis 

Website akan diuji cobakan kepada siswa kelas XI IPS SMA Islam 1 Surakarta. 

Subjek uji coba produk media pembelajaran berbasis Website dalam materi 

bencana banjir yaitu pada peserta didik dan guru geografi kelas XI IPS SMA 

Islam 1 Surakarta. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka diperoleh dari 

validasi ahli materi, ahli media dan hasil penilaian kelayakan dari siswa dan guru 

melalui google formulir sebagai responden penelitian untuk pengembangan 

produk media. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang bersifat kuantitatif 

ini berpedoman pada Skala Likert ini terdiri dari lima alternative gambar yaitu 

sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang dengan instrumen yang dibuat 

dalam bentuk cheklist, dan supaya mendapatkan data kuantitatif maka setiap 
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alternative diberi skor jawaban. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis angket yang 

diperoleh dari ahli media dan ahli materi, siswa dan guru sebagai responden. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Spesifikasi Produk

Media pembelajaran berbasis Website dalam materi bencana banjir 

menggunakan situs WordPress.com untuk membuat Website, situs niagahoster 

untuk membeli domain, dan situs pinterest.com yang menyediakan template 

Website. Situs-situs yang digunakan menghasilkan website dengan alamat 

tautan mitigasibencanabanjir.com. Berikuat penyajian Website media 

pembelajaran yang dihasilkan:  

Gambar 1. Halaman 

Depan 

Gambar 2. Pengertian 

Bencana 

Gambar 3. Pengertian 

Bencana Banjir 

Gambar 4. Jenis Bencana 

Banjir 

Gambar 5. Penyebab 

Banjir 

Gambar 6. Dampak 

Banjir 
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Gambar 7. Contoh – 

Contoh Kejadian Banjir 

Gambar 8. 

Kesiapsiagaan Bencana 

Banjir 

Gambar 9. Lembaga 

yang Berperan 

Sumber : Peneliti 2021 

3.2 Hasil Penelitian 

Media pembelajaran yang di kembangkan oleh peneliti berupa produk website 

mitigasi bencana. Pengembangan 4D(define, design, development, 

dissemination) yang disederhanakan menjadi 3D yaitu (define, design, 

development).  

Tahap Define peneliti melakukan analisis karakteristik dengan melakukan 

uji kebutuhan untuk mengetahui kriteria produk. Berikut ini hasil dari analisis 

uji kebutuhan yaitu; (1) Aspek Materi/Isi: Hasil analisis peneliti tersebut  

dalam mengembangkan media pembelajaran dapat menyampaikan isi materi 

secara lengkap untuk pemahaman siswa tentang materi bencana banjir. (2) 

Aspek Media: media pembelajaran yang akan dikembangan oleh peneliti dapat 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran pada materi 

bencana banjir pada mata pelajaran georafi. (3) Aspek Penyajian: penyajian 

media berbasis website peneliti mengikuti hasil dari analisis tersebut. (4) 

Aspek Rekaya Perangkat Lunak: analisis peneliti dalam aspek rekaya 

perangkat lunak untuk media pembelajaran yang akan dikembangan oleh 

peneliti dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada materi bencana 

banjir pada mata pelajaran georafi.  

Tahap Design, pada tahap ini peneliti membuat rancangan produk yang 

telah ditentukan dan dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan pendidik dan 

peserta didik. Langkah pengembangan produk ini yaitu dengan membuat RPP 
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(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berdasarkan kurikulum 2013 yang 

kemudian dikembangkan menjadi materi. Langkah selanjutnya penentuan 

templet digunakan sebagai layout, membuat homepage, penyususnan tata letak 

tampilan Website, dan yang terakhir upload materi. Media pembelajaran 

website menggunakan situs WordPress.com untuk membuat Website, situs 

niagahoster untuk membeli domain, dan situs pinterest.com yang 

menyediakan template Website.  

Tahap Development, pada tahap pengembangan ini peneliti melakukan 

validitas pengembangan media pembelajaran Website sebelum di 

implementasikan atau di sebarkan ke peserta didik. Setelah semuanya selesai 

langkah selanjutnya yaitu melakukan bimbingan validasi kepada ahli materi 

dan ahli media yang bertujuan untuk mengetahui produk yang dibuat layak 

digunakan pada saat penelitian. Produk pengembangan yang sudah divalidasi 

oleh ahli materi dan ahli media kemudian dapat digunakan untuk melakukan 

penelitian pada peserta didik dan guru untuk mengetahui apakah media layak 

untuk diproduksi dan digunakan dalam pembelajaran. Berikut hasil penilaian 

dari ahli materi, ahli media, guru dan pesert didik dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 1. Hasil Penilaian 

No Pertanyaan Hasil Penilaian Akhir 

Skor Kategori 

1 Ahli Materi 4,1 Layak 

2 Ahli Media 4,4 Sangat Layak 

3 Guru 4,1 Layak 

4 Peserta Didik 3,9 Layak 

Sumber: Peneliti (2021) 

Berdasarkan data pada Tabel penilaian media pembelajaran Website yang 

dinilai oleh ahli media dengan skor 4,4 kategori “sangat layak” dan 4,1 
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berdasarkan validasi oleh ahli materi dengan kategori “layak”, penilaian guru 

dengan skor 4,1 dengan kategori “Layak” dan penilaian peserta didik 

mendapat skor 3,9 dengan kategori “Layak”. 

4. PENUTUP

Pengembangan media website menggunakan model 4D yang di modifikasi  

menjadi 3D. Define berisi tentang uji kebutuhan siswa dan guru untuk 

menentukan apa yang dibutuhkan siswa dan guru pada media yang akan 

dikembangkan, design berisi tentang rancangan produk berupa rancangan website 

yang telah dianalisis sesuai dengan uji kebutuhan dan disesuaikan pada layout, isi 

dan informasi dalam media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan, 

development berisi tentang validasi ahli media dan ahli materi serta uji coba 

produk yang dikembangkan pada siswa dan guru geografi untuk mengetahui 

produk tersebut layak digunakan. 

Media pembelajaran berbasis website dalam materi mitigasi bencana banjir di 

SMA kelas XI IPS yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan yang 

mana dalam uji coba ahli mendapatkan skor 4,4 yang dilakukan validasi produk 

oleh ahli media dengan kategori “sangat layak” dan 4,1 berdasarkan validasi oleh 

ahli materi dengan kategori “layak”. Hasil dari penilaian kelayakan media yang 

didapatkan dari 33 siswa sebagai responden dengan skor 4,1 dan 2 guru mata 

pelajaran geografi sebagai responden mendapatkan skor 3,9 dengan nilai rata-rata 

4,0 yang termasuk dalam ketegori “Layak”. Nilai tersebut menjadikan media 

pembelajaran berbasis website sebagai media pembelajaran yang dikembangkan 

layak digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran geografi dalam materi 

mitigasi bencana banjir pada bab mitigasi bencan alam. 
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