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PENGEMBANGAN MEDIA AJAR VIDEO DOKUMENTER 

PADA MATERI DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN 

 KONSERVASI AIRTANAH PADA SISWA KELAS X  

DI SMA NEGERI 1 COMAL PEMALANG 
 

Abstrak 

Permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Comal Kabupaten Pemalang adalah guru 

geografi di sekolah tersebut kurang menggunakan media pembelajaran yang berbasis 

digital, sehingga kurang menarik perhatian dan pemahaman peserta didik dalam 

proses pembelajaran, maka diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengetahui hasil pengembangan media video 

dokumenter dan (2) Mengetahui efektivitas penggunaan media ajar video 

dokumenter pada materi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi airtanah. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan model 4D (Define, 

Design, Develop, Dissemination), namun dilakukan pembatasan pada tahap 

dissemination. Desain penelitian untuk mengetahui efektivitas media menggunakan 

pre-test post-test control group design dengan mengambil 2 kelas X sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah sampel 36 siswa dan kelas eksperimen dengan jumlah sampel 

yaitu 35 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif deskriptif dan 

Uji-T untuk uji keefektifan media video dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan 

(1) Hasil pengembangan media melalui uji kelayakan media menunjukkan rata-rata 

nilai dari ahli materi 4,41 dan ahli media 4,34 dengan skala penilaian 1-5, hasil 

tersebut dinyatakan masuk dalam kategori “Baik” sehingga produk layak digunakan. 

(2) Hasil Uji T menunjukkan bahwa kelas kontrol maupun kelas eksperimen sama-

sama menghasilkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1, yang 

artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat pengetahuan siswa 

dari sebelum dan sesudah pembelajaran. Hasil peningkatan masing-masing kelas 

yaitu 46,79% dengan kategori “kurang efektif” pada kelas kontrol dan 59,72% 

kategori “cukup efektif” pada kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan media ajar 

video dokumenter materi DAS dan konservasi airtanah efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran. 
 

Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, video dokumenter, DAS, 

konservasi airtanah 

 

Abstract 

The problem in SMA Negeri 1 Comal, Pemalang Regency was the geography 

teacher at the school did not use learning media that based in digital, so it did not 

attract the attention and understanding of students in the learning process, then the 

development of instructional media is required. The purposes of this study are (1) 

Find out the result of development of documentary video as instructional media (2) 

Know the effectiveness of use  teaching media of video documentary in materials 

watershed and groundwater conservation. This research was a development research 

using the 4D model (Define, Design, Develop, Dissemination), but there was 

limitation on the dissemination stage. The research design to know the effectiveness 
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of instructional media  used pre-test, post-test, control group design by taking 2 tenth 

grade as a control class with the number of samples are 36 students and 35 students 

are experimental class. Technique of data analysis used technique of descriptive 

quantitative and T-test to check the effectiveness of media of video documentary. 

The results of the research showed (1) The results of media development through the 

media feasibility test showed an average value of 4.41 from material experts and 4.34 

of media experts with a rating scale of 1-5, the results stated in the category of 

"Good" so that the product is worth to use. (2) Results of T-test showed that both of 

the control class and the experimental class produced a significance value of 0,000 < 

0.05 then H0 was rejected and H1, it means that there were significant differences in 

the average level of student knowledge from before and after learning process. The 

results of increasing in each class were 46.79% with the category of "less effective" 

in the control class and 59.72% in the category of "quite effective" in the 

experimental class. This showed that the media of video documentary for watershed 

materials and groundwater conservation is effectively used as a instructional media. 

 

Keywords: development, instructional media, documentary video, watershed,  

groundwater conservation 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Listiyani (2012: 81) mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan akan 

menentukan perkembangan suatu negara menuju kemandirian dalam semua bidang 

kehidupan. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya 

individu yang cakap dan mandiri melalui suatu proses belajar. Keberhasilan proses 

belajar sendiri dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku individu 

menuju hal yang lebih baik. Proses belajar mengajar yang menarik dapat 

meningkatkan pengetahuan, minat dan konsentrasi belajar peserta didik. 

Dewasa ini, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. 

Guru masih  kurang melakukan inovasi pembelajaran dalam penyampaian materi-

materi dikelas. Menurut Syamsuddin (2016: 105), pada jenjang sekolah menengah 

atas saat ini atau SMA, menunjukkan indikasi bahwa pola pembelajarannya masih 

berpusat pada guru dan kecenderungan pembelajaran demikian mengakibatkan 

lemahnya pengembangan potensi diri peserta didik dan kurangnya efektivitas 

pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran di dalam kelas masih kurang padahal menurut 

Sanaky (2013: 04) media pembelajaran merupakan sarana alat bantu pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan 
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adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, dapat dilakukan melalui pemanfaatan 

media permbelajaran seperti video yang dapat memperkenalkan suatu fenomena 

alam yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal manusia. Media video yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat mempermudah 

pemahaman, meningkatkan daya ingat, merangsang minat belajar peserta didik, 

sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas pembelajaran. Melalui 

media video dokumenter membantu peserta didik dalam menangkap gambaran yang 

nyata secara visual maupun audio. 

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara singkat kepada beberapa peserta didik 

dan guru yang telah dilakukan, permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Comal 

Kabupaten Pemalang adalah guru geografi di sekolah tersebut kurang menggunakan 

media pembelajaran yang berbasis digital, sehingga kurang menarik perhatian dan 

pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran, maka diperlukan adanya 

pengembangan media pembelajaran berupa video dokumenter terkait materi daerah 

aliran sungai dan konservasi airtanah, karena secara geografis SMA Negeri 1 Comal  

terletak dekat dengan daerah aliran sungai comal. 

DAS Comal secara administratif meliputi sebagian wilayah Kabupaten Pemalang dan 

sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan, dan DAS Comal termasuk salah satu DAS 

di Indonesia yang termasuk kategori DAS kritis yang memerlukan prioritas 

penanganan rehabilitasi DAS untuk konservasi sumberdaya lahan dan air (Keputusan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.328/Menhut-II/2009). Berdasarkan 

hal itu maka perlu adanya pengetahuan mengenai DAS Comal untuk siswa dan selain 

itu didasarkan pada perkembangan teknologi yang berbasis digital untuk anak 

milenial maka media video sangatlah tepat untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran siswa. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan model 4D (Define, 

Design, Develop, Dissemination), namun dilakukan pembatasan pada tahap 

dissemination. Produk yang dikembangkan adalah media ajar video dokumenter 

materi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi airtanah pada siswa kelas X di 

SMA N 1 Comal, Pemalang dengan jumlah responden 35 siswa kelas eksperimen (X 
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IIS 4) dan 36 siswa kelas kontrol (X IIS 1). Pengembangan produk melalui analisis 

uji kebutuhan siswa dan guru kemudian dilakukan penyusunan produk dan analisis 

kuantitatif deskriptif dengan skala penilaian seperti tersajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. kriteria validasi materi dan media ajar video dokumenter 

Skor Keterangan 

5 Sangat baik 

4 Baik 

3 Sedang 

2 Buruk 

1 Buruk sekali 

        (Sumber: Baiti, 2018) 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan desain penelitian menggunakan 

pre-test post-test control group design. Uji persyaratan analisis data hasil pre-test 

dan pos-test dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan Comboach 

Alphadengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan siswa dan efektivitas media pembelajaran, peneliti menggunakan 

analisis data Uji T (sample paired T-test) dan N-Gain Score yang diolah 

menggunakan software SPSS 16.0. Berikut adalah kategori tafsiran efektivitas N-

Gain Score. 

Tabel 2. Kategori Tafsiran Efektivitas N-Gain Score 

Persentase (%) Tafsiran 

<40 Tidak Efektif 

40-55 Kurang Efektif 

56-75 Cukup Efektif 

>76 Efektif 

(Sumber: Arini 2016) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media ajar video dokumenter dan 

efektivitas penggunaan media tersebut. Pengembangan produk menggunakan model 
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3D dan uji efektivitas penggunaan media video dokumenter menggunakan tafsiran 

N-Gain Score. 

3.1 Hasil Pengembangan 

3.1.1Define (Pendefinisian) 

Tahap pendifinisian ini dilakukan dengan analisis kebutuhan yang mencakup analisis 

kebutuhan guru mata pelajaran geografi dan siswa kelas eksperimen sebelum 

mengembangkan media pembelajaran film dokumenter. Analisis kebutuhan 

dilakukan dengan memberikan angket uji kebutuhan. Hasil uji kebutuhan siswa dan 

guru menunjukkan bahwa kriteria media yang diinginkan diantaranya: a) video 

dokumenter dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas, b) durasi video sekitar 10-20 

menit, c) banyak sumber wawancara dan gambar nyata d) tambahan iringan musik 

didalamnya dan e) video kontekstual dengan kehidupan siswa. 

3.1.2 Design (Perancangan) 

Tahap perencanaan ini dilakukan pembuatan rancangan awal untuk media 

pembelajaran video dokumenter dengan materi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 

konservasi airtanah kemudian menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018 untuk 

dilakukan editing dan filtering. Menurut Qudratina dan Antoni (2018), Adobe 

Premiere ProCCmerupakan aplikasi berbasis video editing yang diproduksi oleh 

perusahaan perangkat lunak Adobe System Incorporated dan memiliki banyak 

fasilitas serta fitur yang menunjang dalam penggunaan video editing professional, 

dalam pembuatan video dokumenter, Adobe Premiere ProCC berfungsi sebagai 

pengeditan video serta pengolahan suara sehingga video dokumenter menjadi lebih 

hidup dan menarik. Kegiatan dalam tahap perencanaan ini sebagai berikut, a) 

menentukan materi pembelajaran, b) menentukan tujuan pembelajaran, c) Membuat 

skenario, d) pembuatan media video dokumenter. 

3.1.3 Development (Pengembangan) 

a. Validasi Produk oleh Ahli 

Tahapan ini dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, tujuan dari tahapan ini yaitu 

agar produk yang akan dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran. Uji 

kelayakan dilakukan dengan menggunakan angket penilaian untuk ahli media dan 

ahli materi. Hasil validasi ahli media menunjukkan bahwa dari 10 aspek untuk 
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validasi terhadap ahli media, terdapat 7 aspek mendapat respon dengan kategori 

“baik” yaitu terkait penyajian/visualisasi (bahasa, kualitas gambar, kualitas suara, 

penjelasan singkatnya, dan tingkat kemenarikan siswa terhadap pembelajaran) dan 3 

aspek mendapat respon dengan kategori “sangat baik” yaitu terkait kesesuaian video 

dokumenter dengan materi, tujuan pembelajaran dan manfaat untuk kehidupan 

sehari-hari. Komentar atau saran yang diberikan yaitu video dapat digunakan untuk 

tahap penelitian selanjutnya dengan beberapa revisi. Berdasarkan perhitungan rata-

rata nilai dari ahli media mendapatkan hasil 4,34 yang artinya masuk dalam kategori 

penilaian “baik”. Sedangkan untuk ahli materi mendapatkan hasil bahwa validasi ahli 

materi dari 12 aspek penilaian, terdapat 1 aspek yang mendapat respon dengan 

kategori “cukup baik” yaitu terkait interaksi siswa dengan materi, kemudian terdapat 

5 aspek yang mendapat respon dengan kategori “baik” (kesesuaian materi, bahasa 

soal, ketepatan penggunaan istilah dan pernyataan), dan 6 aspek mendapat respon 

dengan kategori “sangat baik” (aktualisasi materi, kecukupan jumlah soal, tingkat 

kesulitan soal, variasi soal, dan kejelasan petunjuk belajar). Hasil rata-rata 

perhitungan melalui Excel menunjukkan nilai rata-rata 4,41 dan berdasarkan skala 

nilai termasuk dalam kategori “baik”. 

b. Penilaian Produk oleh Siswa 

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan media pembelajaran agar media 

menjadi lebih baik. Penilaian produk dilakukan dengan pemberian angket respon 

terhadap media pembelajaran video dokumenter oleh siswa kelas X IIS 4. Angket 

respon ini berisi 5 pertanyaan dan hasil pengisian angket disajikan dalam grafik pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1. Grafik Hasil Angket Penilaian Produk oleh Siswa 

(Sumber: Peneliti, 2019) 
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Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan bahwa dari 36 responden pada soal nomor 1 

terkait ketertariakan siswa terhadap media video dokumenter mendapatkan hasil 42% 

memilih pilihan C yang artinya “tertarik” dan 58% memilih D yaitu “sangat tertarik”, 

pada soal nomor 2 mengenai kualitas video dan gambar yang disajikan menghasilkan 

14% memilih B yaitu “kurang baik”, 69% memilih C yaitu “baik” dan 17% memilih 

D yaitu “sangat baik”. Pada soal nomor 3 mengenai penggunaan bahasa dalam video 

dokumenter mendapat hasil 75% memilih C yang artinya penggunaan bahasanya 

“baik” dan 25% memilih D yaitu “sangat baik”. Soal nomor 4 mengenai keterkaitan 

(kontekstual) materi dengan kehidupan sehari-hari menghasilkan 22% memilih C 

yaitu “kontekstual” dan 78% memilih D yaitu “sangat kontesktual”, dan untuk soal 

nomor 5 terkait dengan tingkat pemahaman materi yang dijelaskan, siswa menjawab 

36% memilih C yaitu “Mudah dipahami” dan 64% memilih D yaitu materi yang 

disampaikan di dalam video “sangat mudah dipahami”. 

3.2 Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran 

3.2.1 Uji normalitas data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kenormalan suatu data yang 

sudah didapatkan, terutama mengenai distribusi data. Data dapat dikatakan mewakili 

sebuah populasi apabila data berdistribusi normal. Uji normalitas ini dilakukan pada 

kelas kontrol dan eksperimen dengan masing-masing hasil nilai pre-test dan post-

testyang telah didapat. Pengujian ini menggunakan metode One-Sample Kolmogrov-

Smirnov karena jumlah atau (n) data lebih dari 50 yaitu pada kelas kontrol 36 siswa 

dan kelas eksperimen 35 siswa. Uji normalitas diolah menggunakan software SPSS 

16.0 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil menunjukkan bahwa data di kedua kelas 

tersebut berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan uji T (t-test) dengan jenis Uji T Parsial (Paired 

Samples T-test). Uji T (t-test) ini digunakan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan pemahaman siswa pada materi DAS dan konservasi aitanah melalui hasil 

uji soal  pre-test dan post-test pada kelas kontrol dan eksperimen. Pengujian hipotesis 

ini berdasarkan kriteria yakni H1diterima jika nilai signifikansi >0,05 dan H0ditolak 

jika nilai signifikansi <0,05. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa nilai 
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signifikansi (Sig.2-tailed) pada kelas keduanya (<) 0,05 maka H0ditolak, yang artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan siswa kelas kontrol dan 

eksperimen terhadap materi DAS dan konservasi airtanah antara sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 

3.2.3 Uji efektivitas  

Peneliti membuat perbandingan keefektifan hasil belajar siswa antara kelas kontrol 

dan eksperimen menggunakan uji N-Gain Score. Perolehan rata-rata N-Gain Score 

pada kelas kontrol menunjukkan hasil dalam persentase yakni sebesar 46,79%. 

Perolehan rata-rata tersebut termasuk dalam kategori “kurang efektif”. Hasil N-Gain 

Score pada kelas kontrol termasuk dalam kategori kurang efektif karena masuk 

dalam kategori rentang 40-55%. Artinya bahwa pembelajaran di kelas kontrol 

dengan metode ceramah atau tanpa media pembelajaran menunjukkan bahwa metode 

tersebut kurang efektif jika diterapkan dalam proses pembelajaran dengan materi 

DAS dan konservasi airtanah dan sedangkan untuk perolehan rata-rata N-Gain Score 

pada kelas eksperimen menunjukkan hasil dalam persentase yakni sebesar 59,72%. 

Perolehan rata-rata tersebut termasuk dalam kategori “cukup efektif”. Hasil N-Gain 

Score pada kelas kontrol termasuk dalam kategori cukup efektif karena masuk dalam 

kategori rentang 56-75%. Artinya bahwa pembelajaran di kelas kontrol dengan 

menggunakan media pembelajaran video dokumenter materi DAS dan konservasi 

airtanah menunjukkan bahwa penggunaan media tersebut cukup efektif jika 

diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas dibandingkan kelas kontrol yang 

tanpa menggunakan media. 

Hasil rata-rata hasil belajar dan peningkatan pemahaman pengetahuan siswa kelas 

kontrol dan eksperimen dari nilai pre-test, post-test hingga n-gain score terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan, hasil tersebut disajikan pada Gambar 4.10 

berikut. 
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 Gambar 2. Grafik Perbandingan Rata-Rata Kelas Kontrol dan Eksperimen 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

 

4. PENUTUP 

Pengembangan media ajar video dokumenter menggunakan model 

pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan disederhanakan 

dengan 3D (Define, Design, dan Development) yaitu tidak menggunakan 

langkah dissemination. Tahap define dilakukan dengan analisis uji kebutuhan 

siswa dan guru mata pelajaran geografi, tahap design yaitu mencakup mulai dari 

menentukan materi pembelajaran hingga revisi produk, dan untuk tahap 

development dilakukan penilaian dan  penyempurnaan produk dari ahli materi 

dan ahli media. Hasil uji kelayakan menunjukkan rata-rata nilai dari ahli materi 

4, 41 dan ahli media 4,34 dengan skala penilaian 1-5, hasil tersebut dinyatakan 

masuk dalam kategori “Baik” sehingga produk layak digunakan. Penilaian 

produk oleh responden  mendapatkan hasil baik. 

Efektivitas media pembelajaran video dokumenter menunjukkan hasil bahwa 

hasil rata-rata N-Gain Score pada kelas kontrol yakni 46,79% yang artinya 

“kurang efektif” dan  pada kelas eksperimen menunjukkan hasil  59,72% yang 

artinya media video dokumenter “cukup efektif” digunakan untuk pembelajaran 

pada materi DAS dan konservasi airtanah daripada metode konvensional pada 

kelas kontrol. Hal ini juga terlihat dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen sama-sama menghasilkan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05,  maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat 
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perbedaan yang signifikan pada rata-rata pengetahuan siswa kelas kontrol dan 

eksperimen terhadap materi DAS dan konservasi airtanah antara sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 
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