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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO DOKUMENTER 

TERHADAP MATERI VULKANISME SEBAGAI DASAR 

PENGETAHUAN BENCANA PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 

JATINOM KLATEN 

 

Abstrak 

Pendidikan tentang kebencanaan akibat aktivitas gunungapi  sangat diperlukan 

agar siswa memiliki bekal dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tujuan 

penelitian ini untuk: (1) Mengembangkan media pembelajaran video dokumenter 

sebagai pengetahuan bencana bagi siswa pada materi vulkanisme di SMA Negeri 

1 Jatinom, dan (2) Mengetahui hasil uji kelayakan penggunaan video dalam 

proses pembelajaran materi vulkanisme sebagai dasar pengetahuan bencana di 

SMA Negeri 1 Jatinom. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan 

menggunakan model 4D (Define, Design, Develop, Dissemination), namun 

dilakukan pembatasan pada tahap dissemination. Desain penelitian untuk 

mengetahui kelayakan media yaitu menggunakan kuesioner penilaian dengan 

jumlah sampel 36 siswa. Teknik analisis data yaitu deskriptif. Media 

pembelajaran yang dikembangkan, dinilai kelayakannya oleh ahli materi, ahli 

media, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Produk media 

pembelajaran video dokumenter dikembangkan sebagai dasar pengetahuan 

kebencanaan akibat aktivitas gunungapi. (2) Media Pembelajaran video 

dokumenter telah memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan penilaian ahli materi 

mendapatkan skor 4 dengan kategori “baik”, berdasarkan penilaian ahli media 

mendapatkan skor 4,5 dengan kategori “sangat baik”, berdasarkan guru 

mendapatkan skor “4,4” dengan kategori “sangat baik”, dan berdasarkan siswa 

mendapatkan skor 4,2 dengan kategori “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran video dokumenter layak digunakan sebagai dasar pengetahuan 

bencana pada materi vulkanisme. 

 

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

bencana gunungapi 

 

Abstract  

Education on planning due to volcanic activity is needed so that students have 

provisions in the face of disasters that occur. The purpose of this study was to: (1) 

develop documentary video learning media as disaster knowledge for students in 

the volcanism at SMA Negeri 1 Jatinom, and (2) knowing the effectiveness of the 

use of video in the learning of volcanic process materials as the basis of disaster 

knowledge at SMA Negeri 1 Jatinom. This research was a development research 

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

limititation on the dissemination stage. The research design to know the feasibility 

of the media is to use an assessment questionnaire with the number of samples of 

36 students. Learning media developed, assessed eligibility by material experts, 

media experts, teacher, and students. The results showed that: (1) documentary 

video learning media products were developed as a basis for knowledge of 

disasters caused by volcanic activity, (2) documentary video learning media has 
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met the eligibility criteria based on the assessment of material experts to score 4 

with a category of “good”, based on the assessment of media experts to score 4,5 

with a category of “excellent”, based on teacher get a score 4,4 with a category of 

“excellent”, and based on students get a score 4,2 with a category of “good”. This 

suggests that documentary video learning media deserves to be used as a basis for 

disaster knowledge on the subject matter of the volcanism. 

 

Keywords: development, learning media, documentary video, volcano, volcanic 

disaster 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan tempat bertemunya tiga lempeng besar, 

yaitu Lempeng Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Pertemuan 

ketiga lempeng tersebut, menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunungapi dan 

menjadi salah satu negara rawan bencana. Akibat banyaknya gunungapi aktif 

tersebut, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui jalur cincin api 

atau Ring of Fire (Kurniawati dan Suwito, 2017). 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunungapi aktif terbesar di 

dunia, memiliki 129 gunungapi aktif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 

(Asriningrum, 2004). Terbentuknya gunungapi diakibatkan oleh dua lempeng 

yang saling bertabrakan, yaitu lempeng benua dan lempeng samudera. Kedua 

lempeng tersebut bergerak menunjam kebawah yang disebut dengan zona 

subduksi. Akibat pergerakan dua lempeng yang saling bertabrakan tersebut, 

terbentuklah jajaran gunungapi (Worosetyaningsih, 2012).  

Pengetahuan tentang kebencanaan terutama terkait dengan akibat aktivitas 

gunungapi seperti abu vulkanik, guguran awan panas, lahar dingin, dan lava 

belum sepenuhnya diketahui secara mendalam oleh peserta didik. Akibatnya, saat 

terjadi bencana gunungapi menimbulkan rasa panik dalam diri terutama peserta 

didik yang menyebabkan adanya korban jiwa dikalangan remaja.  

Abu vulkanik yang merupakan material berukuran halus sangat berbahaya 

bagi pernapasan, mata, pencemaran air tanah, merusak tumbuh-tumbuhan dan 

mengandung unsur kimia bersifat asam. Guguran awan panas merupakan 

campuran material antara gas dan bebatuan yang bersuhu antara 300-700ºC 

bergerak dengan kecepatan tinggi menuruni lereng gunungapi. Lahar dingin 
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merupakan material piroklastika bercampur dengan air hujan yang mengalir dan 

bergerak cepat sehingga menimbulkan kerusakan di sekitarnya. Lava merupakan 

magma yang keluar ke permukaan bersifat panas, liquid atau cairan kental 

(Worosetyaningsih, 2012). 

Pendidikan tentang kebencanaan akibat aktivitas gunungapi  sangat 

diperlukan agar siswa memiliki bekal dalam menghadapi bencana yang terjadi. 

Pendidikan kebencanaan memiliki peran penting dalam pengurangan resiko 

bencana, dikarenakan kalangan anak dan remaja paling rentan terhadap resiko 

bencana. Dalam hal ini, sekolah merupakan tempat yang efektif dalam 

memberikan efek untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang 

kebencanaan gunungapi kepada masyarakat sekitarnya. 

Pendidikan kebencanaan ini dapat diberikan melalui mata pelajaran. 

Kualitas proses pembelajaran bergantung pada tiga hal, yaitu kurikulum, guru, 

dan siswa. Dari kualitas tersebut, guru memiliki peran penting dalam dunia 

pendidikan. Namun, usaha guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran 

inovatif dan kreatif masih kurang. Banyak guru yang masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga siswa cenderung mudah bosan dan sulit dalam menerima 

pelajaran. Pemanfaatan kemajuan teknologi yang begitu pesat, dapat dilakukan 

melalui media pembelajaran seperti video.  Media pembelajaran video diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam materi vulkanisme. Melalui media 

pembelajaran video dokumenter siswa dapat mengetahui gambaran vulkanisme 

tersebut. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa 

peserta didik yang telah dilakukan, guru geografi yang ada di SMA Negeri 1 

Jatinom tersebut kurang menerapkan media pembelajaran berbasis digital dan 

masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang tertarik dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan adanya pengetahuan mengenai 

kebencanaan gunungapi berbasis digital untuk mempermudah siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran. Mengetahui hal itu, peneliti melakukan penelitian 

dengan menggunakan video dokumenter dalam proses pembelajaran. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dikenal 

dengan Research and Development (R&D). Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011). Penelitian ini 

menggunakan rancangan dan pengembangan dengan tahapan yang dikenal dengan 

4D, yaitu Define, Design, Development, and Dissemination. Pengembangan 

media pembelajaran ini mengacu pada model pengembangan S. Thiagarajan, dkk  

(1974). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

penilaian yang diberikan oleh peneliti digunakan untuk memperoleh data 

mengenai respon ahli materi, ahli media, guru, dan siswa terhadap media 

pembelajaran video dokumenter yang telah dikembangkan. Produk yang 

dikembangkan adalah media pembelajaran video dokumenter materi proses 

vulkanisme pada siswa kelas X IIS 1 di SMA Negeri Jatinom, dengan jumlah 

responden 36 siswa dan 1 guru. Data yang sudah terkumpul, diolah peneliti 

menggunakan teknik analisis data dan deskriptif kuantitatif.  Jenis data yang 

digunakan adalah jenis data kuantitatif berupa skor penilaian dari ahli materi, ahli 

media, guru, dan siswa. Pedoman analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan pada 

pedoman skala Likert yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pedoman Pemberian Nilai Skala Likert 

Skala Penilaian Skor  

Sangat Baik 5 

Baik  4 

Cukup  3 

Kurang  2 

Sangat Kurang 1 

   Sumber: Sugiyono, 2018 

Skor rata-rata yang diperoleh pada tahap penilaian yang berupa data 

kuantitatif dikonversi menjadi data kualitatif dengan pedoman yang disajikan 

pada Tabel 2. 

 



5 

 

Tabel 2. Konversi Data Kuantitatif menjadi Data Kualitatif 

Rumus  Nilai  Klasifikasi  

X >Xi + 1,8 sbi X > 4,2 Sangat Baik 

Xi  + 0,6 × sbi < X ≤ Xi + 1,8 × sbi 3,4 < X ≤ 4,2 Baik  

 i − 0,6 × sbi <  ≤ i + 0,6 × sbi 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup  

 i − 1,8 × sbi <  ≤  i + 0,6 × sbi 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang  

X ≤  i − 1,8 × sbi X ≤ 1,8 Sangat Kurang 

       Sumber: Widoyoko, 2010 

Keterangan: 

Xi (rata-rata ideal)  = ½ (skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 

sbi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor maksimum ideal – skor minimum ideal) 

X  = skor empiris 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran video dokumenter 

pada materi proses vulkanisme. Proses pembuatan media pembelajaran ini 

menggunakan aplikasi Adobe Premiere ProCC 2018 yang berdasarkan analisis 

pada uji kebutuhan, kriteria yang diinginkan adalah (1) materi proses vulkanisme 

lengkap dengan gambar dan contohnya, (2) menggunakan bahasa yang baik dan 

benar, (3) menggunakan penulisan yang mudah dipahami, (4) audio yang 

diinginkan gabungan antara suara (dubbing) dan instrument musik, (5) tema 

musik yang diinginkan adalah instrument musik, dan (6) durasi video yang 

diinginkan 5-10 menit.  

Produk yang telah dibuat akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media 

untuk kelayakan digunakan sebagai pembelajaran. Hasil penilaian ahli materi dan 

ahli media disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Hasil Penilaian Media Pembelajaran Video Dokumenter oleh 

Ahli Materi dan Ahli Media 

(Sumber: Peneliti, 2021) 

Angket penilaian ahli materi terdiri dari kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran, bahasa yang digunakan mudah dipahami, materi yang disajikan 

mudah dipahami, interaksi siswa dengan materi, keefektifan penyampaian materi 

secara visual, ketepatan penggunaan istilah dan pernyataan, mendorong rasa ingin 

tahu, dan penumbuhan motivasi belajar secara keseluruhan mendapatkan skor 4 

dengan kategori baik. 

Penilaian media pembelajaran video dokumenter oleh ahli media terdiri 

dari video sesuai dengan materi, video sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai 

dengan kebutuhan siswa, penjelasan singkat dan sesuai dengan materi, penyajian 

kualitas gambar baik, penyajian kualitas suara baik, bahasa yang digunakan jelas 

dan mudah dipahami, video menarik siswa untuk mempelajari materi, dan media 

relevan dengan materi yang dipelajari siswa secara keseluruhan mendapatkan skor 

4,5 dengan kategori sangat baik. 

Setelah media pembelajaran dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli 

media, tahap selanjutnya yaitu penilaian produk oleh guru dan siswa kelas X IIS 1 

di SMA Negeri 1 Jatinom. Hasil penilaian guru dan siswa disajikan pada Gambar 
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Gambar 2. Hasil Penilaian Media Pembelajaran Video Dokumenter oleh 

Guru dan Siswa di SMA Negeri 1 Jatinom 

(Sumber: Peneliti, 2021) 

Angket penilaian guru terdiri dari kemenarikan media video dokumenter 

proses vulkanisme, penyajian materi pada media video dokumenter jelas dan 

mudah dimengerti siswa, kesesuain ukuran dan jenis huruf, ketepatan penyajian 

materi dengan video dokumenter, penggunaan bahasa dalam video dokumenter 

mudah dipahami, kemudahan media video dokumenter dalam menambah 

pengetahuan siswa mengenai proses vulkanisme, dan kemudahan media video 

dokumenter sebagai sumber belajar siswa terhadap materi proses vulkanisme 

secara keseluruhan memperoleh skor 4,4 dengan kategori sangat baik. 

Angket penilaian siswa terdiri dari kemenarikan media video dokumenter 

proses vulkanisme, penyajian materi pada media video dokumenter jelas dan 

mudah dimengerti siswa, kesesuain ukuran dan jenis huruf, ketepatan penyajian 

materi dengan video dokumenter, penggunaan bahasa dalam video dokumenter 

mudah dipahami, kemudahan media video dokumenter dalam menambah 

pengetahuan siswa mengenai proses vulkanisme, dan kemudahan media video 

dokumenter sebagai sumber belajar siswa terhadap materi proses vulkanisme 

secara keseluruhan memperoleh skor 4,2 dengan kategori baik. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran video 

dokumenter pada materi proses vulkanisme kelas X di SMAN 1 Jatinom dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Produk media pembelajaran video dokumenter pada 

materi vulkanisme dikembangkan untuk mata pelajaran geografi kelas X semester 

dua dengan kompetensi dasar menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan. Tahap perancangan media pembelajaran video dokumenter 

ini diawali dengan menentukan materi pembelajaran, menentukan tujuan 

pembelajaran, dan membuat skenario. Produk yang telah divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media, akan di uji cobakan kepada guru dan siswa. Perancangan 

produk media pembelajaran video dokumenter ini dibuat dengan menggunakan 

aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2018 untuk dilakukan editing dan filtering. 

Media pembelajaran video dokumenter pada materi vulkanisme kelas X 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan ahli materi 

mendapatkan skor 4 dengan kategori “baik”, sedangkan ahli media mendapatkan 

skor 4,5 dengan kategori “sangat baik”. Berdasarkan angket penilaian dari guru 

geografi memperoleh skor 4,4 dengan kategori “sangat baik”, sedangkan 

berdasarkan angket siswa memperoleh skor 4,2 dengan kategori “sangat baik”. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Proses penelitian dan pengembangan ini memiliki keterbatasan terutama waktu 

karena memang lokasi pembuatan video vukup lama. Diperlukan pemahaman 

materi yang diambil saat proses pembuatan serta pengeditan video memakan 

waktu yang cukup lama agar video tersebut dapat membantu mempermudah siswa 

untuk memahami materi proses vulkanisme tersebut. Kemudian, dikarenakan 

pengambilan video dan proses editing kurang, sehingga hasil kualitas video yang 

dihasilkan kurang maksimal. 
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