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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN FILM 

DOKUMENTER BENCANA BANJIR PADA MATERI RAWAN BENCANA 

ALAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PRAMBANAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengembangan media film dokumenter 

pada materi rawan bencana alam, dan (2) pengaruh film dokumenter terhadap hasil 

belajar peserta didik di kelas XI SMA N 1 Prambanan. Jenis penelitian yang 

digunakan Research and Development (R&D) dan menggunakan model 

pengembangan 4D yang dimodifikasi menjadi 3D berupa define, design, dan 

development. Subyek penelitian ini adalah kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 di SMA N 1 

Prambanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Validitas data 

menggunakan triangulasi sumber meliputi ahli media, ahli materi, dan peserta didik. 

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh peneliti 

adalah (1) pengembangan media film dokumenter menggunakan software Adobe 

Premiere CC Pro 2017, dengan hasil perolehan dari ahli materi dan ahli media 

sebesar 93,5 dengan kategori layak digunakan pada materi rawan bencana alam di 

SMA N 1 Prambanan (2) perolehan perhitungan uji t-test menunjukkan bahwa nilai 

signifikan pada kelas eksperimen Sig (2 tailed) 0,000 maka H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh film dokumenter terhadap hasil belajar peserta didik di kelas XI 

IPS SMA N 1 Prambanan. 

 

Kata Kunci: pengembangan, film dokumenter, penelitian dan pengembangan 

 

Abstract 

This research aims to find out: (1) The development of documentary film Media on 

natural disaster-prone materials, and (2) the influence of documentaries against 

student learning outcomes in class XI SMA N 1 Prambanan. This type of research is 

used by Research and Development (R&D) and uses 4D model development that is 

modified into 3D in the form of define, design, and development. The subject of this 

study is XI IPS Class 1 and XI IPS 2 in SMA N 1 Prambanan. Sampling techniques 

using purposive sampling. Data collection techniques using interview techniques and 

questionnaires. Data validity using source triangulation includes media experts, 

material experts, and learners. Data analysis techniques use quantitative descriptive. 

The results obtained by the researchers are (1) the development of documentary film 

media using Adobe Premiere CC Pro 2017 software, with the results of the 

acquisition of expert materials and media experts at 93.5 with categories worthy of 

use in natural disaster prone materials in SMA N 1 Prambanan (2) The acquisition of 

T-Test test showed that the significant value in the class of Sig experiment (2 tailed) 

0.000 then H0 rejected which means there is the influence of documentary film on the 

outcome of students learning in the class XI IPS SMA N 1 Prambanan. 

 

Keywords: development, documentary, Research and development 
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1. PENDAHULUAN 

Banjir adalah genangan air yang muncul karena adanya peningkatan volume air yang 

mengalir di atas permukaan tanah, akibat dari curah hujan yang tinggi maupun luapan 

dari air sungai. Banjir dapat menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan sarana 

prasarana, kerugian harta benda, wabah penyakit/gangguan kesehatan dan dampak 

psikologis (Indrianawati et al, 2013).  

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan 

terhadap bencana banjir. Menurut data dari BPBD, Kabupaten Sleman setiap 

tahunnya pada musim pengujan sering terjadi banjir. Penyebab banjir di Kabupaten 

Sleman, salah satunya saat musim kemarau sungai-sungai di wilayah tersebut 

kondisinya kering, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. 

Salah satu upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari banjir dengan mengetahui 

daerah yang rawan terhadap banjir. Pemahaman masyarakat mengenai daerah rawan 

banjir dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah. 

Media dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan sebagai 

penyampai pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adanya media-media 

pembelajaran lain dapat dijadikan sebagai solusi agar peserta didik dapat memahami 

materi yang diberikan. Guru memiliki peran penting dalam pemilihan media 

pembelajaran yang cocok dengan materi pembelajaran agar peserta didik lebih aktif 

dalam proses pembelajaran.   

Guru dituntut untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan inovatif, sehingga 

mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik dalam belajar individual maupun 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Usaha untuk mencapai pembelajaran yang 

menarik dan inovatif, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang 

bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar (Yuliandari dan Wahjudi 

2014).  

Media audio visual dapat berfungsi untuk: 1) membuat konkrit konsep abstrak, 2) 

membawa obyek yang berbahaya/sukar didapat di lingkungan belajar, 3) 

menampilkan obyek yang terlalu besar, 4) menampilkan obyek yang tidak dapat 

diamati dengan mata telanjang, 5) memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat, 6) 
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memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan, 

dan 7) membangkitkan motivasi belajar peserta didik (Ananda, 2017).  

Salah satu media audio visual adalah film. Film sangat adaptif terhadap 

pendidikan, karena berdasarkan jenisnya ada film yang bergenre pendidikan yaitu 

film dokumenter. Film dokumenter adalah sebuah film non fiksi, film ini biasanya di-

shoot di sebuah lokasi yang nyata, temanya terfokus pada subyek-subyek seperti 

sejarah, ilmu pengetahuan, sosial atau lingkungan (Wasro et al, 2012).  

Salah satu permasalahan bencana yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Prambanan 

adalah banjir. Bencana banjir seringkali dijumpai oleh sebagian peserta didik yang 

tinggal di Kabupaten Sleman. SMA N 1 Prambanan termasuk dalam daerah yang 

rawan terhadap bencana banjir berdasarkan peta rawan Kabupaten Sleman diperoleh 

kategori tinggi. Berkaitan dengan film dokumenter diangkatlah permasalahan yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. Materi pada rawan bencana alam di Indonesia, 

peserta didik diajak untuk mengetahui daerah rawan bencana di sekitarnya dan 

informasi mengenai mitigasi bencana. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan (1) mengetahui pengembangan media pembelajaran film dokumenter 

bencana banjir pada materi wilayah rawan bencana alam di kelas XI SMA Negeri 1 

Prambanan Kabupaten Sleman, dan (2) mengetahui pengaruh hasil belajar peserta 

didik menggunakan media pembelajaran film dokumenter bencana banjir pada materi 

wilayah rawan bencana alam di kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Kabupaten 

Sleman. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Terdapat tahapan penelitian dan pengembangan dengan model 4D 

merupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination menurut 

Thiagarajan 1974 (dalam Sugiyono, 2017:37) yang dimodifikasi menjadi 3D, peneliti 

tidak bisa menyebarluaskan produk karena keterbatasan waktu dan biaya. Tahapan 

dalam model 3D yaitu define, design, dan development. Teknik analisis data pada 
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penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan 

sampel untuk menentukan subjek peneliti menggunakan purposive sampling.  

Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain “control 

group pre-test and post-test” serta analisis butir soal menggunakan software anates. 

Teknis analisis data dilakukan dengan cara uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, 

uji t-test, dan analisis butir soal. Validasi produk dilakukan dengan menggunakan 

penilaian produk oleh ahli media, dan ahli materi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran film dokumenter ini 

menggunakan model pengembangan 4D yang dimodifikasi menjadi 3D. Berikut ini 

langkah-langkah penjelasan pengembangan media pembelajaran film dokumenter. 

3.1 Define (Pendefinisian) 

Pada tahap pendefinisian ini dilakukan analisis kebutuhan yang mencakup analisis 

kebutuhan guru dan peserta didik sebelum mengembangkan media pembelajaran film 

dokumenter. Analisis kebutuhan guru dilakukan dengan metode wawancara 

sedangkan untuk peserta didik dilakukan dengan memberikan angket kebutuhan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, mata pelajaran geografi 

membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Ada 

beberapa peserta didik yang tidak fokus terhadap pembelajaran karena adanya gadget. 

Menurut guru geografi, media yang dapat memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi adalah dengan menggunakan media audio visual yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari.  

Selanjutnya hasil dari angket kebutuhan peserta didik yang digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan 

agar lebih mudah dipahami. Data analisis kebutuhan diperoleh dari angket yang 

disebarkan pada kelas XI IPS 1 di SMA N 1 Prambanan dengan jumlah sampel 26 

peserta didik. Berikut analisis kebutuhan meliputi: 
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3.1.1 Hasil analisis data yang diperoleh dari pengalaman belajar peserta didik, 

sebagian besar pernah menggunakan media berbasis komputer saat 

pembelajaran. Hal ini dapat diketahui pada tabel berikut: 

Tabel 1. pengalaman belajar peserta didik menggunakan media berbasis 

komputer saat pembelajaran 

No 
Pengalaman Menggunakan 

Media Berbasis Komputer 

Jumlah (Peserta 

Didik) 
Presentase 

1 Belum pernah 1 3,8% 

2 Kadang-kadang 1 3,8% 

3 Pernah 3 11,6% 

4 Sering 21 80,8 

Jumlah 26 100% 

 

Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwa peserta didik yang belum pernah 

menggunakan media pembelajaran berbasis computer sebanyak 1 orang dengan 

presentase 3,8%. Peserta didik yang kadang-kadang menggunakan media berbasis 

komputer sebanyak 1 orang atau 3,8%, peserta didik yang pernah menggunakan 

media berbasis computer sebanyak 3 orang atau 11,6%, dan peserta didik yang sering 

menggunakan media berbasis computer sebanyak 21 orang atau 80,8%. Dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik sudah sering menggunakan media berbasis 

computer saat pembelajaran. 

3.1.2 Analisis media yang cocok untuk pembelajaran menurut peserta didik, 

berdasarkan data diperoleh bahwa sebagian besar peserta didik memilih video 

untuk media pembelajaran. Berikut tabel hasil analisis: 

Tabel 2. Media yang Cocok untuk Pembelajaran Menurut Peserta Didik 

No 

Media yang Cocok untuk 

Pembelajaran Menurut 

Peserta Didik 

Jumlah 

(Peserta Didik) 
Presentase 

1 Video 17 65,4% 

2 Realita 3 11,6% 

3 Buku 1 3,8% 

4 Peta 5 19,2% 

Jumlah 26 100% 
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 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa peserta didik memilih media video 

sebanyak 17 orang atau 65,4%, peserta didik yang memilih media yang berisi realita 

sebanyak 3 orang atau 11,6%, peserta didik yang memilih buku sebagai media 

sebanyak 1 orang atau 3,8%, dan peserta didik yang memilih media peta sebanyak 5 

orang atau 19,2%. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik lebih membutuhkan media 

video untuk pembelajaran. 

3.1.3 Berdasarkan angket kebutuhan dapat diperoleh data mengenai karakteristik 

gaya belajar peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 3. Karakteristik Belajar Peserta Didik 

No 
Karakteristik Belajar 

Peserta Didik 

Jumlah 

(Peserta Didik) 
Presentase 

1 Visual 12 46,1% 

2 Audio 9 34,6% 

3 Teks 3 11,6% 

4 Kinestetik 2 7,7% 

Jumlah 26 100% 

 

Dari tabel angket kebutuhan diperoleh karakteristik gaya belajar peserta didik yakni 

peserta didik dengan gaya belajar visual sebanyak 12 orang atau 46,1%, peserta didik 

yang mempunyai gaya belajar audio sebanyak 9 orang atau 34,6%, peserta didik yang 

mempunyai gaya belajar teks sebanyak 3 orang atau 11,6%, dan peserta didik dengan 

gaya belajar kinestetik sebanyak 2 orang atau 7,7%. Dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik memiliki gaya belajar visual dan audio.  

Dari hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, yang 

disertai dengan gambaran kehidupan sehari-hari. Solusi untuk permasalahan tersebut 

maka perlu adanya pengembangan media pembelajaran film dokumenter.  

3.2 Design (Perencanaan) 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan pembuatan rancangan awal untuk media 

pembelajaran film dokumenter dengan materi rawan bencana alam menggunakan 

Adobe Premiere Pro CC 2017 dan pembuatan peta rawan banjir menggunakan 

ArcGis 10.2. Hasil dari tahap perencanaan ini berupa media pembelajaran berbentuk 
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digital (elektronik) yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. Kegiatan dalam tahap 

perencanaan ini sebagai berikut: 

3.2.1 Menentukan materi pembelajaran 

Tahap awal yaitu menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan media 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Materi yang akan dikembangkan mengacu 

pada silabus yang telah ditentukan dan membuat RPP. Materi yang digunakan dalam 

pengembangan media film dokumenter adalah rawan bencana alam. 

3.2.2 Menentukan tujuan pembelajaran 

Penentuan tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan materi yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu rawan bencana alam. Tujuan pembelajaran ini dimasukkan dalam 

RPP yang akan digunakan. 

3.2.3 Membuat Flowchart 

Flowchart merupakan alur yang dibuat untuk mempermudah dalam pengembangan 

media film dokumenter.  

3.2.4 Pembuatan Media 

Media yang akan dikembangkan adalah film dokumenter. Langkah awal yang 

dilakukan adalah menentukan daerah rawan terhadap bencana banjir di sekitar lokasi 

penelitian. Selanjutnya pengambilan video di lokasi yang telah ditentukan. 

Pengambilan video sesuai dengan materi yang akan disampaikan mengenai keadaan 

yang sebenarnya. Video kemudian diedit menggunakan aplikasi Adobe Premiere CC 

2017. Langkah kedua adalah membuat peta rawan banjir di wilayah penelitian 

menggunakan software ArcGis 10.2. 

3.3 Development (Pengembangan) 

Uji kelayakan produk ini dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan respon kuesioner 

peserta didik. Validasi produk dilakukan agar produk layak digunakan untuk 

pembelajaran, dengan menggunakan angket penilaian. Berikut data hasil validasi 

produk oleh ahli media dan ahli materi: 
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3.3.1 Hasil uji kelayakan media pembelajaran film dokumenter oleh ahli media 

menggunakan penilaian skala 1 sampai dengan 5. 

Tabel 4. Hasil uji kelayakan media pembelajaran film dokumenter oleh ahli 

media 

Indikator Skor Kriteria 

Video sesuai dengan materi 5 Sangat Baik 

Video sesuai dengan tujuan pembelajaran 5 Sangat Baik 

Sesuai dengan kebutuhan siswa 4 Baik 

Penjelasan singkat dan urut sesuai dengan 

materi 

5 Sangat Baik 

Penyajian video urut sesuai dengan materi 5 Sangat Baik 

Video menarik siswa untuk mempelajari materi 4 Baik 

Penyajian kualitas gambar baik 4 Baik 

Penyajian kualitas suara baik 4 Baik 

Bahasa sesuai dengan Bahasa Indonesia yang 

benar 

5 Sangat Baik 

Bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari 4 Baik 

 

Perolehan skor dari ahli media sebesar 92% dengan kategori sangat layak. Saran yang 

diberikan oleh ahli media adalah media perlu adanya perbaikan suara (dubbing). 

3.3.2 Hasil uji kelayakan media pembelajaran film dokumenter oleh ahli materi. 

Tabel 5.  Hasil uji kelayakan media pembelajaran film dokumenter oleh ahli 

materi 

Indikator Skor Kriteria 

Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 5 Sangat Baik 

Kesesuaian materi dengan indikator 5 Sangat Baik 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 5 Sangat Baik 

Interaksi siswa dengan materi   4 Baik 

Penumbuhan motivasi belajar 4 Baik 

Aktualisasi materi yang disajikan 5 Sangat Baik 

Kecukupan jumlah soal 5 Sangat Baik 

Tingkat kesulitan soal berdasarkan materi 5 Sangat Baik 

Variasi soal 4 Baik 

Bahasa soal yang mudah dipahami 4 Baik 

Kejelasan petunjuk belajar 5 Sangat Baik 

Ketepatan pengunaan istilah dan pernyataan 4 Baik 

 

Perolehan skor dari ahli materi sebesar 95% dengan kategori sangat layak. Saran yang 

diberikan oleh ahli materi untuk penambahan soal HOTS. 



9 

 

3.3.3 Penilaian produk ini dilakukan dengan cara pemberian angket respon media 

pembelajaran film dokumenter oleh peserta didik kelas XI IPS 1. Angket 

respon ini berisi 5 pertanyaan untuk 10 responden.  

Tabel 6. Penilaian produk ini dilakukan dengan cara pemberian angket respon 

media pembelajaran film dokumenter oleh peserta didik kelas XI IPS 1 

Indikator Skor 

Ketertarikan terhadap media film dokumenter 92 

Penyajian kualitas gambar dan video 88 

Kegiatan diskusi kelompok menggunakan peta 

rawan banjir 

90 

Bahasa mudah dipahami 84 

Materi yang disajikan mudah dipahami 90 

 

Dari hasil perhitungan angket respon peserta didik, secara keseluruhan nilai rata-rata 

yang diperoleh sebesar 88,8% dan masuk dalam kategori layak untuk digunakan. 

3.4 Hasil Diskusi Kelompok Peserta Didik 

Hasil diskusi kelompok kelas XI IPS 1 (kelas eksperimen) dengan menggunakan peta 

rawan bencana banjir dan kelas XI IPS 2 (kelas kontrol) dengan tanpa menggunakan 

peta rawan banjir mengenai daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Sleman, 

sebagai berikut: 

3.4.1 Kriteria Penilaian Diskusi Kelompok 

Tabel 7 Kriteria Penilaian Diskusi Kelompok 

Skor Kriteria 

5 (sangat baik) Peserta didik dapat menyebutkan wilayah dan kategori 

rawan sebanyak > 20 dengan benar 

4 (baik) Peserta didik dapat menyebutkan wilayah dan kategori 

rawan sebanyak 15-19 dengan benar 

3 (cukup) Peserta didik dapat menyebutkan wilayah dan kategori 

rawan sebanyak 10-14 dengan benar 

2 (kurang) Peserta didik dapat menyebutkan wilayah dan kategori 

rawan sebanyak 5-9 dengan benar 

1 (buruk) Peserta didik dapat menyebutkan wilayah dan kategori 

rawan sebanyak 0-4 dengan benar 

0 (sangat buruk) Peserta didik tidak mampu menyebutkan wilayah dan 

kategori rawan sama sekali 

Sumber: http://unhas.ac.id 
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Hasil perhitungan diskusi kelompok pada kelas XI IPS 1 (kelas eksperimen) 

menggunakan peta rawan bencana banjir: 

Tabel 8. Hasil perhitungan kelompok eksperimen 

Kelompok Satuan Skor 

Kelompok 1 23 5 (sangat baik) 

Kelompok 2 18 4 (baik) 

Kelompok 3 29  5 (sangat baik) 

Kelompok 4 14 3 (cukup) 

Kelompok 5 22 5 (sangat baik) 

 

Hasil perhitungan diskusi kelompok pada kelas XI IPS 2 (kelas kontrol) tanpa 

menggunakan peta rawan bencana banjir: 

Tabel 9. Hasil perhitungan kelompok kontrol 

Kelompok Satuan Skor 

Kelompok 1 6 2 (kurang) 

Kelompok 2 12 3 (cukup) 

Kelompok 3 7 2 (kurang) 

Kelompok 4 7 2 (kurang) 

Kelompok 5 15 4 (baik) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diskusi kelompok kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 

dapat diketahui bahwa rata-rata kelas XI IPS 1 mendapatkan skor 5 (sangat baik) 

sedangkan rata-rata kelas XI IPS 2 mendapatkan skor 2 (kurang). Artinya terdapat 

perbedaan pemahaman mengenai wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Sleman 

dengan menggunakan peta rawan bencana banjir. Analisis peserta didik 

menggunakan peta rawan dapat menambah wawasan mengenai wilayah yang rawan 

terhadap banjir dari yang tinggi sampai dengan aman.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran menggunakan 

film dokumenter, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran film dokumenter 

dirancang dengan menggunakan model 4D yang dimodifikasi menjadi 3D dengan 

tahapan define, design, and development. Berdasarkan tahap pertama define, peserta 

didik membutuhkan media pembelajaran yang inovatif, menarik, dan mudah 

dipahami yang disertai dengan video berisi kejadian sebenarnya dalam kehidupan 
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sehari-hari. Tahap kedua design, pengembangan media pembelajaran film 

dokumenter dengan menggunakan software Adobe Premier Pro CC 2017 dan peta 

rawan banjir menggunakan software ArcGis 10.2 untuk diskusi kelompok, dilakukan 

uji kelayakan oleh tim ahli. Hasil perolehan dari tim ahli materi dan ahli media 

sebesar 93,5 dengan kategori layak digunakan sebagai media pembelajaran. Tahap 

ketiga development, media film dokumenter diujicobakan dalam skala luas,  untuk 

mengetahui kelayakan media pembelajaran film dokumenter pada materi rawan 

bencana alam. Selanjutnya dilakukan evaluasi produk, yakni dengan menyebarkan 

angket respon dari guru dan peserta didik mengenai media pembelajaran film 

dokumenter. Penilaian evaluasi dilakukan untuk mengembangkan produk lebih baik 

dari sebelumnya. Hasil rata-rata penilaian produk dari respon peserta didik sebesar 

88,8% yang masuk dalam kategori layak digunakan. 

Berdasarkan perhitungan uji t-test menunujukkan bahwa nilai signifikan pada 

kelas eksperimen Sig (2 tailed) 0,000 maka H0 ditolak karena nilai signifikan < 0,005 

yang artinya terdapat perbedaan pengaruh dalam memahami materi rawan bencana 

alam menggunakan media pembelajaran film dokumenter dan peserta didik yang 

menggunakan media pembelajaran power point.                                                                                                            
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