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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA VIDEO TERHADAP 

KESIAPSIAGAAN SISWA DALAM MENGHADAPI BENCANA 

LONGSORLAHAN DI SMP NEGERI 1 GUNEM  

KABUPATEN REMBANG 

 

Abstrak 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan media vidio yang digunakan dalam pembelajaran materi bencana 

longsor lahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  yang menggunakan 

metode penelitian eksperimen. Desain penelitian ini adalah True Experimental 

Design yang dilaksanakn dengan pemberian pre test dan post test. Teknik analisis 

menggunakan uji validitas,uji normalitas,uji deskriptif, dan uji hipotesa dengan 

menggunakan software SPSS 22. Data  menunjukkan kelas kontrol memperoleh 

nilai rata-rata pre test 58,07 dan rata-rata nilai post test sebesar 82,00, sedangkan 

kelas eksperimen pre test memperoleh nilai rata-rata 51,11 dan rata-rata post test 

83,70. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

menggunakan video dalam kelas eksperimen lebih efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa materi longsor lahan dibandingkan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah.   

   

Kata kunci: media video,efektivitas 

 

Abstract 

This research is an experimental research which aims to determine the 

effectiveness of video media used in learning material for landslide disasters. This 

research is a quantitative research that uses experimental research methods. The 

design of this study was True Experimental Design which was carried out by 

giving pre-test and post-test. The analysis technique uses validity test, normality 

test, descriptive test, and hypothesis test using SPSS 22 software. Data shows the 

control class obtained an average value of pre test 58.07 and the average value of 

the post test is 82.00 while the pre experimental class the test obtained an average 

value of 51.11 and the post test average was 83.70. The conclusion of this study 

shows that the learning process using videos in the experimental class is more 

effective in improving student learning outcomes in landslide material compared 

to using lecture learning methods. 

 

Keywords: video media, effectiveness 

 

1. PENDAHULUAN 

Bencana Longsorlahan merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di 

Indonesia terutama pada musim hujan. Longsorlahan terjadi karena dua faktor 

utama yaitu faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng dan proses faktor 

pemicu longsoran. Gangguan kestabilan lereng dikontrol oleh kondisi morfologi 

(terutama kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan 
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kondisi hidrologi tata air pada lereng (Nurjanah, 2011). Jawa Tengah merupakan 

salah satu Provinsi yang termasuk rawan terhadap bencana. Ada 7 bencana yang 

terjadi di Jawa tengah pada tahun 2017 yaitu tanah longsor 488 kejadian, puting 

beliung 386 kejadian, banjir 191 kejadian, kekeringan 3 kejadian, letusan 

gunungapi 1 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 1 kejadian, gempa bumi 1 

kejadian (BNPB, 2017), dari data tersebut  jawa tengah sangat rentan terhadap 

bencana longsorlahan  dengan jumlah paling tinggi. Kecamatan gunem 

merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Rembang. Berdasarkan berita 

Murianews.com pada 18 Maret 2017 wilayah Gunem berada di pegunungan dan 

sebagian bebatuannya kapur sehingga ketika ada hujan atau fenomena alam 

lainnya, berpotensi longsor, untuk itu semua warga di daerah rawan longsor agar 

selalu waspada dan melakukan langkah antisipatif. Kecamatan Gunem terdapat 

gunung karst dan disana juga terdapat pabrik semen, sehingga tidak menutup 

kemungkinan sering terjadi longsor di daerah tersebut. Mayoritas siswanya 

merupakan penduduk daerah tersebut,  pemahaman tentang mitigasi longsor lahan 

perlu di terapkan dalam proses pembelajaran agar melatih siswa dalam tanggap 

terhadap bencana longsor lahan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong guru 

dalam proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan. Media merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Prastowo (2012) 

mengemukakan bahwa bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang 

mengkobinasikan beberapa media pebelajaran (audio, vidio, teks, atau grafik) 

yang bersifat interaktif yang mengendalikan suatu perintah atau pelaku alam dari 

suatu presentasi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menggunakan 

media vidio pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan keperluan analisis tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA VIDEO TERHADAP 

KESIPSIAGAAN SISWA DALAM MENGHADAPI BENCANA LONGSOR 

LAHAN DI SMP NEGERI 1 GUNEM, KABUPATEN REMBANG. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

penggunaan media video materi longsor lahan tarhadap hasil belajar siswa, dan 
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apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media video dan 

menggunakan metode konvensional. Menurut Supardi (2013), Efektivitas adalah 

usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan,rencana,dengan menggunakan data, sasaran, maupun waktu yang 

tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Menurut Azhar Arsyad (2007), Media adalah alat yang menyampaikan 

atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Apabila media itu membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Menurut 

Azhar Arsyad (2007), video adalah informasi yang disajikan melalui multimedia 

berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat dilayar monitor atau ketika 

diproyeksikan kelayar lebar melalui overhead projector, dan dapat didengar 

suaranya serta dilihat gerakannya. Kesipsiagaan menurut UU No.24 tahun 2007, 

pasal 1 ayat 7 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 

berdaya guna. Kata bencana (Inggris : disaster) secara bahasa (etimologi) 

biasanya dihubungkan dengan keadaan dimana sejumlah orang mengalami 

kematian, kerusakan rumah tempat tinggal dan bangunan atau suatu keadaan 

neative yang berlangsung terus menerus ( Majelis Tarjih dan Tarjid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah, 2015). Gerakan menuruni atau keluar lereng oleh massa 

tanah atau batuan penyusun lereng, ataupun percampuran keduanya sebagai bahan 

rombakan, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng 

tersebut (Dwikorita, 2005). 

 

2. METODE 

Penelitian ini ialah penetian eksperimental. Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian eksperimental. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa penelitian 

eksperimen sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakukan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang tak terkendalikan. 

Penelitian eksperimental merupakan pendekatan penelitian kuantitatif, dalam arti 

memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Desain 
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penelitian ini menggunakan True Experimental Design (eksperimen yang betul-

betul) yang dilaksanakan dengan desain  Pre test - Pos test Control Group.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas soal dilaksanaan di SMP N 2 Banyudono Kabupaten Boyolali dengan 

memberikan 30 butir soal pilihan ganda kepada 29 siswa. Uji validitas diolah 

menggunakan Ms. Exel dari 30 soal pilihan ganda terdapat 15 soal yang valid dan 

15 soal yang tidak valid. Soal yang valid 1, 2, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 

27, 28, 29. Instrumen soal yang valid tersebut akan digunakan sebagai soal pre 

test dan post test. 

Hasil uji validasi dinyatakan valid nilai Γ hitung >0,374 yaitu dengan 

interval antara 0,435 sampai0, 759. Terdapat 30 soal hanya 15 soal yang valid. 

Bersebarannya pada tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Persebaran Butir Soal Yang Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

No r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,374 0,435*** Valid

2 0,374 0,759*** Valid

3 0,374 0,332 Tidak Valid

4 0,374 0,327 Tidak Valid

5 0,374 0,097 Tidak Valid

6 0,374 0,758*** Valid

7 0,374 0,250 Tidak Valid

8 0,374 -0,077 Tidak Valid

9 0,374 0,060 Tidak Valid

10 0,374 0,640*** Valid

11 0,374 0,340 Tidak Valid

12 0,374 0,685*** Valid

13 0,374 -0,236 Tidak Valid

14 0,374 -0,201 Tidak Valid

15 0,374 0,759*** Valid

16 0,374 0,697*** Valid

17 0,374 0,613*** Valid

18 0,374 -0,225 Tidak Valid

19 0,374 0,613*** Valid

20 0,374 0,571*** Valid

21 0,374 0,725*** Valid

22 0,374 0,042 Tidak Valid

23 0,374 0,015 Tidak Valid

24 0,374 0,759*** Valid

25 0,374 0,168 Tidak Valid

26 0,374 0,203 Tidak Valid

27 0,374 0,629*** Valid

28 0,374 0,725*** Valid

29 0,374 0,785*** Valid

30 0,374 0,269 Tidak Valid
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Keterangan :  

Tanda *** menunjukan soal valid 

Tanpa gambar bintang menunjukan soal tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut terdapat 15 soal yang valid. Soal 

yang valit tersebut dijadikan sebagai soal quisioner untuk penelitian pre test dan 

post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol menggunakan 

metode ceramah sedangkan kelas eksperimen menggunakan media video.Berikut 

merupakan persebaran butir soal Tabel 2. 

Tabel 2. Persebaran butir soal yang valid 

No Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Soal  

Butir 

soal 

valid 

  

1 

Mendeskripsikan 

permasalahan 

lingkungan hidup 

dan upaya 

penanggulanganny

a dalam 

pembangunan 

berkelanjutan 

Menjelaskan 

pengertian 

bencana dan 

macam-

macam 

bencana 

Pilihan 

Ganda 

1 

2 

20 

27 

1 

2 

20 

27 

Menjelaskan 

bencana tanah 

longsor  

 

Pilihan 

Ganda 

3 

4 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

28 

29 

30 

10 

15 

16 

17 

19 

21 

28 

29 

Menjelaskan 

mitigasi 

bencana 

Pilihan 

Ganda 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

24 

25 

26 

6 

12 

24 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
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Berdasarkan hasil validasi soal diketahui bahwa soal yang dinyatakan 

valid berjumlah 15 kemudian soal tersebut dijadikan pre test dan post test dalam 

penelitian. Baik untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

3.2 Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk memastikan quisioner penelitian yang akan 

dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. 

Kuisioner dikatakan reliable apabila quisioner tersebut dilakukan pengukuran 

ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Uji reabilitas dilakukan dengan 

bantuan statistik SPSS. Berikut Tabel 3 hasil uji reabilitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,856 30 

Sumber: Peneliti, 2019 

Hasil uji reabilitas diatas menunjukan bahwa nilai Alpha 

Cronbach’s=0,856. Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai r 

tabel dengan nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan butir soal 

reliable atau layak digunakan. 

3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data penelitian tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Data normal apabila nilai sig α > 0.05. berikut Tabel 4 hasil uji 

normalitas data pre test dan post test kelas kontrol dan eksperimen. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Hasil  Pre-Test 

Eksperimen 
,132 27 ,200* 

Post-Test 

Eksperimen 
,161 27 ,071 

Pre-Test Kontrol ,155 27 ,095 

Post-Test Kontrol ,167 27 ,052 

Sumber: Peneliti, 2019 
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Hasil uji normalitas tabel diatas menunjukan bahwa kelas eksperimen 

untuk pre test dan post test  berdistribusi normal. Kelas kontrol juga menunjukan 

bahwa pre test dan post test berdistribusi normal. Kelas eksperimen pre test 0.200 

dan post test 0,71. Sedangkan pada kelas kontrol pre test 0,09 dan post test 0,052. 

Hasil pre test dan pos test kelas eksperimen maupun kelas kontrol menunjukan sig  

>0,05 yang artinya berdistribusi normal. 

3.4 Uji Deskritif 

Sebelum melakukan uji hipotesis, sampel diuji menggunakan statistik deskriptif 

untuk mengetahui distribusi data sampelnya. Hasil statistik deskriptif dari masing-

masing variabel disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pre-Test Eksperimen 27 34 64 51,11 9,070 

iPost-Test Eksperimen 27 64 94 83,48 7,817 

Pre-Test Kontrol 27 46 76 58,07 6,805 

Post-Test Kontrol 27 64 94 82,00 9,115 

Valid N (listwise) 27     

Sumber:Peneliti, 2019 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai minimal pada kelas 

eksperimen Pre test 34 dan nilai maksimal 64. Mengalami peningkatan pada post 

test yaitu nilai minimal 64 dan nilai maksimal 94. Nilai minimal pada kelas 

kontrol Pre test yaitu 46 dan nilai maksimal 76. Mengalami peningkatan pada post 

test yaitu 64 dan nalai maksimal 94. Dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi 

terdapat pada post test kelas eksperimen yaitu 83,48. 

3.5 Uji Hipotesa 

Pengujian hipotesa dalam penelitian menggunakan uji t dengan metode 

Indenpenden Simples  T Test. Penggunaan metode tersebut akan memperlihatkan 

hasil dari penelitian bahwa perbandingan kelas kontrol dengan kelas eksperimen 

yang didalamnya ada tes pre test dan tes pos test, dengan hipostesis seperti 

dibawah ini: 

H0: Tidak ada peningkatan kesiapsiagaan sebelum menggunakan media video 

longsor lahan di SMP Negeri 1 Gunem 
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H1 : Ada peningkatan kesiapsiagaan setelah menggunakan media video longsor 

lahan di SMP Negeri 1 Gunem 

Pengambilan hipotesa dengan keputusan yang berdasarkan nilai 

probalitas(signifikansi): 

Jika probabilitas (sig)>0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas (sig) <0,05, maka H0 ditolak 

Berdarkan perhitungan dengan olah SPSS untuk soal pre test dan post test 

pada Tabel 6 sebagai berikut. 

Tabel 6. Uji T Paired Differences 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Upp

er 

Pair 1 Pre-Test 

Eksperim

en - Post-

Test 

Eksperim

en 

-

32,593 
11,869 2,284 -37,288 

-

27,8

97 

-

14,26

9 

26 ,000 

Pair 2 Pre-Test 

Kontrol - 

Post-Test 

Kontrol 

-

23,926 
10,575 2,035 -28,109 

-

19,7

42 

-

11,75

6 

26 ,000 

Sumber:Peneliti, 2019 

  

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil paired samples T-Test dikelas 

kontrol dan kelas eksperimen yang menunjukan nilai signifikansi 0,000. Karena 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan kesiapsiagaan setelah menggunakan media video longsor lahan di 

SMP Negeri 1 Gunem. Sehingga efektif penggunaan media video terhadap 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana longsor lahan di SMP Negeri 1 

Gunem Kabupaten Rembang. 

 

4. PENUTUP 

Penggunaan metode belajar konvensional dalam pembelajaran materi gempabumi 

kurang efektif. Perolehan nilai pre tes dan post tes yang awalnya nilai pre tes 57 
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yang selanjutnya pos tes menjadi 64 menujukkan peningkatan yang tidak 

signifikan, hal menunjukan penggunaan metode konvensional dengan ceramah 

kurang baik dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai materi 

gempabumi. 

Penggunaan media video materi gempabumi dalam pembelajaran materi 

gempabumi efektif. Hal ini didapatkan dari nilai pre tes dan pos tes kelas yang 

menggunakan media video dalam pembelajran yang awalnya nilai pre tes 61 yang 

selanjutnya pos tes menjadi 84 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal 

tersebut menunjukkan penggunaan media video materi gempabumi efektif dalam 

peningkatan pengetahuan siswa . 
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