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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN  

  PADA MATERI GEMPA BUMI  

 DI SMP NEGERI 3 MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN  

 

Penerapan metode ceramah dalam proses pembelajaran di kelas menjadi latar 

belakang penelitian ini. Selain itu guru SMP Negeri 3 Manisrenggo belum siap 

melaksanakan kurikulum 2013 secara matang yang menuntut sistem pembelajaran 

aktif, sehingga guru cenderung menggunakan metode ceramah. Pengembangan video 

pembelajaran sebagai media yang dalat digunakan untuk menyampaikan materi ajar 

menjadi solusi alternatif dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian 

pengembangan ini untuk pengembangan video pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengetahui  tingkat hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS materi gempa 

bumi. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R&D (Research and 

Development). Video pembelajaran yang dikembangkan kemudian dieksperimenkan 

dengan mengambil 2 sampel kelas yaitu, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil 

belajar siswa pada kelas kontrol yang diberikan pembelajaran dengan metode 

ceramah menunjukan nilai pretest sebesar 6,85 dan posttest sebesar 7,85. Hasil 

belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan video pembelajaran hasil 

pengembangan produk dari penelitian ini menunjukan pretest sebesar 6,83 dan 

posttest sebesar 8,93. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tercapainya tujuan 

penelitian dan penggunaan media video pembelajaran membantu guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, video pembelajaran, hasil belajar. 

 

ABSTRACT 

The application of lecture method in the learning process in the classroom becomes 

the background of this research. In addition, teachers of SMP Negeri 3 Manisrenggo 

are not ready to implement the 2013 curriculum maturely that demands an active 

learning system, so that teachers tend to use lecture methods. The development of 

instructional video as a medium that is used to deliver teaching materials into 

alternative solutions in the learning process in the classroom. The purpose of this 

development research for the development of video learning that can be used to 

determine the level of student learning outcomes on learning IPS earthquake 

material. This research is a research development of R & D (Research and 

Development. The developed learning video was then experimented with taking 2 

class samples namely, the control class and the experimental class. Student learning 

outcomes in the control class given the learning by lecture method showed pretest 

value of 6.85 and posttest of 7.85. The learning result of experimental class students 

using learning video of product development result from this research shows pretest 

of 6.83 and posttest of 8.93. The conclusion of this research is the achievement of 
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research objectives and the use of learning video media to help teachers to improve 

student learning outcomes. 

 

Keywords: Development, learning video, learning outcomes. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara siswa, guru dan 

bahan pembelajaran. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana 

penyampai pesan atau media. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi 

pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar atau 

fasilitator atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol 

verbal maupun simbol non verbal atau visual. Media pembelajaran hendaknya 

dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pembelajaran dan bukan 

hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila 

dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Mulyasa 

(2008:20) (dalam ika lestari (2013: 11) Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 

1, ayat 15) dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan 

KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SMP Negeri 3 Manisrenggo 

Kabupaten Klaten masih menggunakan Kurikulum KTSP pada proses 

pembelajaran, hal ini dikarenakan Kurikulum KTSP menggunakan jam 

pembelajaran yang dianggap efektif dan efisien untuk menyampaikan semua 

materi yang dibutuhkan dan keadaan sekolah yang minim fasilitas dan tenaga 

mengajar. Selain itu cara mengajar yang masih menggunakan teknik mengajar 

konvensional (ceramah) untuk menyampaikan materi dan di SMP Negeri 3 

Manisrenggo belum siap atau mampu untuk menggunakan kurikulum K13. 

Penggunaan media video dalam kegiatan pembelajaran dapat menarik 

perhatian siswa, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu dan termotivasi untuk 
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belajar, dengan menggunakan media video akan berpengaruh dalam proses 

pelajaran dan tentunya pendidikan perlu memiliki terobosan baru yang lebih 

energik dalam pembelajaran karena dengan adanya media yang tepat proses 

pembelajaran akan mudah berjalan kemudian siswa akan lebih memahami apa 

yang disampaikan, sehingga materi pelajaran yang disampaikan akan diserap 

oleh siswa secara otomatis akan meningkatkan kempuan belajar siswa.  

Menurut Sadjati (2003: 17) yang termasuk kategori video ialah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara Sekuensial. Video termasuk dalam kategori bahan ajar 

audiovisual. Bahan ajar audiovisual atau bahan ajar pandang - dengar merupakan 

bahan ajar yang mengkombinasikan dua materi, yaitu : materi visual dan auditif. 

Materi visual ditunjukan untuk merangsang indra penglihatan siswa sedang 

mater auditif untuk merangsang indra pendengaran mereka. Dengan kombinasi 

dua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih 

berkualitas karena komunikasi berlangsung secara lebih efektif. (Prastowo 2014: 

342)  

Video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. 

video sebagai bahan ajar noncetak kaya informasi. Video sangat lugas, jika 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, karena dapat menghadirkan 

informasi sampai ke hadapan siswa secara langsung. Selain itu video juga 

menambah dimensi baru dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah mengingat dan 

memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya menggunakan satu jenis 

indra saja, apalagi jika hanya indra pendengaran.  

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan 

dipermukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Gempa bumi terjadi 

karena gesekan antara lempeng-lempeng tektonik dibawah permukaan bumi. 

Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di bumi 

dimana makhluk hidup ciptaan-Nya melangsungkan perikehidupan sesuai 

dengan habitat masing-masing termasuk di Indonesia sangat sering 

mengalaminya. Gempa Bumi terjadi kapan saja, dimana saja merupakan salah 

satu bencana alam. (Joko Christanto 2011: 11). Salah satunya adalah Kabupaten 
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Klaten, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah, yang terletak diantara 7
◦ 

32’19”–7
◦
48’33” LS dan 110

◦ 
26’14”– 

110
◦
47’51”BT.Peta Administrasi Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 

1.1 Dan merupakan daerah yang termasuk rawan bencana, salah satunya yaitu 

bencana gempa bumi,dapat dilihat pada Gambar 1.2  

      

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten 

        

Gambar 1.2 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi 
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Materi gempa bumi yang sulit dipahami oleh peserta didik dengan media 

pembelajaran yang kurang menarik bagi peserta didik perlu dilakukan adanya 

pengembangan sebuah media ajar yang menarik dan mempunyai ke efektivitasan 

guna dilakukan dalam proses pembelajaran pada kelas VII materi Gempa Bumi. 

Setelah mengamati dan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 3 

Manisrenggo yang kurang memanfaatkan teknologi dan kurang efektif dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga kurang didapatkannya hasil dari 

yang diinginkan. Penelitian ini berfokus pada  kelas VII di SMP Negeri 3 

Manisrenggo, dan diharapkan mendapat hasil yang positif dan berguna bagi  

kelas VII di SMP Negeri 3 Manisrenggo Kabupaten Klaten. 

Dari latar belakang masalah diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa cara mengajar guru di SMP Negeri 3 Manisrenggo Kabupaten Klaten 

kurang memanfaatkan teknologi dan kurang efektif, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pada 

Materi Gempa Bumi di SMP Negeri 3 Manisrenggo Kabupaten Klaten”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) yaitu metode 

penelitian yang digunakan menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

kefektifan produk tersebut. (Sugiyono 2015: 407). Untuk  menguji keefektifan 

suatu produk tersebut untuk dapat  menghasilkan penelitian dengan produk 

tertentu menggunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan. Model 

pengembangan media ajar video bencana gempa bumi ini menggunakan 

langkah-langkah yang diadaptasi dari model Sugiyono. Prosedur pengembangan 

merupakan penjelasan dari model pengembangan yang telah ditetapkan. 

Prosedur pengembangan dari penelitian ini pengembangan produk, uji coba 

produk, dan penelitian produk. 

Subjek pengembangan dalam penelitian ini adalah guru kelas VII , dan 

siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Manisrenggo. Peneliti mengambil sampel 

terdiri dari 2 kelas yang yaitu kelas C dan E, sebagai kelas control dan kelas 

eksperimen. 
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Hasil produk dari pengembangan pada penelitian ini akan 

dieksperimenkan menggunakan model eksperimen True Experimental Design 

dan dilaksanakan dengan desain Pretest-Postest Control Group. Rancangan ini 

menggunakan dua kelompok subjek. Salah satu kelompok diberi perlakuan 

media ajar video sedangkan kelompok yang lainya diberikan perlakuan metode 

ceramah. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

adanya perbedaan. Peningkatan hasil belajar berdasarkan rata-rata nilai pretest 

dan posttest menunjukkan peningkatan hasil belajar signifikan terjadi pada kelas 

eksperimen yaitu, kelas yang diberi perlakuan penggunaan media video dalam 

pembelajaran IPS materi gempa bumi. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

berdasarkan angket pretest dan posttest menunjukkan nilai pretest sebesar 6,83 

sedangkan posttest sebesar 8,93 dengan rata-rata 7,88. Hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol yang diberikan pembelajaran dengan metode ceramah 

menunjukkan nilai pretest sebesar 6,85 dan nilai posttest hanya sebesar 7,85 

dengan rata-rata 7,83. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran pada kelas eksperimen yang menggunakan media video 

pembelajaran lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS materi gempa bumi dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade 

Hadiati Nuzuliana, Fauzi Bakrie, Esmae Budi (2015) dalam jurnal dengan judul 

“pengembangan Video Pembelajaran Fisika Pada Materi Fluida Statis di SMA:. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu video telah melalui tahap uji validitas 

dengan presentase pencapaian sebesar 83% menurut ahli materi, 84,1% menurut 

ahli media, dan 90,1% menurut pendidik fisika SMA/SMK yang 

diinterpretasikan sangat baik. Hasil uji terbatas terhadap peserta didik 

menunjukan presentase pencapaian sebesar 86,1% yang menunjukan 

kepeminatan peserta didik untuk menyaksikan video pembelajaran fisika pada 

materi fluida statis yang telah dikembangkan. Dan disapatkan kenaikan dari hasil 
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pretest dan postest yang diujicobakan pada peserta didik, yaitu dari nilai rata-rata 

pretest 61,13 menjadi 87,87 saat postest. Sehingga, video pembelajaran yang 

dikembangkan telah memenuhi syarat layak sebagai media pembelajaran fisika 

di SMA. 

Dengan demikian pertanyaan peneliti “Apakah video pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa?” sudah terjawab bahwa media video dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan lebih efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian lanjutnya yang berjudul “Pengembangan Media Video 

Pembelajaran Pada Materi Gempa Bumi Di SMP Negeri 3 Manisrenggo 

Kabupaten Klaten”. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

4.1  Pengembangan media pembelajaran berupa video mata pelajaran IPS materi 

gempa bumi, menggunakan kriteria pengembangan  yaitu dalam penyajian 

berupa suara, banyak penjelasan dengan gambar, bahasa formal, dan lagu 

bebas durasi pada video 5-7 menit. Pengembangan media video dilakukan 

sebaik mungkin dengan memenuhi kesesuaian  kreteria yang diinginkan 

dalam pembuatan media pembelajaran berupa video dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Video pempelajaran yang diguanakan dalam penelitian ini 

efektif dalam pembelajaran ditunjukan dengan peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen. 

4..2 Hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan adanya 

perbedaan. Peningkatan hasil belajar berdasarkan rata-rata nilai pretest dan 

posttest menunjukkan peningkatan hasil belajar signifikan terjadi pada kelas 

eksperimen yaitu, kelas yang diberi perlakuan penggunaan media video 

dalam pembelajaran IPS materi gempa bumi. Hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen berdasarkan angket pretest dan posttest menunjukkan nilai 

pretest sebesar 6,83 sedangkan posttest sebesar 8,93 dengan rata-rata 7,88. 

Hasil belajar siswa pada kelas kontrol yang diberikan pembelajaran dengan 
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metode ceramah menunjukkan nilai pretest sebesar 6,85 dan nilai posttest 

hanya sebesar 7,85 dengan rata-rata 7,83. Berdasarkan hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen yang 

menggunakan media video pembelajaran lebih efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi gempabumi dibandingkan 

dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol. 
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