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Abstrak 

 

EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO MATERI DAMPAK 

LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MATA PELAJARAN IPS KELAS 

VIII SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan media pembelajaran 

video dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta. Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dengan 

sampel kelas VIII A dan VIII B jumlah peserta didik yaitu 47. Metode pengambilan 

sampel yaitu metode sampel jenuh. Peneliti menggunakan data kualitatif dan data 

kuantitatif, sedangkan sumber data yaitu sekunder dan primer. Metode penelitian yaitu 

metode eksperimen. Desain penelitian yaitu pretest-postest control group. Kelas VIII 

A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Pengujian 

hipotesis yaitu menggunakan paired samples T-Test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan media video efektif 

meningkatkan hasil belajar peserta didik sebesar 20% sedangkan proses pembelajaran 

pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah efektif meningkatkan hasil belajar 

peserta didik sebesar 10%. Kesimpulannya, penggunaan media video lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar peseta didik dibandingkan dengan menggunakan metode 

ceramah.  

Kata kunci: Efektivitas, Media PembelajaranVideo, Hasil Belajar, Lingkungan 

Hidup. 

Abtract 

 

This research aims to examine the effectiveness of the application of video learning 

media in improving the learning outcomes of class VIII students of Muhammadiyah 10 

Junior High School Surakarta. This research was conducted in Muhammadiyah 10 

Junior High School Surakarta with samples of class VIII A and VIII B with 47 students. 

Researcher uses qualitative data and quantitative data, while the data sources are 

secondary and primary. The research method is the experimental method. The design 

of the study is the pretest-posttest control group. Class VIII A as the experimental class 

and class VIII B as the control class. Testing the hypothesis using paired samples T-

Test. The results of the test indicate that the learning process in the experimental class 

used video media was effective in increasing student learning outcomes by 20%, while 

the learning process in the control class used the lecture method was effective in 

increasing student learning outcomes by 10%. In conclusion, use of video media is 

more effective in improving student learning outcomes compared with using the 

lecture method.  

Keywords: Effectiveness, Video Learning Media, Learning Outcomes, Environment.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang mendasar bagi setiap individu. Melalui 

pendidikan yang layak maka akan menciptakan sumber daya manusia yang 

bermutu guna meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan adalah suatu bidang yang 

memfokuskan kegiatannya pada proses belajar mengajar atau transfer ilmu 

pengetahuan (Chairul Anwar, 2017).  

Pendidikan mempunyai cabang ilmu yang beragam. Salah satu pendidikan 

yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah pendidikan geografi. 

Pendidikan geografi berkaitan dengan lingkungan dan alam semesta dimana 

manusia tinggal. Cabang ilmu geografi dipelajari dari berbagai tingkatan sekolah, 

mulai dari sekolah dasar sampai di jenjang perguruan tinggi. Mata pelajaran 

geografi di sekolah bukan merupakan mata pelajaran pokok karena tidak 

diikutsertakan dalam ujian nasional. Oleh karena itu, banyak siswa yang kurang 

tertarik pada mata palajaran tersebut. Siswa kurang menganggap penting mata 

pelajaran geografi, akibatnya proses belajar siswa kurang efektif. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil belajar siswa mata pelajaran geografi kurang maksima. 

Diperlukan kreatifitas pendidik dalam proses belajar mengajar mata pelajaran 

geografi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan pendidik agar siswa tertarik 

untuk belajar mengenai geografi. Proses belajar mengajar mata pelajaran geografi 

dapat dikemas semenarik mungkin. Pendidik dapat memanfaatkan beragam media 

dan teknologi yang berkembang. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam belajar dan untuk meningkatkan hasil belajar. 

Semakin baik hasil belajar siswa maka akan semakin kuat indikator keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran yang didesain secara menarik. Hal tersebut 

juga diungkapkan oleh Sudjana dan Rivai (2001) yaitu media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran dan pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 
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Video merupakan gambar bergerak yang ditampilkan dalam layar proyektor 

ataupun televisi. Sebagai media pembelajaran, video harus memuat materi yang 

akan diajarkan oleh pendidik. Dengan melukiskan gambar hidup dan suara 

mempunyai daya Tarik tersendiri. Sehingga diharapkan mudah dipahami oleh 

siswa serta dapat menyederhanakan pola pikir siswa untuk memahami materi yang 

disampaikan. Salah satu keunggulan video adalah menarik, pesan yang di 

sampaikan cepat dan mudah diingat, dapat diulang-ulang untuk menambah 

kejelasan, serta mengembangkan pemikiran dan pendapat para siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru mata 

pelajaran ips, di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta belum menerapkan 

pembelajaran menggunakan media video dalam mata pelajaran geografi materi 

ajar dampak lingkungan hidup dan upaya penaggulangannya dalam 

pembanguanan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji pengaruh 

media pembelajaran video untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

melakukan penelitian yang berjudul “Evektivitas Media Pembelajaran Video 

Materi Dampak Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya Dalam 

Pembangunan Berkelanjutan Mata Pelajaran Ips Kelas VIII SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta”. 

1.2 Kajian Teori 

Menurut Tiara Anggia Dewi (2017) efektivitas pembelajaran merupakan 

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

Menurut Munadi (2010) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Media video merupakan gambar-gambar dalam frame dimana frame demi 

frame di proyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar 

terlihat gambar hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga 

memberikan visual yang kontinyu. Azhar Arsyad (2003). 
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Menurut Nana Sudjana (2003), hasil belajar adalah suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun 

secara terencana baik tes tulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. Sedangkan 

menurut Mulyono Abdurrahman (1999), hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian menggunakan 

metode eksperimen. Menurut Sugiyono (2015) metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Desain penelitian ini menggunakan pretest-postest control group, desain ini 

menggunakan satu sampel kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan media 

video dalam pembelajaran mata pelajaran geografi dan satu kelas untuk kelompok 

kontrol yang diberi perlakuan dengan tidak menggunakan media video. Media 

pembelajaran video yang digunakan telah melalui pengujian ahli materi dan ahli media 

dalam proses pembuatannya. 

Objek penelitian ini yaitu siswa kelas VIII. Lokasi pernelitian yaitu di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta terletak di 

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 47 siswa. Kelas VIII terdiri dari dua 

kelas, yaitu dari kelas VIII A (Kelas Eksperimen) dan VIII B (Kelas Kontrol). 

Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Tes, Dokumentasi. Uji 

keabsahan instrumen yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 

normalitas. 

Teknik analisis data adalah teknik untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran video untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis. 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji perbedaan rata-rata dua sampel 
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berpasangan (paired samples T-Test). Paired samples T-Test digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari data berdistribusi normal yang 

berpasangan (pretets dan posttest).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Validitas 

Dalam uji validitas nilai r tabel yang digunakan yaitu sebesar 0,279, nilai tersebut 

dapat dilihat dari tabel korelasi product moment dengan sampel (N) 50 dan 

signifikansi 0,05. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 24 item soal 

yang valid karena nilainya lebih dari 0,279. Sedangkan item soal yang tidak valid 

yaitu sebanyak 26, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,279. 

3.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 3.1 Hasil Reliabilitas Instrumen 

Cronbach's Alpha Jumlah Item Soal (Instrumen) 

0,634 50 

Sumber: Peneliti (2018) 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha 

sebesar 0,634 lebih besar dari r tabel 0,279. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

 

 

 

 

3.3 Uji Normalitas  

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas 

Pretes dan Postes Asymp Sig. (2-tailed) Keterangan  

Kelas kontrol 0,349 Normal 

Kelas eksperimen 0,510 Normal 

Sumber: Peneliti (2018) 
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Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat hasil normalitas pretes dan postes 

kelas kontrol nilai signifikansinya sebesar 0,349 lebih dari 0,05 yang 

berarti berdistribusi normal. Sedangkan normalitas pretes dan postes kelas 

eksperimen nilai signifikansinya sebesar 0,510 lebih dari 0,05 yang berarti 

juga berdistribusi normal. 

3.4  Uji Hipotesis 

Tabel 3.3 Paired samples T-Test 

Kelas t df Sig. (2-tailed) 

Prestest-Postest Kelas Eksperimen  -6,708 19 0,000 

Prestest-Postest Kelas Kontrol -6,606 22 0,000 

Sumber: Peneliti (2018) 

Pada tabel 3.3 menunjukkan hasil paired sample T-test kelas 

eksperimen dengan nilai signifikansinya 0,000. Dapat diartikan bahwa Ha 

diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik sebelum proses 

pembelajaran (pretes) dan sesudah proses pembelajaran (postes) pada 

kelas eksperimen. Hal tersebut dikarenakan peserta didik dapat mudah 

memahami materi yang disampaikan menggunakan media video. Peserta 

didik tidak merasa bosan karena dapat melihat materi dan contoh 

penerapannya dengan gambar bergerak dan bersuara. 

Pada kelas kontrol hasil paired sample T-test menunjukan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kelas kontrol kurang dari 0,05 

maka Ha diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik 

sebelum proses pembelajaran (pretes) dan sesudah proses pembelajaran 

(postes) pada kelas kontrol. Hal ini dikarenakan faktor gaya mengajar guru 

secara langsung juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. 

Pendidik yang mempunyai gaya mengajar easy going dan kreatif dalam 

menyampaikan materi lebih digemari peserta didik, sehingga materi yang 

diajarkan lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa proses pembelajaran di 

kelas yang menggunakan media video dan metode ceramah sama 
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efektifnya, maka untuk mengetahui media yang lebih efektif dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
Postes − Pretes

Pretes
 

Tabel 3.4 Perbandingan Efektifitas 

Nomor 

Siswa 

Pretest 

Kelas 

Eksperimen 

Postes 

Kelas 

Eksperimen 

Pretes 

Kelas 

Kontrol 

Postes 

Kelas 

Kontrol 

Peningkatan 

Kelas 

Eksperimen 

Peningkatan 

Kelas 

Kontrol 

1 65 80 70 75 23% 7% 

2 75 80 40 45 7% 13% 

3 75 95 65 70 27% 8% 

4 70 75 55 55 7% 0% 

5 75 85 65 75 13% 15% 

6 55 65 40 50 18% 25% 

7 90 90 45 50 0% 11% 

8 70 80 50 55 14% 10% 

9 55 65 75 75 18% 0% 

10 45 65 55 60 44% 9% 

11 70 75 70 75 7% 7% 

12 30 60 60 70 100% 17% 

13 70 75 65 70 7% 8% 

14 70 80 35 45 14% 29% 

15 55 60 75 85 9% 13% 

16 45 65 65 80 44% 23% 

17 50 60 40 40 20% 0% 

18 90 95 45 55 6% 22% 

19 65 75 60 65 15% 8% 

20 70 75 60 65 7% 8% 

21 - - 65 75 - 15% 

22 - - 70 70 - 0% 

23 - - 50 65 - 30% 

Rata-

rata 
64,5 75 57,4 63,9 20% 10% 

Sumber: Peneliti (2018) 

Tabel diatas menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Angka-angka tersebut menunjukkan 

perbandingan efektifitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rata-

rata peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu sebesar 20% 

sedangkan pada kelas kontrol yaitu sebesar 10%. Artinya peningkatan 
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hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Selisih 

peningkatan hasil belajar kedua kelas yaitu 10%. Kesimpulannya, 

penggunaan media video lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan 

metode ceramah. 

4. PENUTUP 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.1 Pada kelas eksperimen, proses pembelajaran menggunakan media video 

efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik karena nilai signfikansinya 

0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan 

hasil belajar sebelum dan sesudah proses pembelajaran menggunakan media 

video. Hal tersebut dikarenakan peserta didik dapat mudah memahami materi 

yang disampaikan menggunakan media video. Peserta didik tidak merasa 

bosan karena dapat melihat materi dan contoh penerapannya dengan gambar 

bergerak dan bersuara. 

4.2 Pada kelas kontrol, proses pembelajaran menggunakan metode ceramah 

efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik karena nilai signfikansinya 

0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan 

hasil belajar sebelum dan sesudah proses pembelajaran menggunakan metode 

ceramah. Hal tersebut dikarenakan faktor gaya mengajar guru secara 

langsung juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. semakin 

menarik dan kreatif guru dalam mengajar, maka peserta didik akan semakin 

memperhatikan dan mudah memahami isi materi pembelajaran sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar. 

4.3 Rata-rata peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu sebesar 20% 

sedangkan pada kelas kontrol yaitu sebesar 10%. Hasil belajar kedua kelas 

sama meningkatnya, namun peningkatan hasil belajar kelas eksperimen yang 

menggunakan media video lebih tinggi daripada kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah. Selisih peningkatan hasil belajar kedua kelas 

yaitu 10%. Kesimpulannya, penggunaan media video lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar peseta didik dibandingkan dengan menggunakan 

metode ceramah. 
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