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PENGEMBANGAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN SLIDE (GAMBAR 

BINGKAI) SEBAGAI SARANA SISWA DALAM MENGETAHUI BENCANA 

BANJIR UNTUK EKSTRAKULIKULER SSB DI SMP NEGERI 2 CEPER, KLATEN 

Abstrak 

Pengembangan media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat belajar siswa Sekolah 

Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Ceper. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan 

siswa dalam memahami tentang  becana banjir. Peneliti mengembangkan media 

pembelajaran Slide (gambar bingkai) sebagai penyampaian materi. Media ini diharapkan 

peneliti sebagai pendorong siswa untuk meningkatkan minat belajar di kelas. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan model pengembangan Dick and Carey. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian dengan memberikan soal Pre-test dan Post-test serta angket yang ditujukan 

kepada siswa kelas ekrakulikuler SSB (Sekolah Siaga Bencana). Tingkat pemahaman siswa 

dapat diketahui sebelum siswa menggunakan media pembelajaran Slide (gambar bingkai) 

yaitu sebanyak 186,5. Tetapi setelah siswa menggunakan media Slide (gambar bingkai) 

mengalami peningkatan menjadi 212,5 dengan rata-rata pre-test sebanyak 7,77 dan post-test 

sebanyak 8,85. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran menggunakan 

media Slide (gambar bingkai) dapat membuat minat belajar siswa menjadi lebih baik, karena 

siswa lebih tertarik pada media pembelajaran berbasis komputer daripada menggunakan 

media ceramah dan cetak.  

 

Kata kunci: Media Slide (gambar bingai), pengembangan, banjir 

 

Abstract 

The  development of learning media is very impactful on the interest of Student Disaster 

Preparedness School in SMP Negeri 2 Ceper. the aim of this research is to know the 

students’ knowledge in understanding flood disaster. The researcher develops slide media 

learning (picture frame) to diliver the materials. This media is expected to become a stimulus 

for students to increase their interest in learning in the class. In the research, the researcher 

uses development model (dick and carey). The techniques of collecting data in this research 

are giving pre test and post test and questionnaire, which is aimed to student in the 

extracurricular SSB (disaster prepared schools). The level of students’ understanding can be 

known before the students use the media slide learning (frame picture), that is 186,5. 

However, after students use the media slide learning (frame picture), the level raises up to 

212,5 with average pre test 7,77 and post test 8,85. This, it can be concluded that using 

media slide learning (frame picture) can increase the students interest in learning, because 

the students are more interested in computer based learning technique than listening to 

lecture or learning by printed media. 

Keywords: Slide Media (frame picture), development, flood 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, 

metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh 
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guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran pada hakekatanya merupakan proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh 

adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran (Rusman, 2012:93). 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Rossi dan Breidle 

(1966), mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 

dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan  

Media pembelajaran pada umumnya berfungsi sebagai alat perantara bagi guru 

kepada murid atau peserta didik. Media ini digunakan agar peserta didik merasa lebih 

nyaman dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Mulyani Sumantri 

dan Johar Permana (2001: 154) bahwa “media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan pesan, berupa sejumlah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kepada peserta didik sehingga peserta didik 

itu dapat menangkap, memahami dan memiliki pesan-pesan dan makna yang 

disampaikan itu”. 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001: 154) mengungkapkan bahwa secara 

umum media berfungsi sebagai : 

1) Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif 

2) Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar 

3) Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit dari konsep yang abstrak sehingga dapat 

mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme 

4) Membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

5) Mempertinggi mutu belajar mengajar 

Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 

diprogramkan untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran. Media adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran disekolah pada khususnya. 

Sementara itu, Gagne’ dan Briggs (Arsyad,2007:4) mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 
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pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Pendekatan lain adalah lingkaran manajemen bencana (disaster management cycle) 

yang terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana e(pre 

event) dan kedua adalah setelarh terjadinya bencana (post event). Kegiatan setelah 

terjadinya bencana dapat berupa disaster response/emergency response (tanggap 

bencana) ataupun disaster recovery. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya 

bencana dapat berupa disaster preparedness (kesiapsiagaan menghadapi bencanaly) dan 

disaster mitigation (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut istilah 

disaster reduction, sebagai perpaduan dari disaster mitigation dan disaster preparedness 

(Makki, 2006). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dilihat secara tersirat, bahwa tujuan 

digunakannya media pembelajaran adalah untuk mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa dapat menguasai pesan-pesan 

tersebut secara cepat dan tepat.   Selain itu, penggunaan media juga agar siswa terhindar 

dari gejala verbalisme, yaitu hanya mengetahui kata-kata tanpa mengetahui arti dan 

maknanya. 

Setelah mengetahui penjelasan diatas bahwa peserta didik perlu adanya perbedaan 

dalam suatu proses pembelajaran, karena pada saat ini pembelajaran di Kelasanya masih 

terlihat biasa saja dan masih memakai metode ceramah dari pendidik, oleh karena itu 

peserta didik mampu mengembangkan proses pembelajaran yang baru yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran Slide (Gambar Bingkai) supaya peserta didik tidak 

bosan dan jenuh diruangan, karena kondisi ruangan perlu juga diperhatikan dengan cara 

melalui proses pembelajarannya 

2. METODE 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pengembangan yang dikembangkan 

oleh Dick and Carey. Berikut ini adalah langkah-langkah model yang dikembangkan 

oleh Dick and Carey (2003). a). Identifikasi Tujuan (Identify Instructional Goal). b). 

Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional Analysis). c). Analisis 

Pembelajaran dan Lingkungan (Analysis Learners and Contexts). d). Merumuskan 

Tujuan Performasi (Write Performance Objectives). e). Pengembangan Tes Acuan 

Patokan (Develop Assesment Instrument). f). Pengembangan Strategi Instruksional 

(Develop Instructional Strategy). g). Pengembangan atau Memilih Material instruksional  
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(Develop and Select Instructional Materials). h). Merancang dan melaksanakan avaluasi 

formatif (Design and Conduct Formative Evaluation of Instruction). i). Revisi 

Instruksional (Revise Instruction). j). Merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif 

(Design and Conduct Summatives Evaluation) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peta ini menjelaskan bagaimana peneliti memperoleh wilayah klaten sebagai lokasi 

penelitian. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan yang terletak diantara7°32'19"-

7°48'33" LS dan 110°26'14"-110°47'51" BT.  

 

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ceper, yang beralamat 

Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan kode 

post 57465. SMP Negeri 2 Ceper berdiri pada 30 juli 1980 dengan luas tanah 2510 m2,  

yang dikepalai oleh Bapak Sunarto, S.Pd. Analisis angket kebutuhan digunakan untuk 

mengetahui hasil yang diinginkan siswa dan guru dalam menyajikan materi di media 

pembelajaran Slide (gambar bingkai) pada saat ekstrakulikuler Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) di SMP Negeri 2 Ceper. Angket diujikan kepada siswa yang mengikuti 

ekstrakulikuler tersebut dengan jumlah 24 siswa dan guru pendamping. Pengembangan 

sebuah produk dalam penelitian ini adalah media pembelajaran Slide (gambar bingkai), 

pembuatan media menggunakan software Video Scribe, aplikasi tersebut lebih 

mengoptimalkan pada sebuah gambar dan disertai dengan penjelasan didalamnya. 

Produk yang dihasilkan dalam Research and Development bermacam-macam. Dalam 

bidang pendidikan produk yang dihasilkan melalui Research and Development 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Jika peneliti membuat suatu 
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produk maka  peneliti harus membuat rancangan produk. Desain produk harus 

diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

menilai dan membuatnya (Sugiyono, 2010).  

Strategi digunakan supaya hasil dalam sebuah penelitian dapat sesuai yang 

diinginkan, strategi ini mempunyai maksud agar peneliti mempunyai suatu konsep dalam 

pengembangannya. Pengembangan sebuah produk ini didesain supaya membuat siswa 

memahami tentang bencana banjir, sehingga pengetahuan tentang bencana banjir lebih 

meningkat. Pembuatan sebuah produk menggunakan software video scribe. Untuk 

membuat siswa tertarik pada media ini, peneliti membuat sebuah produk yang menarik, 

unik dan tentunya membuat siswa lebih memahami isi produk tersebut.  

Penelitian merupakan tahap untuk mencari sebuah data yang di laksanakan ditempat 

tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ceper,yaitu pada tanggal 6 Oktober 

2017, pukul 14.00 dikelas Sekolah Siaga Bencana, penelitian tersebut hanya memerlukan 

satu kelas saja yang terdiri dari 30siswa, tetapi 6 diantaranya tidak masuk. Langkah awal 

eksperimen yaitu membuka pembelajaran dengan salam dan tesbreaking, kemudian 

peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dibahas dalam materi tersebut. 

Langkah selanjutnya sebelum memasuki pembahasan materi dan menampilkan 

medianya, harus membagikan pre-test terlebih dahulu guna untuk membandingkan 

peserta didik dalam memahami bencana banjir. Selanjutnya peneliti memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, lalu melakukan klarifikasi terkait 

pertanyaan tersebut.Setelah itu peneliti menjelaskan materi tentang bencana banjir yang 

telah dikembangkan dalam bentuk media Slide (gambar bingkai) dan memberikan soal 

yang terakhir yaitu post-test dengan pertanyaan yang sama dengan soal sebelumnya. 

Sebab post-test tersebut untuk mengetahui apakah peserta didik mampu memahami 

materi yang divisualkan dalam bentuk Slide (gambar bingkai). Selanjutnya peneliti 

mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran dan mengakhiri dengan salam 

penutup. 

Hasil perbedaannya dapat diketahui sebelum dan setelah peserta didik menggunakan 

media pembelajaran Slide (gambar bingkai), skor pre-test siswa sebelum menggunakan 

media yaitu  7,77 dan setelah siswa menggunakan media pembelajaran Slide (gambar 

bingkai) mengalami peningkatan menjadi 8,85. 

Media pembelajaran Slide (gambar bingkai) dalam pengembangannya mampu 

mempengaruhi minat belajar peserta didik, hal itu dapat diketahui ketika peneliti 

menampilkan sebuah media pembelajaran, siswa cenderung memperhatikan dengan baik, 
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disamping itu siswa juga mampu memberikan respon positif setelah peneliti 

menampilkan sebuah media. Respon tersebut berupa kegiatan afektif siswa yang berupa  

pertanyaan-pertanyaan, serta peran siswa ketika berdiskusi. Berdasarkan hal tersebut 

respon siswa mampu memberikan gambaran peneliti tentang hasil yang telah 

dikembangkan melalui sebuah media pembelajaran pada materi banjir. Hal tersebut 

berdampak pada pengetahuan kognitifnya. 

Produk yang dihasilkan dalam Research and Development bermacam-macam. Dalam 

bidang pendidikan produk yang dihasilkan melalui Research and Development 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Jika peneliti membuat suatu 

produk maka  peneliti harus membuat rancangan produk. Desain produk harus 

diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

menilai dan membuatnya (Sugiyono, 2010).  

No Nama Pre

-

test 

Pos

t-

test 

No Nama Pre

-

test 

Pos

t-

test 

1 Almaiika Lailannur 

Hanafi 

7,5 8,5 14 Daniel Surya Abraham 8,5 9 

2 Alan Dwi Nugroho 7,5 8,5 15 Eliyana Wulandari 6 7,5 

3 Ja’far Nuril Huda 8 9,5 16 Afra Nur Lathifah 7,5 8,5 

4 Arya Katon 

Hanggarsita 

8,5 9 17 Malika Indra Permana 8 9,5 

5 Jimmy Putra 

Pramudita 

6,5 8 18 Dhea Tri Cahya 

Anggreini 

8,5 9 

6 Dinda Fitriana 

Novianti 

8 9,5 19 Shafira Rananindya 

Widyaputri  

9 10 

7 Intan Oktavia 

Ramadhan 

7,5 8 20 Asyifa Permata Adhitya 7 8,5 

8 Riris Apriza 

Fitriyani 

7,5 9 21 Ii Masdayu Winakar 6 8 

9 Marlina Ida 

Saharawati 

8,5 9,5 22 Tommy Hernawan Dwi 

Jatmiko 

7,5 8,5 

10 Naila Shafa Mufida 9 9,5 23 Arya Praditya Putra 

Utama 

8,5 9 
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11 Vita Apriliyani 8,5 9 24 Ari Anugrah. P 6,5 8 

12 Nova Ramadani 8,5 9,5  Jumlah 18

6,5 

212

,5 

13 Aisiyah Nur 

Fajriya. R 

8 9,5 Rata-rata 7,7

7 

8,8

5 

Data eksperimen dan pengembangan diperoleh dari hasil post-test dan pre-test. 

Data hasil validasi merupakan data yang siap diujikan pada saat proses penelitian. 

Butiran soal awalnya berjumlah 15 soal, setelah dilakukan uji validasi, soal yang valid 

berjumlah 7 soal dan disetiap indikator sudah mewakili pertanyaannya. Data tersebut 

dibagi menjadi dua yaitu pre-test dan post-test yang hasilnya dihitung menggunakaan 

software IBM SPSS. Yang meliputi uji normalitas, uji reliabilitas dan uji T, yang 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara pre-test dan post-test. Perbedaannya 

dapat diketahui melalui hasil siswa sebelum dan setelah menerima materi 

pembelajaran dengan media Slide (gambar bingkai) 

4. PENUTUP 

Penelitian dan pengembangan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu: 

1. Tingkat kelayakan pengembangan media pembelajaran ditinjau dari beberapa 

kriteria yang disetujui oleh para ahli yaitu ahli media dan ahli materi, keduanya 

menyetujui dalam pengembangan media Slide (gambar bingkai), persetujuan 

tersebut dinyatakan dalam sebuah angket, sehingga media pembelajaran layak 

untuk digunakan dalam penelitian. 

2. Pengembangan media Slide (gambar bingkai) ini menggunakan model 

pengembangan Dick and Carrey yang terdiri dari beberapa bagian. Peneliti 

menemukan bagian yang dirasa paling sulit yaitu bagian pembuatan produk atau 

media seperti menentukan software yang sekiranya cocok dalam pembuatan 

media pembelajaran, selain pemilihan softwarepenelitimengalami kesulitan dalam 

membuat sebuah produk, yaitu dengan menentukan gambar, materi dan dubing. 

Bagian tersulit tersebut berpengaruh pada bagian selanjutnya yaitu menyita 

banyak waktu dalam melakukan sebuah penelitian. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis media pada saat pembelajaran dikelas 

eksperimen berlangsung efektif, dilihat dari hasil siswa dalam menjawab soal pre-

test dan post-test saat menggunakan media pembelajaran Slide (gambar bingkai). 

Nilai hasil belajar siswa meningkat dari nilai pretest 7,7708menjadi 8,8541 nilai 
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posttest. Hal tersebut menunjukkan bahwa media Slide (gambar 

bingkai)mempengaruhi hasil belajar siswa 
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