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PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BENCANA ERUPSI 

GUNUNGAPI DI SMP NEGERI 2 NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengembangan media pembelajaran 

video animasi materi erupsi gunungapi di SMP Negeri 2 Nogosari. 2) mengetahui 

efektivitas sebelum dan sesudah menggunakan media video. Penelitian ini 

merupakan penelitian dan pengembangan (Research & Development) yang 

menggunakan model rancangan pengembangan 4D (Define, Design, 

Development, dan Dissemination). Pembuatan media menggunakan Adobe After 

Effect. Desain penelitian menggunakan Control Grup Pretest-Posttest. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Nogosari dan Guru IPS kelas 

VII. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji

reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 

berdasarkan penilaian ahli materi dan media ahli materi, media pembelajaran 

video animasi mendapatkan nilai rata-rata 4,75 dengan kategori ”Sangat Baik”. 2) 

terjadi perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen mengunakan media video 

mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata pretest 54,6 dan nilai rata-rata posttest 

79. Sementara pada kelas kontrol tanpa menggunakan media mendapatkan nilai

rata-rata pretest 73,4 dan nilai rata-rata posttest 76,2. Hasil uji T (t-test) data kelas 

kontrol dan kelas ekperimen menunjukan nilai signifikasi 0,00  < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan HI diterima. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 

3,6 % dan kelas eksperimen 54%. Peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, sehingga penggunaan 

media video pembelajaran materi gunungapi efektif.  

Kata kunci: Pengembangan, Media Video Pembelajaran, Erupsi Gunung Api 

Abstract 

This research aimed to 1) developing instructional media of vulcanic eruption 

learning video in SMP N 2 Nogosari. 2) knowing the effectiveness before and 

after using learning videos. The study was a Research and Development which 

uses 4D model (Define, Design,  Development, Dissemination). The media was 

made by using Adobe After Effect. The design of the research used Control Group 

Pretest –Posttest. The subjects of this research were students and teacher of Sosial 

Science in 7
th  

grade of SMP N 2 Nogosari. In analyzing the data, the research 

used some techniques which were validity test, reliability test, normality test, and 

hyphotesis test. The result of the research showed that 1) based on the assessment 

of material experts and media experts, the learning video average value of 4.75 

with category of "Very Good". 2) There were the differences in the learning 

outcomes in the experiment class by using animated video as the instructinal 

media it showed the pretest average score was 54,6 and the posttest average score 

was 79. while in the control class without using media get an average score pretest 

73,4 and the posttest average score 76,2. Results of the T test data of the control 

class and experimental class showed the significance value 0,00 < 0,05 so HO is 
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rejected and HI is accepted. Improved learning outcomes in the control class of 

3,6 % and experiment class 54%. The increase in learning outcomes in the 

experimental class was higher than in that control class, so that the use of video 

for learning volcano eruption material was effective.  

Keyword: Development, learning media video, Volcanic 

1. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran banyak hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas hasil belajar, yaitu teknik, model, metode, pendekatan maupun 

strategi yang harus ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar. Karena pada 

dasarnya seorang guru banyak menjumpai permasalahan yang ada keterkaitannya 

dengan upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada saat 

mengajar di kelas atau proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan 

pembelajaran yang tepat memiliki peranan penting dalam upaya menghasilkan 

pencapaian hasil belajar yang maksimal. Dalam upaya peningkatan hasil belajar 

perlu keselarasan antara guru dengan peserta didik tentang materi pelajaran yang 

dikaji, ditelaah dan dipelajari (Suwito, 2015:843). 

Proses pembelajaran saat ini sebagian besar hanya menggunakan buku 

sebagai media untuk belajar. Guru menjelaskan kembali secara mendetail materi 

yang sudah ada dalam buku. Belajar menggunakan buku saja masih memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya belajar dengan buku meniadakan interaksi 

pembelajaran dengan pendidik. Selain itu, buku juga tidak bisa menampilkan 

animasi. Melalui proses belajar mengajar seperti diatas, dirasa kurang optimal. 

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses 

belajar mengajar. Media juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang sedang berkembang saat ini 

adalah media audio-visual. (Purnomo, dkk. 2014:127) 

Tidak dapat dipungkiri faktor guru sangat berperan dalam efektifitas 

pembelajaran. faktor guru meliputi perencanaan  guru, strategi dan metode 

pembelajaran, media pembelajaran, pengolahan kelas, iklim kelas, dan evaluasi 

pembelajaran. faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yaitu isi 

pembelajaran, bahan, strategi, perilaku guru, suasana pembelajaran, lingkungan 

belajar, pembelajaran, durasi, dan alokasi pembelajaran. 
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Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di 

Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22` - 110º 50`BT dan 7° 7` – 7º 36` 

LS, dengan ketinggian antara 750 – 1500 meter diatas permukaaan laut. 

Kabupaten Boyolali sendiri dekat dengan dua gunung yaitu Gunungapi Merapi 

dan Gunungapi Merbabu. (BPS Kabupaten Boyolali, 2014). Kabupaten Boyolali 

sangat berdampak jika terjadi letusan pada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, 

dapat dilihat pada letusan Gunung Merapi di tahun 2010 yang mengakibatkan 

banyak rumah di daerah Kabupaten Boyolali yang tertutup oleh abu vulkanik 

yang dihasilkan dari letusan tersebut. Gunung Merapi sampai saat ini masih 

cenderung aktif dan berada disebagian wilayah Boyolali. Berdasarakan UU nomor 

24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia sehingga 

mengkibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis.  

Seiring dengan perkembangan diera modern ini pendidikan yang 

menggunakan jenis pengajaran berceramah dan menerangkan akan menjadi tidak 

efektif dan efesien. Pengajaran dengan jenis ceramah dan menerangkan akan 

membuat siswa merasa bosan dan kesulitan dalam menerima materi yang 

disampaikan, sehingga membutuhkan pengajaran menggunakan media. 

Pembelajaran pada materi keadaan fisik wilayah sub bab erupsi gunungapi yang 

dilakukan di SMP Negeri 2 Nogosari saat ini hanya bersifat konvensional, yaitu 

guru hanya ceramah dan diskusi dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyajikan materi 

ialah media audio visual yang berupa video. Media video dapat menggambarkan 

suatu proses secara tepat dan dapat disajikan berulang jika diperlukan.  

Mulyono, (2012:7) menyatakan pembelajaran yang efektif adalah apabila 

kegiatan mengajar dapat mencapai tujuan sesuai pada perencanaan awal. Suatu 

proses pembeajaran dapat dikatakan berhasil baik jika kegiatan belajar mengajar 

tersebut dapat membangkitkan proses belajar. Penelitian kali ini akan 

menggunakan media pembelajaran video pembelajaran, yang mana diharapkan 
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siswa lebih mampu memahami materi yang akan disampaikan. Pada video 

tersebut terdapat gambar-gambar dan penjelasan mengenai materi yang akan 

disampaikan. Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin menggunakan tema 

mengenai penggunaan media pembelajaran didalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Keperluan analisis tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BENCANA ERUPSI 

GUNUNGAPI DI SMP NEGERI 2 NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI”.  

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research & 

Development) yang menggunakan model rancangan pengembangan 4D (Define, 

Design, Development and Dissemination) tetapi pada Dissemination tidak 

dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Jenis penelitian ini adalah jenis 

data kuantitatif. Teknik dan intumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan observasi, tes, dan angket/kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik deskritif kuantitatif yaitu berupa skoring dari hasil 

pengisian angket yang diperoleh dari ahli media dan ahli materi. Selain itu juga 

dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis.  

3. HASIL DA PEMBAHASAN

3.1 Pengembangan video pembelajaran dengan menggunakan software Adobe 

After Effect pada materi erupsi gunungapi  

Pengembangan produk dilakukan dengan cara a) Define yaitu dengan melakukan 

studi menemukan analisis uji kebutuhan yang meliputi aspek materi dan isi, aspek 

kebahasaan, aspek penyajian, aspek kegrafikan. b) Design dengan melakukan 

penyusunan materi yang akan ditampilkan pada media video. Materi yang akan 

ditampilkan adalah erupsi gunungapi, pada tahap ini peneliti menyusun materi 

erupsi gunungapi dengan tepat dan sistematis. Setelah dilakukan penyusunan, 

tahap selanjutnya adalah menyusun konsep/skenario produk yang meliputi 

penyusunan materi dan pembuatan skenrio. c) Development Pengembangan 

program meliputi pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebarluasan 
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produk. Keseluruhan tahap direncanakan berlangsung 10 bulan penelitian yang 

dimulai pada Oktober 2018 hingga Juli 2019. Pengujian dalam lingkup terbatas 

yaitu proses penilain ahli materi dan ahli media selama proses uji coba dilakukan 

revisi dan penyempurnaan produk hingga produk disetujui dan dilakukan validasi 

produk akhir. Pengembangan video menggunakan Software Adobe Flash CS6. 

validasi ini menggunakan angket 7 pertanyaan terkait kualitas media 

pembelajaran video pembelajaran. Berikut adalah hasil validasi media 

pembelajaran video animasi: 

Gambar 1 Grafik Hasil Penilaian Ahli Media dan Ahli Materi 

Sumber: Peneliti,2019 

 Dari grafik diatas hasil validasi ahli media dan materi pembelajaran video 

animasi berbasis adobe after effect memiliki nilai 5 dari ahli media dan 4,5 dari 

ahli materi serta nilai rata-rata 4,75 dalam kategori baik dari skala 1-5. Media 

video pembelajaran erupsi gunungapi berdurasi 12 menit 28 detik dengan musik 

instrumen. Berikut hasil media video pembelajaran erupsi gunungapi yang 

dihasilkan: 

 Pembukaan 
Keadaaan Geologis 

Indonesia 

Pengertian Gunungapi 

5 

4,5 

4,75 

4,2

4,4

4,6

4,8

5
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Hasil penilaian
ahli media

hasil penilaian
ahli materi

rata-rata
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Bagian-bagian dari 

gunungapi 
Pengertian dari magma Penjelasan mengenai 

Penyebab erupsi 

Proses Terjadinya 

Erupsi 
Penjelasan pengenai 

alat-alat pengukur erupsi 

gunungapi 

Penjelasan mengenai 

dampak erupsi gunungapi 

Penjelasan mengenai 

komponen-komponen 

yang terancam 

Penjelasan mengenai 

upaya-upaya mitigasi 

Pemjelasan mengenai 

strategi mitigasi 

Penutup 

Gambar 2 Hasil Media Pembelajaran Video 

3.2 Efektivitas pembelajaran menggunakan media video pembelajaran 

materi erupsi guungapi  

3.2.1 Uji validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap item soal 

instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan korelasi product moment. Item 
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soal valid digunakan dalam penelitian sedangkan item soal tidak valid tidak 

digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran. kriteria item soal 

valid yaitu r tabel < r hitung dan kriteria item soal yang tidak valid yaitu r tabel > r

hitung. Nilai koefisien tabel N = 35 dan tingkat signifikan 5% sebesar 0,344. 

Terdapat 35 soal hanya 20 soal yang dinyatakan valid.  

3.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan stabilitas data yang 

digunakan. Hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,713 20 

Sumber: Peneliti,2019 

 Hasil uji reliabilitas instrumen pada tabel diatas menunjukan nilai Cronbach’s 

Alpha  = 0,713. Nilai yang didapat dibandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai 

signifikasi korelasi 0,05 dengan jumlah (n) = 35 adalah 0,344. Pengambilan 

keputusan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach’s > nilai 

r tabel, maka dari data diatas menunjukan bahwa nilai 0,713 > 0,344, sehingga 

instrumen dinyatakan reliabel.  

3.2.3 Analisis Hasil Belajar  

Gambar 3 Grafik Rata-rata Pre-test dan Pos-test Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

Sumber:Peneliti 2019 

73,4 
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0

20

40
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80

100
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3.2.3.1 Hasil Pre-test dan Post-test kelas VII A (Kelas Kontrol) 

  Diagram hasil Pre-test dan Post-test kelas kontrol yaitu kelas VII A. Pada kelas 

kontrol proses belajar mengajar menggunakan media buku ajar buku paket Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas VII sehingga terdapat perbedaan sebelum disampaikan 

materi erupsi gunungapi dan sesudah dijelaskan materi erupsi gunungapi 

menggunakan media ajar buku dan strategi pembelajaran Talking Stick. Dapat 

dilihat dari perbedaan hasil rata-rata nilai Pre-test 73,4 dan nilai Post-test memiliki 

rata-rata 76,2 dengan persentase 3,6% dengan jumlah siswa 25 siswa  

3.2.3.2 Hasil Pre-test dan Post-test Kelas VII B (Kelas Eksperimen)  

Data hasil Pre-test dan Post-tes dapat diketahui adanya peningktan pembelajaran 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran video animasi. Nilai rata-

rata pre-test 54,6 dan nilai rata-rata post-test 79 dengan pesentase 54%.  Hasil data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran video animasi sangat 

mempengaruhi proses belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar, 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media pembelajaran 

video animasi dan hanya menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran 

buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial. Perbedaan hasil Pre-test dan Post-test antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat perbedaan, artinya media 

pembelajaran video animasi mampu meningkatkan hasil belajar siswa karena 

media audio visual mudah untuk dipahami dan diingat.  

3.2.4 Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan dalam 

eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal 

maka data tersebut dapat mewakili populasi dalam uji normalitas. Peneliti 

menggunakan One Sample Shapiro-Wilk dengan taraf signifikan 0,05 jika nilai 

signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan < 0,05 

maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Uji normalitas data dilakukan 

dengan sofware SPSS 22.0 berikut ini hasil normalitas data.   

Tabel 2 Uji Normalitas Data Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

KELAS Shapiro-Wilk 
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KONTROL Statistic Df Sig. 

PRE_TEST 0,924 25 0,063 

POST_TEST 0,889 25 0,011 

Sumber: Peneliti, 2019 

Tabel 3 Uji Norrmalitas Data Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

KELAS 

EKSPERIMEN 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

PRE_TEST 0,937 25 0,124 

POST_TEST 0,922 25 0,058 

Sumber: Peneliti, 2019 

 Berdasarkan tabel 4 dan nilai signifikan Pre-test kelas kontrol adalah 0,063 

> 0,05 data Post-test kelas kontrol yaitu 0,011 >0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi normal dan dapat mewakili populasi sedangkan Pre-test kelas 

eksperimen 0,124 > 0,05 dan data Post-test kelas eksperimen 0,058 > 0,05 

maka juga dinyatakan berdistribusi normal.  

3.2.5 Uji T 

 Hasil Uji normalitas data menunjukan data berdistribusi normal yaitu 

nilai Pre-test dan Post-test >0,05. Langkah selanjutnya adalah pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji T(t-test). Uji Paired Sample T Test digunakan 

untuk mengetahui perdedaan rata-rata dari dua sample yaitu Pre-test dan Post-

test. Pengujian data tersebut berdasarkan kriteria pengujian yaitu HI diterima 

jika nilai signifikan >0,05 dan HO  ditolak jika nilai signifikan <0,05.  

Hasil pengjian hipotesis menggunakan uji T(t-test) sebagai berikut: 

 Tabel 4 hasil Uji T Kelas Kontrol 

Paired Samples Test 

KELAS KONTROL 

T Df Sig. (2-tailed) 

Pair 

1 

PRE_TEST - 

POST_TEST 

-2,347 24 0,028 

Sumber: Peneliti, 2019 
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Tabel 5 Hasil Uji T Kelas Eksperimen 

Paired Samples Test 

KELAS EKSPERIMEN T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 

1 

PRE_TEST - 

POST_TEST 

-12,419 24 0,000 

Sumber: Peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki 

nilai signifikan 0,000 yang berarti < 0,005 sehingga HI diterima yaitu 

penggunaanmedia video efektif. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan  

4.1.1 Pengembangan media video pembelajaran materi erupsi gunungapi yang 

dikembangkan oleh peneliti dibuat menggunakan metode penelitian dan 

pengembanagan Reseacrh and Development (R&D) model pengembangan 4D 

(Define, Design, Development, Dissemination). Software yang digunakan dalam 

pembuatan video ini menggunakan Software Adobe Flash CS6 dengan durasi 12 

menit 28 detik. Berdasarkan uji kebutuhan guru dan peserta didik  di SMP Negeri 

2 Nogosari menunjukan hasil validasi produk oleh ahli materi dan ahli media 

dengan nilai rata-rata 4,75 dari skala 1-5 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Media video pembelajaran tepat untuk diterapkan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran pada materi erupsi gunungapi di kelas 

VII SMP Negeri 2 Nogosari.  

4.1.2 Hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen dengan Pre-test dan 

Post-test mengalami peningkatan. Hasil belajar peserta didik terhadap materi 

bencana erupsi gunung api pada kelas VII di SMP Negeri 2 Nogosari Boyolali 

setelah menggunakan media pembelajaran video animasi dengan perolehan nilai 

rata-rata Pre-test 73,4 kelas kontrol dan Post-test kelas kontrol 76,2. Sedangkan 

kelas ekprimen perolehan nilai rata-rata Pre-test 54,6 dan Post-test 79. Hasil Uji T 

(t-test) data kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukan nilai signifikasi 0,00 
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< 0,05 sehingga HO ditolak dan HI diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar 

kelas eksperimen 54% dan kelas kontrol 3,6%. Sehingga penggunaan media video 

pembelajaran erupsi gunung api efektif untuk diterapkan dalam peningkatan 

pemahaman materi erupsi gunung api.  
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