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SARI 

Ayuningtias, Silviana. 2019. Penggunaan Creative Funny Comic Geography 

(CFCG) Sebagai Media Mitigasi Bencana Gunungapi Pada Anak Usia SMP Desa 

Batursari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Wahyu 

Setyaningsih, ST, MT. dan Drs. Sriyono, M.Si. 177 halaman.  

Kata Kunci: Media, Creative Fuuny Comic Geography, Mitigasi Bencana 

Desa Batursari merupakan salah satu desa terdekat dengan puncak Gunung 

Slamet, berjarak ±  4,5 km dari puncak dan masuk dalam kawasan rawan bencana 

zona 2 (KRB 2). Lemahnya pemahaman masyarakat tentang bencana dan 

mitigasinya disebabkan karena pesan yang disampaikan oleh media yang ada 

tidak sampai atau tidak mudah dipahami. Pemanfaatan media Creative Funny 

Comic Geography (CFCG) dalam proses keberhasilan pendidikan kebencanaan 

yang melibatkan masyarakat dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran. Tujuan penelitian ini yaitu (1)Mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai mitigasi bencana, (2)Mengetahui kelayakan media CFCG 

sebagai sumber pembelajaran mitigasi bencana, (3)Mengetahui efektivitas media 

CFCG dalam meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana gunungapi di Desa 

Batursari 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, 

wawancara, tes dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian ekperimen, 

desain penelitian menggunakan pre-experimental design dengan pola one-group 

pre-test-post-test design. Penelitian ini mempunyai subyek penelitian anak usia 

SMP di Desa Batursari berjumlah 40 orang. Teknik purposive sampling 

digunakan untuk menentukan lokasi sampel dan pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling. Variabel penelitian ini: (1)Pengetahuan 

masyarakat mengenai tindakan mitigasi sebelum terjadi bencana (pra bencana), 

saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana), 

(2)Validasi kelayakan media CFCG oleh para pakar, (3)Keefektifan media CFCG 

mitigasi bencana Gunungapi Slamet, (4)Tanggapan masyarakat terhadap 

pembelajaran menggunakan media CFCG.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai mitigasi pra bencana 49,72% (kategori rendah), saat terjadi bencana 

62,92% (kategori tinggi), dan pasca bencana 56,50% (kategori tinggi). Hasil rata-

rata kelayakan uji validitas media CFCG dari para ahli sebesar 87,49% yang 

berarti media CFCG ini dikategorikan sangat baik, respon masyarakat terhadap 

media CFCG sebesar 92,33% yang berarti menunjukan respon positif dari 

masyarakat dengan kategori sangat tinggi, dan efektivitas penggunaan media 

CFCG sebesar 0,573 dengan demikian penggunaan media CFCG ini 

dikategorikan efektif digunakan bagi anak usia SMP di Desa Batursari. 

Saran, Pemerintah desa maupun pusat perlu memberikan pelatihan atau 

simulasi mitigasi bencana gunungapi dan perlu adanya pembentukan organisasi 

Desa Tanggap Bencana Gunung Slamet serta menjadikan Desa Batursari menjadi 

desa tanggap bencana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Pemalang merupakan daerah teritorial yang rawan bencana. 

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Pemalang 

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam  

maupun faktor  manusia, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, harta 

benda, pengungsian, dan kerugian lainnya. 

Wilayah Kabupaten Pemalang meliputi 14 kecamatan terdiri atas 211 

Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sejumlah 

1.279.596 jiwa (BPS, 2016),  sebagian besar berada pada kawasan rawan 

bencana baik yang berasal dari Gunungapi Slamet, tanah longsor, banjir di 

aliran sungai, angin lesus/puting beliung, kekeringan, kebakaran, wabah 

penyakit, gempa bumi dan lain-lain (BPBD Kabupaten Pemalang, 2014). 

Gunungapi Slamet merupakan gunungapi diperbatasan lima kabupaten, 

yakni Kabupaten Pemalang, Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Banyumas. 

Gunungapi Slamet merupakan gunungapi tipe Strato, dengan ketinggian 

puncak ± 3.432 meter di atas permukaan laut (mdpl). Posisi geografi 

Gunungapi Slamet terletak antara 7
0 

14’ 30” Lintang Selatan dan 109
0 

 12’ 30’’ 

Bujur Timur. Gunungapi Slamet terbentuk akibat konsekuensi aktivitas 

subduksi di selatan Pulau Jawa dimana lempeng Indo-Australia menyusup ke 

utara ke bawah lempeng Eurasia. Berdasarkan peta geologi, aktivitas erupsi 

Gunung Slamet secara umum terjadi dalam 2 periode: 1) Slamet Tua (barat) 
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dan 2) Slamet Muda (timur). Slamet Tua memiliki aktivitas cenderung lebih 

eksplosif (pyroclastic flow) dari Slamet Muda (lava flow) (BPBD Kabupaten 

Pemalang, 2014). 

Gunungapi Slamet pertama kali meletus pada tahun 1772 dan sampai

akhir tahun 2014 Gunungapi Slamet masih dalam keadaan siaga. Periode

terpanjang Gunungapi Slamet yaitu 53 tahun, sudah tercatat kurang lebih 25

kali meletus. Gunungapi Slamet merupakan gunungapi aktif dan sering

mengalami erupsi skala kecil. Bila terjadi letusan, Gunungapi Slamet 

berpotensi memiliki bahaya primer (bahaya langsung akibat letusan) adalah 

adanya luncuran awan panas, lontaran piroklastik, dan aliran lava yang dapat 

memicu kerusakan infrastruktur, tempat tinggal, lahan produktif, mata 

pencaharian bahkan nyawa penduduk di sekitarnya. Sejak letusan terakhir 

Gunungapi Slamet yang terjadi Agustus 2014 lalu telah menghasilkan letusan 

abu vulkanik dan semburan lava (Sumber : Pos Pengamatan Gunungapi Slamet 

Gambuhan Pemalang). Tanggal 12 Agustus 2014 diberitakan oleh 

Kompas.com aktivitas vulkanik Gunungapi Slamet masih aktif, gempa tremor 

terus-menerus menunjukan aktivitas magma yang cukup tinggi. Menurut tim 

tanggap darurat dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) 

terus memantau aktivitas Gunungapi Slamet, masyarakat dihimbau tetap tidak 

beraktivitas di radius kurang dari 4 kilometer dari puncak gunung slamet 

(http:// kompas.com/ 2014/10/11/13131921/ Kondisi.Gunung.Slamet.Sekarang, 

di unduh pada tanggal 20 Februari 2017).   

Salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang yang memiliki potensi 

bencana gunungapi adalah Kecamatan Pulosari. Kecamatan Pulosari yang 
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merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi topografi pegunungan di 

sebelah utara lereng Gunungapi Slamet dengan jarak ± 10 km dari puncak, dan 

merupakan salah satu kawasan yang paling rawan terhadap ancaman bencana 

letusan Gunungapi Slamet. Terdapat 5 desa yang masuk ke dalam daerah 

terkena dampak letusan Gunungapi Slamet di wilayah Kabupaten Pemalang, 

yaitu Desa Jurangmangu, Desa Gunungsari, Desa Penakir, Desa Batursari, dan 

Desa Clekatakan (BPBD Kabupaten Pemalang,  2014). 

Daerah terdampak letusan Gunungapi Slamet pada tanggal 14 Agustus 

2014, salah satunya adalah Desa Batursari. Desa Batursari merupakan salah 

satu desa terdekat dengan puncak Slamet, berjarak ± 4,5 km dari puncak 

dengan jumlah penduduk 3.356 jiwa dan masuk ke kawasan rawan bencana 

zona 2 (KRB 2). Kawasan rawan bencana zona 2 merupakan daerah yang 

berpotensi terlanda aliran lava, awan panas dan lahar yang dihasilkan dari 

letusan Gunungapi Slamet. Kerugian yang disebabkan letusan Gunungapi 

Slamet 14 Agustus 2014 diantaranya adalah hilangnya lahan produktif, harta 

benda, mata pencaharian, rusaknya fasilitas sarana/prasarana desa, rusaknya 

tempat tinggal, terganggunya pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan 

lainnya akibat hujan abu vulkanik (Sumber: Pos Pengamatan Gunungapi 

Slamet Gambuhan Pemalang).  

Kurangnya pengetahuan bencana bisa disebabkan karena masyarakat 

masih menganggap bahwa mitigasi bencana alam adalah tanggung jawab 

pemerintah. Kegiatan pembelajaran pengetahuan kebencanaan merupakan 

salah satu hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

kebencanaan dan termasuk kegiatan pengurangan resiko bencana atau mitigasi 
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bencana. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 

Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, 

termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam Undang-undang 

tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan 

pengurangan resiko bencana, dan mengubah pola pikir penanganan bencana 

menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitikberatkan pada upaya-

upaya sebelum terjadinya bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya 

berorientasi pada saat tanggap darurat, melainkan penyelenggaraan mitigasi 

bencana meliputi tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana 

(UU penanggulangan bencana pasal 33 tahun 2007 tentang tahapan 

penanggulangan bencana). 

Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana dan mitigasinya 

lebih disebabkan karena pesan yang disampaikan oleh media yang ada tidak 

sampai atau tidak mudah dipahami. Dalam proses pendidikan masyarakat tentu 

saja tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan buku-buku, pamflet 

ataupun brosur-brosur semata, oleh karena itu dibutuhkan media yang tepat dan 

menarik untuk mengenalkan masyarakat pada bencana sehingga menciptakan 

motivasi yang tinggi bagi masyarakat untuk mempelajari bencana dan mitigasi 

bencana. Diharapkan dengan media tersebut, masyarakat dapat lebih 

memahami informasi yang disampaikan dan dapat ter-transfer dengan mudah 

kepada masyarakat. 

Media grafis berbentuk buku komik cukup efektif dimanfaatkan sebagai 

salah satu media pendidikan kebencanaan. Sebagai sebuah media, pesan yang 

disampaikan lewat komik biasanya jelas, runtut dan menyenangkan. Komik 
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berperan sebagai alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran, sehingga mayarakat akan lebih mudah dalam memahami pesan 

yang disampaikan dalam komik. Komik merupakan suatu bentuk bacaan 

dimana pembaca diharap mau membaca tanpa perasaan terpaksa atau harus 

dibujuk (Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 2015). Kondisi seperti ini 

mendorong peneliti untuk melakukan inovasi dalam perancangan media 

pembelajaran, pemecahan masalahanya antara lain dengan menciptakan media 

pembelajaran yang lebih spesifik dan menyenangkan bagi masyarakat. 

Beberapa kelebihan komik adalah penyajiannya mengandung unsur 

visual dan cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca 

terlibat secara emosional sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya 

hingga selesai. Hal inilah yang juga menginspirasi komik yang isinya materi 

mitigasi bencana gunungapi berbasis masyarakat. Kecenderungan yang ada 

masyarakat tidak begitu menyukai buku-buku teks, brosur, apalagi yang tidak 

disertai dengan gambar dan ilustrasi yang menarik. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, untuk mengetahui seberapa besar sebuah media 

berperan dalam proses keberhasilan pendidikan kebencanaan di masyarakat 

maka penulis tertarik mengangkat judul “Penggunaan Creative Funny Comic 

Geography (CFCG) Sebagai Media Mitigasi Bencana Gunungapi Pada 

Anak Usia SMP Desa Batursari Kecamatan Pulosari Kabupaten 

Pemalang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana 

gunungapi? 

2) Bagaimana kelayakan media Creative Funny Comic Geography (CFCG) 

sebagai sumber pembelajaran mitigasi bencana? 

3) Bagaimana efektivitas penggunaan media Creative Funny Comic 

Geography (CFCG) untuk meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana 

gunungapi di Desa Batursari? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1) Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana 

gunungapi 

2) Mengetahui kelayakan media Creative Funny Comic Geography (CFCG)

sebagai sumber pembelajaran mitigasi bencana 

3) Mengetahui efektivitas media Creative Funny Comic Geography (CFCG) 

dalam meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana gunungapi di Desa 

Batursari 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada pembaca mengenai tindakan-tindakan mitigasi bencana 

dalam menanggulangi bencana Gunungapi Slamet, sehingga masyarakat 

Desa Batursari pada khususnya dapat melakukan antisipasi dalam menekan 

korban jiwa maupun materi. Dan hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan sumbangan positif untuk pengembangan ilmu khususnya ilmu 

kebencanaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah terkait dengan langkah kebijakan bidang kebencanaan. Selain itu 

juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dan juga bahan 

ajar. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, maka berikut 

penegasan istilah pada penelitian ini. 

1. Efektivitas  

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja 

Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebgai berikut: “Efektivitas 

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi 

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005). Penelitian ini 
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dikhususkan untuk mengetahui keefektifan media komik mitigasi bencana 

bagi anak usia SMP di Desa Batursari. 

2. Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

(Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Dalam penelitian 

ini yang dimaksudkan bencana adalah bencana alam erupsi Gunungapi 

Slamet yang terjadi di Desa Batursari Kecamatan Pulosari Kabupaten 

Pemalang. 

3. Mitigasi Bencana Gunungapi 

Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 

penanggulangan bencana atau mitigasi bencana adalah serangkaian upaya 

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), mitigasi adalah tindakan 

mengurangi dampak bencana. Mitigasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah mitigasi bencana Gunungapi Slamet. 

4. Creative Funny Comic Geography (CFCG) 

Creative Funny Comic Geography (CFCG) dalam penelitian ini 

merupakan cerita bergambar (majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) 

yang umumnya mudah dicerna dan lucu tentang mitigasi bencana 
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Gunungapi Slamet di Jawa Tengah. Creative Funny Comic Geography

(CFCG) yang didesain supaya pembaca dapat termotivasi untuk tidak 

berhenti membaca komik dengan materi mitigasi bencana gunungapi, selain 

itu setelah membaca komik ini diharapkan pembaca termotivasi untuk 

menggali terus-menerus tentang konsep yang sedang dibaca. 

5. Masyarakat 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan yang sama (Selo Sumarjan, 1974). Masyarakat 

yang dimaksud oleh peneliti yaitu masyarakat yang berada di daerah rawan 

bencana gunungapi, dan masuk dalam zona rawan bencana zona 2. 

Masyarakat tersebut yaitu yang berada di Desa Batursari Kecamatan 

Pulosari Kabupaten Pemalang yang masuk dalam usia SMP. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai 

cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisiensi. 

Menurut Drucker dalam Bram (2005), efektivitas merupakan 

suatu pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka efektivitas dapat didefinisikan dengan melakukan 

pekerjaan yang benar. 

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen 

Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan antara output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” 

(Mahmudi, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas 

mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin 

besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau 

kegiatan. 
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Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan 

yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi 

tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini. 

Hubungan Efektivitas 

Sumber: Mahmudi, 2005. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu 

pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang 

menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 

dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa 

pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau 

tujuan yang dikehendaki. 

Memperhatikan pendapat di atas, bahwa konsep efektivitas 

merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam 

mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang 

dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. 

Kata efektif sering dicampuradukan dengan kata efisien walaupun artinya 

tidak sama, sesuatu yang dikatakan secara efisien belum tentu efektif. 

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan 

antara nilai-nilai yang bervariasi. 
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b. Ukuran Efektivitas  

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran 

(output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk 

dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. 

Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil 

(outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan 

tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran 

efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) 

dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang 

dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.  

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton 

L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip 

Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan 

Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut: 

1. Jumlah hasil yang dapat di keluarkan, artinya hasil tersebut berupa 

kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. 

Hasil dimaksudkan dapat dilihat dari erbandingan (ratio) antara 

masukan (input) dengan keluaran (output). 

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas 

ini dapat kuantitatif (berdasrkan pada jumlah atau banyaknya) dan 

dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu). 

3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang 

kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan 

kreativitas dan kemampuan. 
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4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi 

dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling 

memiliki dengan kadar yang tinggi (dalam Danim, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektivitas 

harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran 

daripada efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya 

penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, 

artinya ukuran daripada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki 

dengan tingkatan yang tinggi. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hal-hal yang 

mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, 

hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan 

sebuah kegiatan/program tersebut. Disamping itu adanya evaluasi apabila 

terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, 

sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (sustainabillity). Efektivitas 

akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang 

dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat dalam 

bukunya Sistem Birokrasi Pemerintah, sebagai berikut: “Efektivitas 

merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab 

mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” (dalam 

Handayani, 1985). 

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas 

merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan 
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harapan) yang ditinjukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh 

kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas 

Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

2. Integrasi 

3. Adaptasi (Duncan, dalam Steers, 1985). 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan 

atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan 

dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Mardiasmo: 2009, dalam 

Sumenge: 2013). 

Efektivitas pelatihan menurut Newby berkaitan dengan sejauh 

mana program pelatihan yang diselenggarakan mampu mencapai apa 

yang memang telah diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai 

(Irianto, 2011, dalam Sopacua dan Budijanto, 2007). Sementara Syaiful 

Bahri dalam bukunya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar 

mengungkapkan bahwa keefektifan berkaitan dengan hasil yang dicapai 

(dalam Gita aprilia, 2015).  

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Daryanto (2013) dalam bukunya Media Pembelajaran menjelaskan 

berbagai pendapat tentang media. Kata media merupakan bentuk jamak 
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dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima 

(Heinich dalam Daryanto, 2013). Media merupakan sarana pembelajaran 

yang dapat menyalurkan pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran (Sudjana, 

2015). Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses komunikasi antar pembelajar, pengajar, 

dan bahan ajar. Maka dapat dikatakan bahwa bentuk komunikasi tidak 

akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan pesan. Bentuk-

bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, diantaranya adalah 

hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, 

tulisan dan suara yang direkam. National Education Association (NEA), 

mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang 

dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Association for Education and 

Communication Technology (AECT) memberi batasan tentang media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. Menurut Kemp (dalam Daryanto, 2013), 

karakteristik sebuah media pembelajaran merupakan dasar pemilihan 

media sesuai dengan situasi belajar tertentu.  
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b. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Banyak sekali pendapat ahli yang menyampaikan pengelompokan 

media pembelajaran. Para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda satu 

sama lain dalam mengelompokkan media pembelajaran. 

Webster (dalam Sudjana, 2015) mendefinisikan graphics sebagai 

seni atau ilmu menggambar, terutama diartikan untuk menggambar 

mekanik. Dalam penerapannya kepada media visual, maknanya 

berkembang lebih luas bukan hanya sekedar gambar saja. Asal kata 

“graphikos” (Yunani) yang artinya melukiskan atau menggambarkan 

dengan garis-garis. Sebagai kata sifat, graphics diartikan sebagai 

penjelasan yang hidup, penjelasan yang kuat atau penyajian yang efektif. 

Media grafis dapat didefinisikan sebagai media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu, 

melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar. Media ini sangat 

tepat untuk tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman 

yang dipadatkan. Fungsi umum media grafis adalah untuk menyalurkan 

pesan dari sumber ke penerima pesan. Sedangkan fungsi khususnya 

adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila 

tidak digrafiskan. Media grafis yang baik mengembangkan daya 

imajinasi atau citra anak didik. Daya imajinasi dapat ditimbulkan dengan 

menata dan menyusun unsur-unsur visual dalam materi pengajaran. 

Dalam merancang media pengajaran perlu memperhatikan beberapa 
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patokan, antara lain kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, 

keseimbangan, garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. 

Yudhi Munadi (2013) mengelompokkan media dalam 

pembelajaran dalam empat kelompok besar berdasarkan keterlibatan 

indera, yaitu: 

a. Media Audio, melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu 

memanipulasi kemampuan suara semata. Jenis-jenis media yang 

termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam 

(software), yang disalurkan melalui hardware seperti radio dan alat-

alat perekam seperti phonograph record (disc recording), audio tape 

(tape recorder) yang menggunakan pita magnetik (cassette), dan 

compact disk. 

b. Media Visual, melibatkan indera penglihatan saja. Termasuk dalam 

jenis media ini adalah media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan 

media non-cetak. Jenis media visual dibuat dalam bentuk media cetak 

seperti buku, majalah, koran, modul, komik, poster, dan atlas. Bisa 

juga dibuat diatas papan visual seperti dibuat di atas papan tulis. Dan 

bisa dibuat dalam bentuk tayangan yakni  seperti OHP, LCD, dan 

opaque projector. 

c. Media Audio-visual, melibatkan indera pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam satu proses. Pesan yang disalurkan melalui media 

dapat berupa pesan verbal dan non verbal yang teelihat layaknya 

media visual juga pesan verbal dan non verbal yang terdengar 
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layaknya media audia. Seperti halnya film dokumenter, film 

docudokumenter, film drama, dan lain-lain. 

d. Multimedia, melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses 

pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui komputer dan 

internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan terlibat. Termasuk 

dalam pengalaman berbuat adalah lingkungan nyata dan karyawisata, 

sedangkan termasuk dalam pengalaman terlibat adalah permainan dan 

simulasi, bermain peran dan forum teater.  

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Secara rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran menurut 

Daryanto adalah: 

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. 

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. 

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, 

baik karena terlalu kecil atau terlalu besar. 

d. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya 

untuk dikunjungi. 

e. Dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati 

suatu objek secara serempak. 
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Salah satu media dalam bentuk grafis adalah komik. Penggunaan 

komik sebagai media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting, yakni memiliki kemampuan dalam menciptakan minat membaca 

serta membantu pembaca dalam mempermudah mengingat pesan yang 

disampaikan di dalam media. 

3. Komik 

a. Definisi komik 

Komik memiliki banyak arti dan sebutan yang disesuaikan dimana 

tempat masing-masing itu berada.  Secara umum komik berarti cerita 

bergambar atau disingkat dengan cergam. Menurut Sudjana dan Rivai 

(2015), komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang 

erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan 

hiburan kepada para pembacanya dan komik merupakan suatu bentuk 

bacaan dimana anak-anak membacanya tanpa harus dibujuk. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komik adalah 

cerita bergambar (dimajalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang 

umumnya mudah dicerna dan lucu. Menurut Cloud (dalam Maharsi, 

2011), komik adalah gambar yang menyampaikan informasi atau 

menghasilkan respons estetik bagi orang yang melihatnya. Komik tidak 

hanya berfungsi sebagai bacaan hiburan saja, tetapi juga sebagai bentuk 

media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk 

menyampaikan informasi secara popular dan mudah dimengerti. 
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Perpaduan antara gambar dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur 

cerita membuat informasi lebih mudah diserap (Waluyanto, 2010). 

Komik merupakan media yang unik, komik menggabungkan teks 

dan gambar yang kreatif. Menurut Tatalovic (2009) dalam tulisannya 

“Science Comics as Tools for Science Education and Communication: A 

Brief, Exploratory Study” mengemukakan bahwa jenis khusus komik 

sains bertemakan pendidikan dapat membantu mempromosikan dan 

menjelaskan ilmu pengetahuan.  

Menurut Gufron (2008), ada 5 syarat ketentuan sebuah komik yaitu: 

a) Komik hendaklah bagus dari sudut dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

b) Gambar yang terdapat dalam komik sebaiknya mengandung gerak 

atau perbuatan atau aktifitas tertentu. 

c) Autentik yaitu gambar dalam komik harus secara jujur melukiskan 

keadaan yang sebenarnya. 

d) Sederhana dimana kombinasi gambar yang digunakan hendaknya 

cukup jelas menunjukan poin-poin tertentu. 

e) Komik hendaknya menggunakan bahasa yang sopan dan tidak 

mengandung kekerasan. 

Buku komik dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Jika pelajaran disajikan dalam bentuk komik maka 

pembaca diharapkan dapat tertarik untuk membaca materi tersebut. 

Berikut beberapa kelebihan penggunaan media komik dalam 

pembelajaran: 
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a) Komik memiliki sifat cerita yang sederhana dalam penyajiannya. 

b) Memiliki unsur utama cerita yang memuat pesan yang besar tetapi 

disajikan secara singkat dan mudah diserna. 

c) Dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis. 

d) Dengan adanya perpaduan bahasa verbal dan non verbal, dapat 

mempercepat pembaca memahami isi pesan yang dibacanya, karena 

pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap pada jalurnya. 

e) Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara 

emosional, mengakibatkan pembaca ingin terus menerus membacanya 

hingga selesai. 

f) Selain sebagai media pembelajaran, komik juga dapat berfungsi 

sebagai sumber belajar. 

b. Unsur-unsur komik 

Komik memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sampul depan, 

sampul belakang, dan halaman isi. Menurut Toni Masdiono (dalam Budi 

santoso, 2015), pada halaman sampul depan sebuah komik biasanya 

terdapat komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Judul cerita 

Judul biasanya diambil dari tema cerita yang disingkat. Ukuran huruf 

pada judul dibuat huruf kapital dengan ukuran besar dan mencolok 

sehingga menarik perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca. 

b. Credits 

Yaitu keterangan tentang pengarang komik tersebut, seperti penulis 

skenario, penggambar, dan sebagainya. 
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c. Indica  

Yaitu keterangan tentang penerbit maupun percetakan lengkap dengan 

waktu terbit dan pemeganag hak cipta. 

Sementara itu halaman isi komik terdiri atas unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Panel 

Panel berfungsi sebagai ruang tempat diletakkannya gambar-gambar 

sehingga akan tercipta suatu alur cerita yang ingin disampaikan 

kepada pembaca. Agar komik dapat tampil menarik dan sesuai alur, 

maka peralihan antara satu panel dengan panel lainnya harus mampu 

menuntun cerita yang dibawa. 

b. Gang  

Gang merupakan ruang atau jarak yang menjembatani antara satu 

panel dengan panel lainnya. 

c. Narasi 

Narasi berfungsi menerangkan dialog, waktu, tempat, kejadian, dan 

situasi yang digambarkan dalam komik tersebut. 

d. Balon kata 

Merupakan tulisan dengan garis petunjuk yang di dalamnya terdapat 

tulisan yang berisi ucapan yang disampaikan oleh tokoh dalam komik 

tersebut. Balon kata dengan garis petunjuk langsung menunjukan 

tokoh berbicara, sedangkan garis petunjuk dengan bulatan putus-putus 

menunjukan tokoh bergumam atau berbicara dalam hati. 
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e. Efek suara 

Menunjukan suara-suara yang terjadi dalam cerita tersebut, misalnya 

suara angin, suara ranting patah, suara bel, dan sebagainya. 

Sampul belakang komik biasanya tertera ringkasan cerita yang 

terdapat dalam komik tersebut untuk memberikan gambaran umum 

tentang isi komik kepada pembaca.  

c. Creative Funny Comic Geography (CFCG) 

Creative Funny Comic Geography (CFCG) dalam penelitian ini 

merupakan cerita bergambar (majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) 

yang umumnya mudah dicerna dan lucu tentang mitigasi bencana 

Gunungapi Slamet di Jawa Tengah. Creative Funny Comic Geography

(CFCG) yang didesain supaya pembaca dapat termotivasi untuk tidak 

berhenti membaca komik dengan materi mitigasi bencana gunungapi, 

selain itu setelah membaca komik ini diharapkan pembaca termotivasi 

untuk menggali terus-menerus tentang konsep yang sedang dibaca. 

Berdasarkan sifatnya komik pembelajaran mempunyai sifat sederhana, 

jelas dan mudah dipahami oleh siswa (Novianti, dalam Ary nur, 2011). 

d. Kriteria kelayakan Creative Funny Comic Geography (CFCG)

Sebagai Media Mitigasi Bencana Gunungapi 

Instrumen penilaian buku komik berdasarkan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) dilakukan oleh ahli media, dan ahli materi. 

Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria 

pemilihan media yang efektif, kriteria kelayakan media pembelajaran 

yang efektif meliputi 4 komponen, yaitu: komponen aspek kelayakan 
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materi, komponen aspek kelayakan kebahasaan, komponen aspek 

kelayakan penyajian, dan komponen aspek kelayakan tampilan 

menyeluruh yang diadaptasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP, 2006). Selanjutnya peneliti mengembangkan aspek penilaian 

sesuai dengan kelayakan isi yang dijabarkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) yaitu cakupan materi, akurasi materi 

dan kemutakhiran. 

Instrumen penilaian komik mitigasi bencana oleh para ahli dalam 

aspek penilaian komponen aspek materi diadaptasi berdasarkan indikator 

penilaian oleh Nurul Rizqiah (2009). Indikator tersebut antara lain: 1) ide 

cerita, 2) jenis cerita, 3) tema cerita, 4) alur cerita, 5) ilustrasi gambar 

tokoh, 6) ilustrasi gambar latar, dan 7) penggunaan bahasa. Selain tujuh 

indikator tersebut peneliti juga menambahkan aspek materi sesuaian 

materi dengan penggunaan media komik (Sudjana dan Rivai 2011), 

materi mudah dipahami, dan kesesuaian ilustrasi gambar dengan dialog. 

Instrumen penilaian komik mitigasi bencana oleh para ahli dalam 

aspek penilaian komponen kebahasaan diadaptasi dari aspek penilaian 

milik  Saiful Ulum (2015) yang dikembangkan oleh peneliti sesuai media 

yang digunakan. Penilaian oleh ahli diantaranya adalah bahasa 

keseluruhan komik, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan berfikir anak usia SMP, pesan disampaikan sesuai, 

struktur kalimat yang digunakan mudah dipahami, bahasa yang 

digunakan memotivasi untuk merespon pesan, istilah yang dipakai sesuai 
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dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran penggunaan tanda 

baca, dan kesesuaian symbol/gambar dalam komik. 

Sepuluh aspek dalam komponen penyajian dikembangkan dari 

kelayakan penyajian buku teks oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BNSP, 2006). Adapun BSNP menyebutkan bahwa ada 4 syarat 

kelayakan penyajian, yaitu: 

1. Teknik penyajian 

Teknik penyajian merupakan faktor penentu kualitas suatu buku teks. 

Teknik penyajian dalam buku meliputi: 

a) Konsistensi sistematika sajian dalam bab 

Konsistensi sistematika penyajian dalam setiap bab, yakni harus 

memiliki pendahuluan, isi dan penutup. 

b) Ketentuan konsep 

Keruntutan konsep dalam penyajian buku berhubungan dengan 

penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari mudah ke 

sukar, dari yang kongkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang dikenal sampai yang belum dikenal. 

2. Pendukung penyajian 

Pendukung penyajian dari buku berhubungan dengan penyajian yang 

dapat memotivasi pembaca. Pendukung penyajian meliputi 

pembangkit motivasi dalam belajar, dan pengantar. 

3. Penyajian pembelajaran 

Penyajian dalam sebuah buku harus bersifat interaktif dan partisipatif 

yaitu ada bagian yang mengajak pembaca untuk berpartisipasi, misal 
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dengan melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana Gunungapi 

Slamet. 

4. Koherensi dan keruntutan alur pikir 

Koherensi dan keruntutan alur pikir dalam sebuah buku berhubungan 

dengan penyampaian pesan antara sub bab dengan bab lain, antara 

subbab dengan subbab atau antar alinea, dalam suatu subbab yang 

berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. Selain itu 

pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab, subbab, alinea harus 

mencerminkan kesatuan tema sehingga dapat menumbuhkan keutuhan 

makna. Dari komponen penyajian menurut BSNP, peneliti menuliskan 

aspek penilain yaitu: judul, prakata, isi cerita dalam buku komik, dan 

ringkasan. 

Instrumen penilaian komponen aspek tampilan menyeluruh ini 

berdasarkan indikator penilaian oleh Nurul Rizqiah (2009: 40-41). Aspek 

penilaian tersebut adalah sampul komik, bentuk dan isi komik. Peneliti 

mengadaptasi penelitian tersebut karena media yang dinilai sama yaitu 

media komik untuk pembelajaran. 

4. Pengetahuan  

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses 

sensoris khususnya mata dan telinga terhadap obyek tertentu. 

Pengetahuan merupakan obyek yang sangat penting untuk terbentuknya 

perilaku terbuka (over behavior). Perilaku yang didasari pengetahuan 

umumnya bersifat langgeng (Soenaryo, 2002 dalam Saputra, 2008). 
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Menurut Notoatmodjo (2005), pengetahuan adalah hasil dari tahu 

dan ini terjadi setelah seorang melakukan penginderaan terhadap suatu 

obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni 

indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan (Knowledge) adalah suatu 

proses degan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang 

terhadap objek tertentu dapat mengasilkan pengetahuan dan keterampilan 

(Hidayat, 2007). 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang 

berasal dari berbagai macam sumber seperti media poster, kerabat dekat, 

media masa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, dan 

sebagainya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga 

seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinan tersebut (Istiari, 2000). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

1. Umur 

Umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja 

dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih 

percaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya 

(Nursalam, 2001). 
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Abu ahmadi (1997) juga mengemukakan bahwa memori atau 

daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya umur 

seseorang dapat berpengaruh pada bertambahnya pengetahuan yang 

diperoleh, tetapi umur-umur tertentu akan menjelang usia lanjut 

kemampuan penerimaan atau pengingatan suatu pengetahuan akan 

berkurang. 

2. Pendidikan  

Tingkat pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh 

seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu 

cita-cita tertentu. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, menurut 

IB Marta (1997), makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

orang tersebut menerima informasi. Pendidikan diklasifikasikan 

menjadi: 

a. Pendidikan tinggi: akademi/PT 

b. Pendidikan menengah: SLTP/SLTA 

c. Pendidikan dasar: SD 

Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung 

untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media 

masa, sebaliknya tingkat pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkebangan dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Koentjaraningrat, 1997, dikutip Nursalam, 2001). 

Ketidaktahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah, 
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seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit menerima 

pesan, mencerna pesan, dan informasi yang disampaikan. 

3. Pengalaman 

Pengalaman merupakan guru yang terbaik (experient is the best 

teacher), pepatah tersebut bisa diartikan bahwa pengalaman 

merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan 

suatu cara untuk memperoleh suatu kebenaran pengetahuan. Oleh 

sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang 

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan 

yang dihadapi pada masa lalu (Notoatmodjo, 2005). 

Pengalaman akan menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi 

tiap individu, maka pengalaman mempunyai kaitan dengan 

pengetahuan, seseorang yang mempunyai pengalaman banyak akan 

menambah pengetahuan. 

5. Bencana Gunungapi 

1. Definisi Bencana Gunungapi 

Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 
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Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor. 

Menurut Sri Mulyaningsih (2015), gunungapi didefinisikan sebagai 

proses magmatisme yang berlangsung secara alamiah, yang dicirikan 

oleh bergeraknya magma dari dalam bumi (reservoir magma) ke 

permukaan bumi melalui suatu rekahan yang rebentuk secara tektonika. 

Menurut Aminudin (dalam Gongo, 2014), erupsi gunungapi didefinisikan 

sebagai suatu keadaan alam yang tidak dapat dicegah. Gunungapi bisa 

menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar pada wilayah 

radius ribuan kilometer dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di 

bumi ini.  

Menurut MacDonald (dalam Sri mulyaningsih, 2015), gunungapi 

adalah tempat atau bukan tempat berasalnya atau keluarnya batuan pijar 

atau gas dan/atau umumnya keduanya ke permukaan bumi, hingga lama-

kelamaan terakumulasi dan membentuk bukit atau gunung. 

Definisi yang jelas terhadap gunungapi memberikan gambaran 

bahwa yang disebut gunungapi adalah semua gunung dengan fenomena 

vulkanisme, baik yang berlangsung sekarang maupun pada masa lalu. 

Tidak ada batasan waktu terhadap aktivitas gunungapi tersebut, 14 

fenomena vulkanisme yang mungkin dapat dijumpai pada suatu 

gunungapi adalah: lontaran balistik (ballistic projectiles), jatuhnya 

material piroklastik (follout of pyroclastic material), aliran dan semburan 

piroklastik (pyroclastic flows and pyroclastic surges), petir dan kilat (air 
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shocks and lightning), aliran lava (lava flows), longsoran, aliran lahar, 

gas gunungapi (volcanic gases), deformasi muka tanah (ground 

deformation), gempa bumi, tsunami, anomali panasbumi (geothermal 

anomaly), anomali airtanah (Groundwater anomaly), bukaan kawah baru 

(opening of new vent).  

Hal yang paling diketahui masyarakat dari gununapi adalah erupsi 

dan dampak bencana yang ditimbulkan akibat erupsi. Erupsi gunungapi 

sering diterjemahkan oleh masyarakat awam sebagai letusan gunungapi 

menghasilkan lava dan lahar. Tidak seluruh ke-empat belas fenomena 

gunungapi dapat dijumpai dalam satu kegiatan gunungapi dan berdampak 

bencana. Bencana gunungapi yang sering diketahui oleh masyarakat 

adalah awan panas, hujan abu dan batu, semburan gas dan lahar. Bencana 

tersebut sering dijumpai di Gunung Merapi, Kelud, Gamalama, Dokoni, 

Karangetang, Rinjani, Agung, Batur, Kerinci, Slamet, dan lain-lain. Pada 

dasarnya bencana gunungapi dari salah satu gunungapi di dunia dapat 

berupa salah satu atau lebih dari ke-empat belas fenomena vulkanisme 

tersebut. Berbagai pelatihan penanggulangan bencana telah banyak 

dilakukan, dengan harapan dapat meminimalkan dampak bencana bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat menjadi lebih 

waspada, sehingga mampu hidup berdampingan dengan gunungapi. 

Tilling (1989) mendefinisikan bahaya gunungapi (volcanic hazards)

adalah the probability of a given area being affected by potentially 

destructive volcanic processes or products within a given of time

(probabilitas/kemungkinan suatu daerah dilanda oleh proses-proses 
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gunungapi atau hasil-hasil kegiatan gunungapi yang berpotensi merusak 

pada waktu tertentu). 

2. Bahaya Letusan Gunungapi Berdasarkan Waktu Kejadian 

Berdasarkan proses erupsinya bahaya gunungapi dapat dibagi 

menjadi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya primer dan 

bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang timbul secara 

langsung pada saat terjadi erupsi. Bahaya sekunder adalah bahaya yang 

terjadi secara tidak langsung setelah erupsi berlalu atau pada fase 

istirahat. 

a. Bahaya Utama (Primer) 

Awan Panas, merupakan campuran material letusan antara gas 

dan bebatuan (segala ukuran) terdorong ke bawah akibat densitas yang 

tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara 

turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng. Selain 

suhunya sangat tinggi antara 300-700º Celcius, kecepatan lumpurnya 

pun sangat tinggi > 70 km/jam (tergantung kemiringan lereng). 

Makhluk hidup yang terlanda awan panas, selalu meninggal, hilang, 

tertimbun atau hangus menjadi arang, sebagaimana yang terjadi pada 

erupsi Gunung Merapi pada Oktober 2010. 

Lontaran Material (pijar), terjadi ketika letusan (magmatik) 

berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung dari besarnya energi 

letusan, bisa mencapai ratusan meter jauhnya. Selain suhunya tinggi 

(>200ºC), ukuran materialnya pun besar dengan diameter > 10 cm 



33 

sehingga mampu membakar sekaligus melukai, bahkan mematikan 

makhluk hidup. Lazim juga disebut sebagai “bom vulkanik”. 

Hujan Abu lebat, terjadi ketika letusan gunungapi sedang 

berlangsung. Material yang berukuran halus (abu dan pasir halus) 

yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu dan arahnya 

tergantung dari arah mata angin. Karena ukurannya yang halus, 

material ini akan sangat berbahaya bagi pernapasan, mata, 

pencemaran air tanah, merusak tumbuh-tumbuhan, dan mengandung 

unsur-unsur kimia yang bersifat asam sehingga mampu 

mengakibatkan korosi terhadap seng dan mesin pesawat. 

Lava, merupakan magma yang mencapai permukaan, sifatnya 

liquid (cairan kental dan bersuhu tinggi, antara 700-1200ºC. Karena 

cair, maka lava umumnya mengalir mengikuti lereng dan membakar 

apa saja yang dilaluinya. Bila lava sudah dingin, maka wujudnya 

menjadi batu (batuan beku) dan daerah yang dilaluinya akan menjadi 

ladang batu. 

Gas Racun, muncul tidak selalu didahului oleh letusan 

gunungapi sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun 

rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunungapi. Gas utama yang 

biasanya muncul adalah CO2, H2S, HCl, SO2, dan CO. Yang kerap 

menyebabkan kematian adalah gas CO2, beberapa gunung yang 

memiliki karakteristik letusan gas beracun adalah Gunungapi 

Tangkuban Perahu, Gunungapi Dieng, Gunung Ciremai, dan 

Gunungapi Papandayan. 
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Tepra disebut juga dengan material piroklastik (pyroclastic 

material). Gunungapi yang memiliki kandungan magma yang kental, 

bila terjadi letusan yang eksplosif, akan menghasilkan aliran 

piroklastik. Di Indonesia dikenal dengan wedhus gembel yang 

tersusun dari batu, debu, bara, dan gas yang mengalir menuruni lereng 

dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai 300km/jam. 

b. Bahaya Ikutan (Sekunder) 

Bahaya ikutan letusan gunungapi adalah bahaya yang terjadi 

setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunungapi meletus 

akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak 

dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba, sebagian material 

tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun 

ke lembah sebagian banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar.  

6. Mitigasi bencana 

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum 

bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (King dalam Bevaola 

2014). Mitigasi bencana merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mencegah atau menanggulangi dampak negatif dari sebuah peristiwa, akibat 

yang ditimbulkan oleh bencana, atau kegiatan lainnya. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sekarang ini bisa mengetahui tanda-tanda 

gunungapi akan meletus, memperkirakan waktu kejadian, menghitung 

besarnya letusan, dan sebaran dampaknya melalui berbagai teknik 

pemantauan. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-

prinsip penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut: 

1. Cepat dan tepat 

Penanggulangan bencana harus cepat dan tepat karena kalau terlambat 

akan menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia yang 

banyak. 

2. Prioritas 

Penanggulangan bencana harus memprioritaskan penyelamatan nyawa 

manusia, kemudian harta benda. 

3. Koordinasi dan keterpaduan 

Koordinasi maksudnya dalam penanganan bencana antar instansi 

pemerintah dan masyarakat harus memiliki koordinasi yang baik dan 

saling mendukung. Keterpaduan maksudnya dalam penanganan bencana 

harus dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan saling 

mendukung. 

4. Berdaya guna dan berhasil guna 

Berdaya guna dan berhasil guna maksudnya dalam penanganan bencana 

tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

5. Transparansi dan akuntabilitas 

Transparansi penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya bahwa 

penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. 
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6. Kemitraan 

Kemitraan maksudnya bahwa penanggulangan bencana tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus bersama-sama dengan semua 

elemen masyarakat. 

7. Pemberdayaan 

Pemberdayaan masksudnya merupakan upaya peningkatan dan 

pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana seperti langkah 

antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. 

8. Non diskriminatif 

Dalam penanggulangan bencana tidak boleh diskriminatif dengan 

memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, suku, 

agama, ras, dan paham politik. 

9. Non proletisi 

Non proletisi masksudnya dalam penanggulangan bencana dilarang 

memanfaatkan keadaan darurat dengan menyebarkan agama atau 

keyakinan tertentu, misalnya dengan alih pemberian bantuan. 

Manajemen bencana (Disaster Management) merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajarai bencana beserta segala aspek yang 

berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana 

menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses 

dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajaemen yang kita kenal 

selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling.

Cara kerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada 

pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan 
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kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuan (secara 

umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari 

(ancaman) bencana (Nurjanah dkk, 2011). 

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang 

dilakukan untuk mengelola bencana melalui 3 (tiga) tahapan sebagai 

berikut: 

1. Pra bencana 

Tahapan manajemen bencana  pada kondisi sebelum kejadian atau 

pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. 

a. Kesiagaan 

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan 

adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena 

menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah 

masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena 

sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi 

datangnya suatu bencana. 

b. Peringatan dini 

Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadiaan 

letusan Gunungapi Slamet. Peringatan dini disampaikan dengan 

segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena 

bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerah 
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masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan 

ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang 

mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. 

c. Mitigasi bencana 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008, 

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

2. Saat kejadian bencana 

Tahapan yang paling krusial dalam sistem manajemen bencana 

adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui proses 

peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau terjadi secara tiba-tiba. 

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat 

untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar 

jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan. 

a. Tanggap darurat 

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana 

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan 

serta pemulihan prsarana dan sarana. 
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b. Penganggulangan bencana 

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah 

menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. 

Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan 

khusus menurut kondisi dan skala kejadian. 

3. Pasca bencana 

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, 

maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

a. Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadahi 

pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi 

atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

b. Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta 

masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada 

wilayah pasca bencana. 
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Tabel 2.1 Tingkat Isyarat Gunungapi Di Indonesia 

Status  Makna  Tindakan  

AWAS • Menandakan gunungapi 

yang segera atau sedang 

meletus atau ada keadaan 

kritis yang menimbulkan 

bencana 

• Letusan pembukaan 

dimulai dengan abu dan 

asap 

• Letusan berpeluang 

terjadi dalam kurun waktu 

24 jam 

• Wilayah yang 

terancam bahaya 

disarankan untuk 

dikosongkan 

• Koordinasi 

dilakukan secara 

harian 

• Piket penuh 

SIAGA • Manandakan gunungapi 

yang sedang bergerak ke 

arah letusan atau 

menimbulkan bancana 

• Peningkatan intensif 

kegiatan seismik 

• Semua data menunjukan 

bahwa aktivitas dapat 

segera berlanjut ke letusan 

atau menuju pada keadaan 

yang dapat menimbulkan 

bencana 

• Jika tren peningkatan 

berlanjut, letusan dapat 

terjadi dalam waktu 2 

minggu 

• Sosialisasi di 

wilayah terancam 

• Penyiapan sarana 

darurat 

• Koordinasi harian 

• Piket penuh 

WASPADA • Ada aktivitas apapun 

bentuknya  

• Terdapat kenaikan 

aktivitas di atas level 

normal 

• Peningkatan aktivitas 

seismik dan kejadian 

vulkanis lainnya 

• Sedikit perubahan 

aktivitas yang diakibatkan 

oleh aktivitas megma, 

tektonik dan hidrotermal. 

• Penyuluhan/ 

sosialisasi 

• Penilaian bahaya 

• Pengecekan sarana 

• Pelaksanaan piket 

terbatas 

NORMAL • Tidak ada gejala aktivitas 

tekanan magma 

• Level aktivitas dasar 

• Pengamatan rutin 

• Survei dan 

penyelidikan 

Sumber: BPBD Kabupaten Pemalang, 2014 
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7. Kawasan Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana menurut Mahfuzh (2014) mencakup sifat-

sifat teknis dan penerapan sosial sebagai informasi untuk menanggulangi 

bencana. Penentuan kawasan rawan bencana merupakan salah satu bagian 

mitigasi bencana geologi. Oleh karena itu, perlu adanya informasi untuk 

masyarakat mengenai bencana, jalur evakuasi, tempat pengungsian dan itu 

semua dapat ditinjukan dalam bentuk Peta Kawasan Rawan Bencana.  

Dalam pembuatan peta kawasan rawan bencana gunungapi harus 

menggunakan parameter/faktor. Salah satu parameternya bisa berdasarkan 

bahaya letusan primer atau sekunder. Data-data dari setiap parameter ini 

dilakukan analisisis dan diberi pembobotan sesuai dengan daerah rawan 

bencana gunungapi. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) 

terdapat 3 zona didalamnya, yaitu zona KRB 1, zona KRB 2, dan zona KRB 

3. Yang dapat dijelaskan hal-hal berikut: 

a. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III (ditunjukan dengan warna merah) 

Kawasan  rawan bencana zona III ini merupakan kawasan yang 

selalu berpotensi terancam aliran lava, gas racun, awan panas serta selalu 

terancam lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat dalam radius 2 km 

dari puncak Gunung Slamet. 

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II (ditunjukan dengan warna merah 

muda) 

Kawasan  rawan bencana zona II ini merupakan kawasan yang 

berpotensi terlanda aliran lava, gas racun, awan  panas serta berpotensi 
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terancam lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat dalam radius 4 km 

dari puncak Gunung Slamet. 

c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I (ditunjukan dengan warna kuning) 

Kawasan  rawan bencana zona I ini merupakan kawasan yang berpotensi 

terlanda aliran lahar hujan, berpotensi terhadap terkena lontaran batu 

(pijar) dalam radius 8 km dari puncak Gunung slamet. 

8. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan dari 

demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk 

kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah 

gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam 

mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat 

(Zubaedim, 2012). 

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat merupakan model 

penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, 

oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat 

artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. 

Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai 

subjek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini 

masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program 

pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya 

masyarakat ikut serta dalam semua program yang dirancang untuk 

menjawab kebutuhan mereka. 
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Menurut Michael W.Galbraith (dalam Zubaedim, 2012), pendidikan 

berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan dimana 

individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten menangani 

ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di dalam dan 

mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui pertisipasi 

demokrasi.  

9. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan 

Kajian pustaka perlu untuk diperluas maka peneliti menambahkan 

penelitian terdahulu sebagai pembanding. Salah satu penelitian terdahulu 

yang ditambahkan ialah, penelitian Budi Santoso dengan judul penelitian 

“Pengembangan Geomik (geografi dalam komik) sebagai media 

pembelajaran geografi pada materi lingkungan hidup untuk siswa kelas XI 

IPS SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang Tahun 2015”, penelitian 

penegmbangan ini merupakan jenis penelitian Research and Development 

(R&D) yang bertujuan mengembangkan komik geografi (GEOMIK) sebagai 

salah satu media pembelajaran geografi pada kelas XI IPS SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang. Hasil validasi media komik matematika berbasis 

pendidikan karakter ini telah dinyatakan sanagt layak. Terdapat pengaruh 

yang cukup signifikan pada hasil belajar kognitif siswa materi pokok 

lingkungan hidup setelah menggunakan media komik geografi (GEOMIK), 

dan berhasil meningkatkan hasil tes dari 65,29 menjadi 81,81. Dengan 

demikian pengembangan media komik geografi (GEOMIK) materi 

lingkungan hidup dikatakan efektif. 
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Indriana Mei Listiyani dan Ani Widayati dengan judul penelitian 

“Pengembangan Komik Sebagai Media Pembelajaran Akuntansi Pada 

Kompetensi Dasar Persamaan Dasar Akuntansi Untuk Siswa SMA Kelas XI 

SMAN 1 Candimulyo”. Metode penelitian yang dilakukan adalah 

menggunakan metode Research and Development model Borg & Gall yang 

disederhanakan dengan 7 tahapan penelitian yaitu tahap analisis kebutuhan, 

tahap desain produk, tahap pengembangan, tahap validasi, tahap uji coba 

produk, tahap analisis dan revisi akhir. Hasil penelitian yang diperoleh 

adalah media pembelajaran berbentuk komik akuntansi sangat layak 

digunakan, terbukti dengan skor penilaian para ahli materi, ahli media, dan 

ahli praktisi pembelajaran yang menilai komik pembelajaran akuntansi 

sangat baik dan layak digunakan. Dan pada uji lapangan pembelajaran 

dengan menggunakan komik akuntansi berhasil meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Ary Nur Wahyuningsih dengan judul penelitian “Pengembangan 

media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf Untuk Pelajaran Yang 

Menggunakan Strategi PQ4R di SMAN 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan”, 

penelitian penegmbangan ini merupakan jenis penelitian Research and 

Development (R&D). Hasil penelitian yang diperoleh adalah menunjukan 

media pembelajaran komik bergambar dapat meningkatkan ketuntasan hasil 

belajar peserta didik dilihat dari gain score dan masuk dalam kategori 

sedang. Meningkatkan keaktifan peserta didik, meningkatkan minat peserta 

didik, dan mendapat respon positif dari peserta didik serta guru. 
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Ria safitri, Ridwan Trison, dan Lely Kurnia dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Komik Matematika Berbasis Pendidikan Karakter 

Pada Materi bangun Datar untuk siswa kelas V SDIT  Qurrata ‘Ayun”, 

penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yaitu jenis penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk komik dan menguji 

keefektifannya. Hasil validasi media komik matematika berbasis pendidikan 

karakter ini telah dinyatakan valid dengan persentase rata-rata 80,6% 

berdasarkan penilaian validator.  
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Tabel 2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan 

No Nama Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Budi Santoso,  

(Jurnal Edu 

Geography, Fakultas 

Ilmu sosial, 

Universitas Negeri 

Semarang, 2015) 

Pengembangan Geomik (geografi 

dalam komik) sebagai media 

pembelajaran geografi pada materi 

lingkungan hidup untuk siswa kelas 

XI IPS SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang Tahun 2015 

Research and 

Development 

(R&D) 

1. Media pembelajaran berbentuk komik geografi (GEOMIK) 

sangat layak digunakan, terbukti dengan skor penilaian oleh 

pakar ahli media sebesar 89,06% (sangat layak), dan skor 

penilaian oleh pakar ahli materi sebesar 87,50% (sangat 

layak). 

2. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan pada hasil belajar 

kognitif siswa materi pokok lingkungan hidup setelah 

menggunakan media komik geografi (GEOMIK).  

2. Indriana Mei 

Listiyani dan Ani 

Widayati 

(Jurnal Pendidikan 

Akuntansi Indonesia, 

Universitas Negeri 

Yogyakarta) 

Pengembangan Komik Sebagai 

Media Pembelajaran Akuntansi 

Pada Kompetensi Dasar Persamaan 

Dasar Akuntansi Untuk Siswa 

SMA Kelas XI SMAN 1 

Candimulyo. 

Research and 

Development 

(R&D) 

1. Media pembelajaran berbentuk komik akuntansi sangat 

layak digunakan, terbukti dengan skor penilaian oleh para 

validator dengan kategori sangat baik. 

2. Pada uji lapangan pembelajaran dengan menggunakan 

komik akuntansi, berhasil meningkatkan rata-rata nilai tes 

siswa.  
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3. Ary Nur 

Wahyuningsih, 

(Jurnal PP, 2011) 

Pengembangan media Komik 

Bergambar Materi Sistem Saraf 

Untuk Pelajaran Yang 

Menggunakan Strategi PQ4R di 

SMAN 1 Bojong, Kabupaten 

Pekalongan. 

Research and 

Development 

(R&D) 

1. Hasil penelitian ini menunjukan media pembelajaran komik 

bergambar dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar 

peserta didik dilihat dari gain score termasuk kriteria 

sedang. 

4. Ria safitri, Ridwan 

Trison, dan Lely 

Kurnia 

(Jurnal Pendidikan 

MIPA, 2014) 

Pengembangan Media Komik 

Matematika Berbasis Pendidikan 

Karakter Pada Materi bangun Datar 

untuk siswa kelas V SDIT  Qurrata 

‘Ayun. 

Research and 

Development 

(R&D) 

1. Hasil validasi media komik matematika berbasis pendidikan 

karakter ini telah dinyatakan valid dengan persentase rata-

rata 80,6% berdasarkan penilaian validator . 

5. Chusnul Khotimah 

(jurnal Edu 

Geography, 2016) 

Penggunaan media buklet pada 

pembelajaran pengelolaan 

sumberdaya air berbasis kearifan 

lokal pada kalangan remaja 

kelurahan kandri kecamatan 

gunungpati kota semarang 

Eksperimental 

design atau 

dengan 

rancangan pre-

test and post-test 

group. 

1. Terdapat adanya perbedaan hasil belajar menggunakan 

media buklet pengelolaan sumberdaya air berbasis kearifan 

lokal. 

2. Pada uji lapangan pembelajaran dengan menggunakan 

media buklet berhasil meningkatkan rata-rata nilai tes 

remaja dari 58,375 menjadi 81,625. Dan dinyatakan sangat 

layak digunakan untuk pembelajaran pengelolaan 

sumberdaya air berbasis kearifan lokal pada kalangan 
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remaja Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

6. Ihya Ulumudin, 

(Jurnal Edu 

Geography, Fakultas 

Ilmu sosial, 

Universitas Negeri 

Semarang, 2015) 

Pemanfaatan keberadaan pos 

pengamatan gunung slamet untuk 

pembelajaran geografi materi 

mitigasi bencana kelas X IPS SMA 

N 1 Bojong Kabupaten Tegal. 

Deskriptif 

Presentase 

1. Kegiatan pemanfaatan pos pengamatan gunung slamet untuk 

pembeljaran geografi materi mitigasi bencana kelas X IPS 

SMA N 1 Bojong Kabupaten Tegal tahun ajaran 2013/2014 

dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 

pos pengamatan gunung slamet. 

2. Keberadaan pos pengamatan gunung slamet dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar geografi materi 

mitigasi bencana terutama masyarakat yang berada dalam 

kawasan rawan bencana (KRB) gunung slamet. 

3. Faktor-faktor penghambat kegiatan pemanfaatan keberadaan 

pos pengamatan gunung slamet adalah waktu, biaya, jarak, 

keamanan, dan minat siswa. 
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4. Kerangka Berfikir 

Pendidikan perlu diintegrasikan dalam pembelajaran di masyarakat, tidak 

hanya secara lisan tetapi juga dalam kegiatan. Masyarakat cenderung membaca 

media yang menarik sehingga masyarakat mudah dalam memahami dan 

mengingatnya. Media yang digunakan tidak hanya berisikan mengenai 

pengetahuan akan tetapi menampakkan karakter pembacanya, sehingga 

diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Lewat media Creative Funny Comic Geography (CFCG) ini akan 

membantu masyarakat terutama remaja untuk lebih memahami bahwa mitigasi 

bencana sangat penting dan media komik ini dapat membantu para remaja 

mendapatkan pengetahuan yang baik dan maksimal. 

Pembuatan media Creative Funny Comic Geography (CFCG) ini melalui 

proses pembuatan desain, validasi oleh pakar (ahli materi dan ahli media), 

revisi media, dan uji kelayakan dan keterpakaian. Penelitian ini diharapkan 

dapat menciptakan media komik mitigasi bencana gunungapi yang akan 

menambah pemahaman pada masyarakat mengenai ancaman bencana 

Gunungapi Slamet. 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir 

1. Desa Batursari merupakan daerah rawan bencana letusan gunungapi Slamet 

2. Kurangnya media informasi yang inovatif dan sederhana 

Upaya peningkatan pengetahuan 

mitigasi bencana menggunakan media 

komik 

Penyusunan komik 

Penggunaan Creative Funny Comic Geography (CFCG)  

Sebagai Media Mitigasi Bencana Gunungapi  

Pada Masyarakat Desa Batursari 

 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 

Validasi kelayakan komik: 

1. Kelayakan isi 

2. Kelayakan penyajian 

3. Kelayakan kebahasaan 

4. Kelayakan keseluruhan 

Peningkatan pengetahuan tentang ancaman letusan dan mitigasi 

bencana Gunungapi Slamet masyarakat Desa Batursari 

Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang 

Revisi  

Efektivitas komik 

Valid Tidak Valid 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan  pendidikan mitigasi bencana gunungapi 

dengan mengggunakan media pembelajaran Creative Funny Comic Geography 

(CFCG) pada masyarakat Desa Batursari Kecamatan Pulosari Kabupaten 

Pemalang yang meliputi 4 variabel yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pra bencana, saat terjadi 

bencana dan pasca bencana yaitu masing-masing peningkatan sebesar 

36,11%, 21,66%, dan 10,50% yang berarti terjadi peningkatan secara 

signifikan. 

2. Kelayakan uji validasi media CFCG dari para ahli diperoleh persentase 

sebesar 87,49% yang masuk dalam kategori sangat layak/ sangat baik. 

3. Respon masyarakat terhadap penggunaan media CFCG sebagai media 

pembelajaran sebesar 92,33% yang masuk dalam  kategori sangat tinggi. 

4. Media CFCG efektif digunakan sebagai media mitigasi bencana bagi anak 

usia SMP di Desa Batursari Kecamatan Pulosari dengan menunjukkan hasil 

0,573 yang masuk dalam klasifikasi sedang. 
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B. Saran 

Saran yang dapat di kemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media Creative Funny Comic Geography (CFCG) sebagai 

salah satu alternatif media dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai mitigasi bencana terutama mitigasi bencana gunungapi di Desa 

batursari dan sekitarnya.   

2. Pemerintah desa maupun pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan 

ataupun simulasi terkait bencana Gunung Slamet guna meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat Desa Batursari dan sekitarnya. 

3. Pemerintah desa perlu membentuk organisasi Desa Tanggap Bencana 

Gunung Slamet untuk memantau perkembangan Gunung Slamet dan 

menjadikan Desa Batursari menjadi desa tanggap bencana.  
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