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PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI PEMBELAJARAN BERBASIS 

ADOBE AFTER EFFECT PADA MATERI BENCANA TANAH 

LONGSOR DI SMP NEGERI 1 NOGOSARI KECAMATAN NOGOSARI 

KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang bencana tanah longor mengingat Kabupaten Boyolali merupakan daerah 

yang rentan terhadap bencana tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui pengembangan video animasi pembelajaran berbasis Adobe After 

Effect tentang bencana tanah longsor di SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali (2) 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media video dan 

sesudah menggunakan media video. Jenis penelitian ini adalah Research and 

Development (R n D), dengan model Borg and Gall. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII dan guru IPS kelas VII DI SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pengembangan video animasi 

menggunakan Borg and Gall dengan proses sebagai berikut : penelitian dan 

pengumpulan data, perencanaan produk dan desain, pengembangan produk awal, 

uji coba penyempurnaan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk yang 

telah disempurnakan, pengujian produk akhir. Media video animasi telah melalui 

tahap validasi oleh ahli media dan ahli materi rata – rata nilai 4.5 dengan kategori 

“baik”. (2) Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perbedaan hasil belajar 

siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada materi bencana tanah 

longsor dengan hasil sebagai berikut : kelas ekperimen diberi perlakuan (media 

video) terdapat perbedaan yaitu pretest mendapat nilai 3.3 dan postest mendapat 

nilai 7.9, hasil uji hipotesis menunjukan perbedaan signifikan yaitu 000 < 0.05 

berarti HI diterima artinya terdapat perbedaan setelah menggunakan media video, 

sementara kelas kontrol tanpa perlakuan media video dengan hasil nilai pretest 4.8 

dan postest mendapatkan nilai 6.8, peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelas kontrol maka dapat disimpulkan penggunaan media video 

animasi lebih efektif terhadap hasil pembelajaran.  

 

Kata kunci : media pembelajaran, video animasi, tanah longsor. 

 

Abstract 

 

The background of this research is the researcher want to increase the student 

knowledge about landslides, considering that Boyolali District is an area with 

vulnerable to landslides. The purpose of this research were (1) Developing video 

animation based on Adobe After Effect that led to landslides in  SMP Negeri 1 

Nogosari Boyolali, (2) knowing the difference results of students before using 

video and after using video. This research was Research and Development (R n 

D), with using the model of Borg and Gall. The subject of this study was students 

of 7th grade and Social Science teacher of the 7th grade in SMP Negeri 1 
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Nogosari Boyolali. The result of the research were, (1) Developing video 

animation used Borg and Gall in the following process: research and data 

collection, product planning and design, initial product development, trials 

perfecting of the original product, trials and improvement of the perfected 

product, testing of the final product. Video animation had been through a 

validation phase by media experts and material experts with an average 4.5 in the 

category "good". (2) The studies showed that there was a difference between what 

a student learns from the control class and an experiment class in a landslide 

disaster with the following results : The experimental classes were treated in a 

variation in the pretest scoring 3.3 and postest scoring 7.9 which indicates 

significant 000 < 0.05. That means HI was accepted because there was a 

significant difference after using video media, while the control class with no 

video media treatment with the test scores 4.8 and postest scored 6.8. It can be 

concluded that the use of video animation was more effective with than 

conventional method. 

 

Keywords : instructional media, video animation, landslides. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam bencana alam, bencana yang terjadi 

bukan hanya faktor dari manusia saja tapi juga faktor alam, wilayah Indonesia 

tidak terlepas dari potensi bahaya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, 

kebakaran hutan, gempa bumi, kekeringan maupun gempa bumi.)  Berdasarkan 

data penanggulangan bencana (BNPB) Tahun 2017 terdapat 573 kejadian untuk 

bencana tanah longsor dari 2.163 total kejadian bencana yang terjadi di Indonesia 

sejak 1 januari hingga 31 Desember 2017, kejadian tanah longsor itu sendiri 

mengakibatkan 109 orang meninggal dan 150 orang luka-luka, 46.326 orang 

mengungsi dan 1651 rumah rusak yang terdiri dari 585 rusak berat, 403 rusak 

sedang dan 663 rusak ringan dengan begitu dapat dilihat bahwa memang bencana 

alam di Indonesia sangat harus di perhatikan oleh pemerintah untuk menjamin 

keselamatan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi karena 

di Indonesia merupakan di zona Ring of Fire zona rawan bencana (Fauzan dan 

Astrid, 2018:111) 

Menurut Kurniawan dkk, (2014) Kabupaten Boyolali menjadi salah satu 

daerah yang mempunyai tingkat rawan bencana tinggi yang berada dalam urutan 

ke 227 dari 332 daerah yang termasuk dalam resiko bencana tingkat tinggi. 
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Wilayah Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis 

dengan rata – rata hujan 2000 milimeter/tahun. Wilayah Boyolali sebagian besar 

merupakan dataran rendah, namun juga terdapat kecamatan di Kabupaten 

Boyolali yang berada di dataran tinggi maupun di pegunungan. Sedangkan 

keadaan geografis Kabupaten Boyolali terdapat di bagian barat dan selatan berada 

di dataran tinggi lereng Gunung Merapi dan Merbabu dan pada sebelah utara dan 

timur Kabupaten Boyolali di kawasan yang rendah. Bencana alam yang 

berdampak langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Boyolali bagian barat dan 

selatan adalah bencana tanah longsor dan gunung meletus.  

Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia karena topografi di 

Indonesia sebagian besar memiliki kemiringan lereng yang curam dan memiliki 

tanah yang subur, sehingga sering kali masyarakat menfungsikan lahan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material ataupun spiritual, contohnya 

pertanian atau permukiman tanpa memikirkan resiko bencana yang terjadi karena 

pembukaan lahan di lereng, sedangkan provinsi Jawa Tengah memiliki potensi 

bencana alam yang cukup besar misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

kebakaran lahan, kekeringan, tsunami, letusan gunung api, abrasi, dan cuaca 

ekstrem (Larasati dkk, 2017:14). 

Berdasarkan pengertian diatas bencana tanah longsor dapat terjadi karena 

adanya gangguan keseimbangan gaya yang bekerja pada lereng yakni gaya 

penahan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat 

massa tanah itu sendiri. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya 

gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu 

lereng menjadi lebih besar dari pada gaya penahanya, sehingga menyebabkan 

massa tanah bergerak turun. Tanah longsor dapat terjadi karena dua faktor utama 

yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, 

kemiringan lereng, litologi, sesar dan kekar pada batuan. Faktor pemicu adalah 

faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut seperti curah hujan, 

gempa bumi, erosi kaki lereng dan aktifitas manusia. Menurut beberapa pendapat 

ahli diatas kita dapat mengetahui bencana tanah longsor itu disebabkan oleh apa 
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saja bisa dari faktor alam dan aktifitas manusia yang dapat memicu terjadi 

bencana alam, sebagai manusia kita juga harus menjaga alam sebaik mungkin 

agar nanti kalau terjadi bencana dampaknya bisa dikurangi (Naryanto, 2014:12). 

Berdasarkan observasi lapangan SMP Negeri 1 Nogosari belum 

sepenuhnya menggunakan media pembelajaran yang efektif sehingga dalam 

menyampaikan materi masih tergantung pada guru. Guru masih menggunakan 

metode ceramah dalam menyampaikan materi. Hal tersebut membuat peserta 

didik kurang memahami dan berkonsentrasi saat proses pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran memiliki keunggulan dapat memberi 

rangsangan untuk mempelajari hal – hal baru dan mengaktifkan respon belajar. 

SMP Negeri 1 Nogosari sebelumnya belum ada video pembelajaran 

bencana tanah longsor, maka dari itu diperlukan membuat video animasi bencana 

tanah longsor agar siswa paham dan tahu apa saja yang harus dilakukan ketika 

bencana tanah longsor datang, Bencana yang terjadi merupakan faktor alam yang 

tidak dapat diprediksi datangnya kapan dan waktu terjadinya maka dari itu 

penanaman sekolah siaga bencana sangat diperlukan agar sewaktu waktu bencana 

terjadi peserta didik siap mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian 

“Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Berbasis  Adobe After Effect  

Pada Materi Bencana Tanah Longsor di SMP Negeri 1 Nogosari Kecamatan 

Nogosari Kabupaten Boyolali” 

 

2. METODE 

Jenis data yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran video ini 

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh teknik pengumpulan data berupa 

angket kuisioner untuk siswa dan wawancara guru yang berisi daftar pertanyaan 

yang terkait dengan kenbutuhan media. Studi dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Nogosari 

kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Peserta dalam penelitiann ini adalah 

semua siswa kelas VII A sampai kelas VII D di SMP Negeri 1 Nogosari 

Kecamatan Nogosari sejumlah 128 siswa. Kelas VII D dengan nilai rata –rata 
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tertinggi dijadikan sebagai kelas kontrol dengan jumlah 25 siswa sedangkan kelas 

VII B dengan nilai rata – rata terendah dijadikan sebagai kelas eksperimen dengan 

jumlah 25 siswa. Pengambilan sampel tersebut dengan menggunakan purposive 

sampling karena kedua kelas tersebut mempunyai kesamaan sifat maupun hasil 

belajar yang hampir sama (menggunakan nilai rata – rata UH). Teknik dan 

instrumen pengumpulan data dalam penelitiann ini yaitu dengan observasi, tes dan 

angket/kuisioner. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis normalitas data 

dari uji- T (t-test) untuk menjawab hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan video pembelajaran dengan menggunakan software Adobe 

After Effect pada materi tanah longsor 

Hasil penelitian dan pengembangan (Research and Development) media 

pembelajaraan materi tanah longsor pada kelas VII di SMP Negeri 1 Nogosari 

Boyolali yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan rancangan 

pengembangan Borg and Gall. Langkah – langkah dari hasil pengembangan 

media pembelajaran/produk adalah sebagai berikut : (1) Penelitian dan 

Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran video pada tahap awal 

penelitian melakukan studi literatur untuk menentukan landasan teoritis, konsep, 

penentuan lokasi penelitian serta perijinan di SMP Negeri 1 Nogosari, Kabupaten 

Boyolali, (2) Perencanaan produk penelitian dan pengembangan direncanakan 

pada Desember 2018 hingga April 2019 dengan melalui 5 tahap diantaranya 

adalah perencanaan dan persiapan, pengembangan produk, produk revisi dan 

penyempurnaan produk, (3) Pengembangan produk awal langkah awal 

pengembangan produk awal adalah menyusun materi yang berasal dari buku paket 

Ilmu Pengetahuan Sosial, silabus, rencana program pembelajaran (RPP), 

selanjutnya melakukan penyusunan konsep media pembelajaran video/produk. 

Proses pembuatan media pembelajaran video menggunakan Adobe After Effect 

sebagai software, (4) Uji Coba dan Penyempurnaan produk awal media 

pembelajaran/produk awal memilih dosen Ibu Siti Azizah Susilawati, S.Si, M.P 
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sebagai validator ahli media dan ahli materi. Penyempurnaan produk dilakukan 

sesuai dengan  penilaian oleh ahli materi dan ahli media yang meliputi keterkaitan 

produk dengan materi, durasi, tampilan pada video pembelajaran. Penyempurnaan 

produk awal dilakukan selama 1 bulan setelah dilakukan uji coba kepada ahli 

materi dan ahli media, (5) Uji coba dan penyempurnaan yang telah 

disempurnakan pada produk pengembangan media pembelajaran video telah 

dilakukan evaluasi terhadap proses serta produk media video yang dihasilkan, (6) 

Main Field Testing ( Pengujian Produk Akhir ), pengujian produk akhir pada 

penelitian ini melalui penilaian produk akhir oleh responden penelitian terdiri dari 

guru mata pelajaran IPS dan 25 peserta didik di SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali. 

Pada pelaksanaan melalui kegiatan inti yang meliputi eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 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 After Effect. 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 

Hasil gambar grafik 1. menunjukkan bahwa hasil validasi produk oleh ahli 

materi dan media peembelajaran/produk dengan nilai rata-rata 4,5 dari skala 1-5 

termasuk pada kategori “BAIK”, maka penyempurnaan media 
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pembelajaran/produk tidak lagi dilakukan karena produk telah memenuhi kriteria 

siap digunakan untuk digunakan dalam penelitian. 

 

3.2 Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar peserta didik digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar pada kelas control dan kelas eksperimen 

 

 

                                                              Sumber:Peneliti 2019 

Gambar 2. Grafik Rata-rata Pre-test dan Pos-test Kelas Kontrol dan eksperimen  

Berdasarkan grafik diatas hasil rata-rata nilai kelas eksperimen pre-test 33 

dan post-test 78. Data hasil dari pre-test dan post-test dapat diketahui adanya 

peningkatan rata – rata 45 % sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran video, sedangkan kelas kontrol memiliki rata – rata pre-test  4.83 

dan nilai post-test memiliki rata-rata 6.8 mengalami kenaikan rata – rata 2% 

dengan jumlah siswa 25 siswa, dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa sehiggan media video terbukti lebih efektif dalam 

pembelajaran.  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan diantara 

hasil pre-test dan pos-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji dua 

sample berpasangan (paired t-test), uji sampel berpasangan ini diujikan pada soal 

pre-test dan post-test, tujuanya untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Dasar pengambilan keputusan yaitu HO diterima bila nilai 

signifikan (Asymp. Sig 2-tailed) > 0.005 dan H0 ditolak apabila nilai signifikan 

(Asymp. Sig 2-tailed)  < 0.005. Berdasarkan dari tabel H0 kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol memiliki nilai sig (2-tailed)  0.000 atau H0 < 0.05. HI diterima 

artinya terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah menggunakan 

media video maka dapat disimpulkan penggunaan media video animasi lebih 

efektif terhadap hasil pembelajaran.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pengembangan Media Video Pembelajaran Berbasis Adobe After Effect Media 

video yang dikembangkan oleh peneliti dibuat memnggunakan langkah 

pengembangan Research and development (R&D) pada model pengembangan 

Borg and Gall yang mengacu pada materi bencana tanah longsor yang terdapat 

pada buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada sub bab Keadaan Alam 

Indonesia yang digunakan pada pembelajaran IPS kelas VII di sekolah menengah 

pertama di Kabupaten Boyolali. Media yang dikembangkan diolah menggunakan 

perangkat lunak (software Adobe After Effect). Penilaiain hasil produk dari ahli 

materi dan ahli media menunjukan rata – rata 4.5 dari skala 1-5 termasuk pada 

kategori “BAIK”.  Penilaian produk akhir oleh peserta didik dan guru ilmu 

pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali yang merupakan 

responden penelitian terhadap media pembelajaran video memiliki nilai 4,7 dapat 

dikategorikan bahwa media pembelajaran video adobe after effect  termasuk 

dalam kategori “BAIK”.Media video ini dibuat dengan durasi waktu 9.20 menit.  

Hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pretest dan 

post test mengalami peningkatan. Nilai rata – rata pre-test kelas kontrol yaitu 48 

dan nilai post-tes memiliki rata- rata 68. sedangkan nilai rata – rata pada kelas 

eksperimen pada pre-test yaitu 32 dan rata-rata nilai post-test adalah 80. Hasil 

pengujian T-test data pretest dan post-test menunjukan nilai signifikan 0.00 yang 

berarti < 0.05. hal ini menunjukan bahwa HO di tolak dan HI diterima, artinya 

terjadi perbedaan hasil belajar sebelum menggunakan video pembelajaran dan 

sesudah menggunakan video pembelajaran.. Berdasarkan hasil pengujian diatas 

berarti HI diterima karena terjadi perbedaan yang signifikan setelah menggunakan 
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media video bencana tanah longsor sehingga dapat disimpulkan lebih efektif 

terhadap hasil pembelajaran. 
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