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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN VIDEO VISUAL PEMBELAJARAN 

DALAM UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI KELAS X DI SMAN 1 KEDONDONG 

TAHUN 2016/ 2017 

 

 

Oleh 

Sri Wulandari 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan hasil belajar geografi siswa 

melalui penggunakan media pembelajaran video visual. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen semu. Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas X IPS 

SMAN 1 Kedondong. Objek penelitian adalah media video visual untuk meningkatkan 

efektivitas dan hasil belajar siswa, teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

dokumentasi. Analisi data menggunakan Uji T. Nilai rerata pretest hasil belajar geografi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda, Nilai rerata posttest hasil 

belajar geografi pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, 

Hal ini disebabkan oleh diberikanya perlakuan pembelajaran menggunakan media video 

visual pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran 

menggunakan media power point sehingga hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol. Penerapan media video visual pada kelas eksperimen 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa hal ini terbukti dari peningkatan hasil belajar, 

hasil penelitian menunjukan bahwa media video visual pada kelas eksperimen dapat 

meningkatkan efektivitas dan hasil belajar geografi di SMAN 1 Kedondong. 

 

Kata Kunci: Efektivitas belajar, hasil belajar, media video visual 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF VIDEO LEARNING VIDEO LEARNING 

IN EFFORTS TO IMPROVE STUDENT LEARNING RESULTS 

AT LEARNING GEOGRAPHY EYE CLASS X IN SMAN 1 KEDONDONG 

YEAR 2016/2017 

 

By 

Sri Wulandari 

The research purpose is to increase the students activities and geography learning result 

using video visual media of learning. The method of this research is quasi experiments. 

The subjects of this research are the students of social  grade, State Senior High 

School SMAN 1 Kedondong. Object of research is video visual media to increase 

activites and result study. Data collection techniques using tests and documentation.  

Research use T test to analysis data. The mean value of posttest of learning result of 

geography in the experimental class is higher than the control class. This is caused by 

the treatment of learning using video visual media in the experimental class, while the 

control class apply the learning using power point media so that the students' learning 

outcomes are higher than the class. The application of visual video media in the 

experimental class can improve students' learning outcomes. This is evident from the 

improvement of learning outcomes, the research results show that visual video media in 

the experimental class can improve the effectiveness and the geography learning result 

at SMAN 1 Kedondong. 

 

Keywords: Learning effectiveness, learning outcomes, media visual video 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, 

terutama di Indonesia. Perkembangan teknologi semakin mendorong upaya-upaya 

pembaharuan dalam pemanfaataan hasil-hasil teknologi dalam belajar. Maka dari 

itu, kita harus memilih media pembelajaran dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu seperti tujuan instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau 

sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, gerakan) keadaan 

latar dan lingkungan, kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani 

(Sadiman, 2011:84). demikian dapat diartikan bahwa media adalah bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran demi tercapainya tujuan 

pendidikan. 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar dikenal adanya hasil belajar, dimana hasil belajar 

merupakan salah satu alat tolak ukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam 

memahami suatu materi. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam setiap proses 

pembelajaran terjadi hambatan dalam proses pembelajaran, termasuk pelajaran 

geografi. Faktor yang menghambat di antaranya motivasi belajar yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena adanya anggapan bahwa mata 

pelajaran  
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geografi adalah mata pelajaran yang berisi tentang materi saja. Terkadang siswa 

bermalas-malasan dalam belajar, dan siswa mengantuk saat pelajaran dimulai. oleh 

sebab itu, kita harus memilih media pembelajaran yang cukup menarik, sehingga 

siswa tidak bermalas-malasan lagi, dan saya memilih media video dalam 

penelitian ini. 

 

Menurut Cheppy Riyana (2007:8-11) untuk menghasilkan video pembelajaran 

yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya maka 

pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan 

kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu: 

1. Clarity of Massage (kejalasan pesan), Dengan media video siswa dapat 

memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat 

diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan 

dalam memory jangka panjang dan bersifat retensi. 

2. Stand Alone (berdiri sendiri), Video yang dikembangkan tidak bergantung pada 

bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar 

lain. 

3. User Friendly (bersahabat/akrab dengan pemakainya), Media video 

menggunakan bahasa yang sedehana, mudah dimengerti, dan menggunakan 

bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil. bersifat membantu dan 

bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. 
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4. Representasi Isi, Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi 

simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun 

sain dapat dibuat menjadi media video. 

5. Visualisasi dengan media, Materi dikemas secara multimedia  didalamnya teks, 

animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang 

digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau berbahaya apabila 

langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. 

6. Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, Tampilan berupa grafis media 

video dibuat dengan teknologi rakayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi 

support untuk setiap spech system komputer. 

7. Dapat digunakan secara klasikal atau individual, Video pembelajaran dapat 

digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, 

tetapi juga dirumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa 

maksimal 50 orang bisa dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan 

uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. 

 

Koumi (2008) seorang penulis, sutradara dan produser program video 

pembelajaran yang bekerja pada sebuah lembaga pendidikan terbuka, The British 

Open University mengemukakan tiga tujuan penting dalam penggunaan program 

video pembelajaran, yaitu : Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan, 

Program video intruksional dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan pengetahuan 

dan keterampilan yang spesifik kepada pemirsanya. Contohnya program video The 

Discovery Channel dan The Animal Planet yang digunakan untuk menyampaikan 
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pengetahuan alam dan lingkungan. Program video pembelajaran dapat digunakan 

untuk membelajarkan seseorang agar memiliki keterampilan tertentu. Video 

pembelajaran sepak bola, misalnya dapat digunakan untuk melatih seseorang agar 

memiliki keterampilan dasar dan teknik sepak bola. Selain itu, melalui tayangan 

dokumentasi video, kita dapat juga menganalisis terjadinya sebuah peristiwa yang 

berlangsung di masa lalu. Kita dapat mempelajari kehidupan tokoh-tokoh penting 

yang telah mencapai sukses dalam bidangnya. Program video mampu membawa 

pemirsa mengunjungi tempat-tempat yang sulit dijangkau misalnya reaktor nuklir 

atau galian tambang dalam bentuk rekaman peristiwa. 

 

Membangkitkan Motivasi dan Apresiasi, Program drama yang ditayangkan 

melalui program video dapat digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan 

emosi orang yang melihatnya. Selain membangkitkan emosi, program video dapat 

juga digunakan agar pemirsa dapat mengapresiasi sebuah peristiwa yang 

ditayangkan. Program video pembelajaran dapat digunakan untuk memotivasi 

seseorang agar mau melakukan suatu tindakan (action). 

 

Memberi Pengalaman Nyata, Program video dapat digunakan untuk menghadirkan 

rekaman yang dapat memberikan pengalaman nyata atau realistic kepada pemirsa. 

Contohnya melalui tayangan sebuah program video, pemirsa akan dapat bersafari 

dan mengenal lebih dekat perilaku dan kehidupan hewan langka di alam liar di 

Afrika. Banyak orang berpandangan bahwa tayangan program video pembelajaran 

seringkali menimbulkan rasa bosan. Pandangan ini tidak selamanya benar, 
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program ini dirancang dengan baik akan mampu menarik perhatian dan minat 

pemirsa untuk mempelajari isinya.  

 

Keunggulan Pemanfaatan Program Video Pembelajaran 

Heinich dan kawan-kawan (2006) mengungkapkan secara rinci dan spesifik 

keunggulan yang dapat diperoleh dari medium video sebagai sarana pembelajaran 

yang meliputi: 

a. Menarik Perhatian, Teknologi video saat ini sudah demikian maju, melalui 

teknologi ini produser dapat mengombinasikan unsur audio dan visual untuk 

dapat menciptakan pesan dan informasi yang dapat menarik perhatian pemirsa. 

Program anak-anak Jalan Sesama atau program lokal Laptop Si Unyil atau Si 

Bolang (bocah petualang) dapat dijadikan contoh tentang bagaimana sebuah 

program audio visual dapat menarik perhatian anak-anak sebagai pemirsa.  

b. Memperlihatkan Gerakan, Medium video adalah medium yang memiliki 

kemampuan dalam menampilkan unsur gerakan. Program-program video 

pembelajaran dalam olahraga misalnya banyak dimanfaatkan oleh instruktur 

atau pelatih untuk mengefisienkan suatu gerakan atau mempelajari strategi 

dalam pertandingan olahraga tertentu. Tidak hanya dalam bidang olahraga , 

program video pembelajaran juga kerap dimanfaatkan untuk melatih gerakan 

tari dan drama dalam pembelajaran seni. 

c. Mengungkap sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dilihat oleh Mata, Rekaman 

video dapat digunakan untuk memperlihatkan gambar-gambar yang sulit 

diamati secara langsung. Dalam pembelajaran sains misalnya, pemirsa dapat 
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melihat bagaimana sebuah tanaman putri malu mempertahankan diri terhadap 

serangan spesies dari luar.  

d. Mengulang adegan atau peristiwa secara akurat, Peristiwa-peristiwa penting 

yang harus dan dipelajari dapat diulang dengan menggunakan teknik gerakan 

lambat atau slow motion. Dengan teknik ini pemirsa akan dapat mempelajari 

gerakan, proses, dan peristiwa secara akurat. Gerakan dalam olahraga misalnya 

akan membuat akan mudah dipelajari melalui pengulangan yang ditayangkan 

dalam gerak lambat. 

e. Menampilkan unsur visual secara realistik, Perkembangan mutakhir dari media 

video sebagai perangkat digital adalah kemampuannya dalam menayangkan 

gambar dan suara dengan tingkat kejelasan yang tinggi. Hal ini dikenal dengan 

istilah tayangan gambar dan suara dalam format high definition. Perkembangan 

yang pesat dari teknologi video, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, 

telah memberikan keunggulan bagi media ini untuk digunakan sebagai medium 

pembelajaran.  

f. Menampilkan warna dan suara, Program video memiliki keunggulan dalam 

menampilkan kombinasi yang dinamis antara unsur gambar bergerak dan suara 

dalam warna. Dengan kemampuan ini gambar-gambar yang terlihat dalam 

program video mampu diperlihatkan secara nyata atau realistik. Oleh karena 

itu, pengalaman belajar yang dihadirkan melalui program video seharusnya 

dapat dirancang agar mampu meningkatkan minat dan pengetahuan pemirsa. 
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g. Membangkitkan emosi, Program video dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang bersifat dramatik. Kemampuan ini dapat digunakan untuk 

pembelajaran pada aspek afektif atau sikap. 

 

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan di SMAN I Kedondong pada tanggal 

19 November 2016, berikut data ujian blok di kelas X SMAN 1 Kedondong 

sebelum dilakukanya penelitian. 

 

Tabel 1. Nilai Geografi siswa kelas X SMAN 1  Kedondong berdasarkan  

                     hasil Uji blok tahun pelajaran 2016-2017. 

Kelas KKM Jumlah 

≥ 73 (Tuntas) ≤ 73 (Belum Tuntas) 

X 1 19 (50 %) 19 (50 %) 38 

X-2 13 (34,2 %) 25 (65,8 %) 38 

X-3 12 (33,3 %) 24 (66,6 %) 36 

X-4 11 (28,9 %) 27 (71,1 %) 38 

X-5 12 (36,4 %) 21 (63,6 %) 33 

X-6 17 (43,6 %) 22 (56,4 %) 39 

X-7 20 (50 %) 20 (50 %) 40 

Jumlah 104 (39,7 %) 158 (60,3 %) 262 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi SMAN I Kedondong TP 

2016-2017. 

 

Penentuan ketuntasan belajar atau kriteria ketuntasan minimal ditentukan oleh 

masing-masing sekolah dengan tiga pertimbangan yaitu kemampuan tiap siswa, 

fasilitas, dan daya dukung setiap sekolah berbeda (Trianto, 2011: 241). Guru mata 

pelajaran geografi SMAN 1 Kedondong menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) untuk mata pelajaran geografi adalah 73. Siswa dinyatakan tuntas belajar 

apabila siswa mencapai nilai 73 atau lebih. 
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Berdasarkan data ujian blok kelas X SMAN I Kedondong diketahui bahwa hasil 

belajar geografi siswa belum semua tuntas, karena sebanyak 158 siswa atau 60,3% 

belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Siswa yang memiliki 

nilai lebih dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 104 siswa atau 

39,7%.  Hal ini dukung oleh Djamarah (2010:107) yaitu apabila bahan pelajaran 

yang diajarkan hanya 60%  sampai dengan 75% saja dikuasai siswa maka 

pembelajaran tersebut dikatakan rendah tingkat keberhasilanya. 

Berdasarakan data tersebut diketahui bahwa hasil belajar geografi rendah. 

Pembelajaran geografi yang dilakukan di SMAN 1 Kedondong belum 

menggunakan media pembelajaran yang variatif. Guru hanya menggunakan media 

power point sebagai media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran adalah faktor dari luar siswa yang berasal dari 

lingkungan sekolah. Belum optimalnya hasil pembelajaran tersebut dikarenakan 

kurang tepat pendekatan pembelajaran yang digunakan. Dalam peningkatan hasil 

belajar geografi maka dalam penelitian ini akan diterapkan pembelajaran 

menggunakan media video visual. Media berbasis video visual memegang peranan 

sangat penting dalam proses belajar. 

Media video  visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. 

Menurut Edgar Dale dalam bukunya berjudul Audio Visual Method in Teaching, 

dalam Arsad  (2011:11) Edgar Dale mengelompokan media pembelajaran 

berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh pembelajar. 
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Gambar 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Dari gambar 1 di atas tampak bahwa pengalaman belajar dengan hanya 

menggunakan simbol verbal saja, tingkat konkretnya lebih rendah dibandingkan 

jika menggunakan simbol visual. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa media 

adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya, sehingga dalam penelitian ini akan diterapkan pembelajaran 

menggunakan media video visual yang dapat membantu meningkatkan hasil 

belajar siswa dan dapat diketahui efektivitas penggunaan media video visual 

tersebut.  
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini  

dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Guru hanya memanfaatkan media power point. 

2. Pembelajaran tidak menarik dan monoton, tidak ada variasi. 

3. Hasil belajar Geografi siswa masih tergolong rendah, nilai siswa masih > 75%. 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas maka untuk menghemat biaya, waktu, dan 

keterbatasan penulis, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada: 

1. Hasil belajar Geografi siswa kelas X pada pokok bahasan Dinamika Litosfer 

Tahun 2016-2017 

2. Peningkatan hasil belajar Geografi kelas X SMAN 1 Kedondong Tahun 2016-

2017 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan signifikan rerata pretest hasil belajar Geografi antara 

kelas eksperimen (menggunakan video) dengan kelas kontrol (menggunakan 

power point). 

2. Apakah ada perbedaan signifikan rerata posttest hasil belajar Geografi antara 

kelas eksperimen (menggunakan video) dengan kelas kontrol (menggunakan 

power point). 
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3.  Apakah efektivitas pembelajaran menggunakan media video visual pada pokok 

bahasan dinamika litosfer lebih tinggi daripada pembelajaran tanpa 

menggunakan media visual. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan rerata pretest hasil belajar Geografi antara kelas 

eksperimen (menggunakan video) dan kelas kontrol (menggunakan power 

point). 

2. Untuk mengetahui perbedaan rerata posttest hasil belajar Geografi antara kelas 

eksperimen (menggunakan video) dan kelas kontrol (menggunakan power 

point). 

3. Mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan media visual pada pokok 

bahasan Dinamika Litosfer. 

 

F.  Kegunaan Penelitian  

 

Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya : 

1. Bagi peneliti, sebagai proses pembelajaran dalam pengaplikasian ilmu pada 

bidang pendidikan geografi dan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidkan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

2. Bagi guru dan sekolah, yakni memeberi masukan tentang efektivitas 

pembelajaran menggunakan media video visual terhadap hasil belajar siswa. 

3. Bagi siswa, yakni untuk meningkatkan hasil belajar Geografi sekolah. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah media video visual dan media power 

point. 

2. Ruang Lingkup Subjek penelitian ini adalah siswa klas X SMAN 1 Kedondong 

tahun 2016-2017 

3. Ruang lingkup tempat di SMAN 1 Kedondong Kecamatan Way Lima 

Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Ruang lingkup  waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016-

2017. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah teknologi pendidikan, teknologi pendidikan 

menurut AECT (2004) teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis 

dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara 

menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 
 

A.Tinjaun Pustaka 

 

1. Pengertian Belajar 

 

 Sadiman (2011:2) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ia 

meninggal. Salah satupertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

 

 Berdasarkan pendapat diatas mengenai pengertian belajar maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku individu 

yang melakukanya. Proses individu belajar adalah suatu usaha yang merupakan 

hasil interaksi dan pengalaman serta latihan dengan lingkungan yang akan 

memberi suatu dampak perubahan bagi kehidupanya. 

 

2.  Pengertian Pembelajaran 

  

 Pembelajran adalah terjemahan dari “instruction”, yang banyak dipakai dalam 

dunia pendidikan di amerika serikat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh  
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Gagne dalam Sanjaya (2009:27) yang menyatakan bahwa: “instruction is aset 

of event that effect learnersin such a way that learning is facilitated”. 

Menurut Sanjaya (2009:26) pembelajaran merupakan proses kerjasama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensidan sumber yang ada baik 

potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat,bakat, 

dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi 

yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan ,sarana, dan sumber belajar 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

 

Sanjaya (2009:28) mengemukakan pembelajaran pada hakikatnya adalah 

perubahan perilaku siswa baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik adalah berbeda-beda, maka selanjutnya 

memerlukan desain perencanaan pembelajaran yang berbeda juga. 

 

3.  Pembelajaran Geografi 
 

Geografi merupakan ungkapan atau kata dari bahasa inggris “Geography” yang 

terdiri dari dua kata yaitu geo yang berati bumi dan graphy (dalam bahsa yunani 

graphien) yang berarti pencitran, pelukisan atau deskripsi. Jadi pengertian 

geografi dalam pelukisan atau deskripsi tentang keadaan bumi. 

Lobeck dalam sumadi (2003:2) menyebutkan geografi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan-hubungan yang ada antara kehidupan dengan 

lingkungan fisiknya. Senada dengan hal tersebut, Bintarto dalam Waluya 

(2009:5) mengatakan bahwa geografi mempelajari hubungan kausal   gejala-
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gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dipermukaan 

bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makluk hidup beserta 

permasalahanya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional. 

 

4.  Materi Pembelajaran Geografi Kelas X 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinamika dan 

kecenderungan perubahan litosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di 

muka bumi. Materi ini berisi tentang fenomena yang terjadi di dalam bumi, 

seperti proses terjadinya gunung meletus, pergeseran tanah, dimana fenomena 

tersebut tidak bisa dilihat dengan secara langsung karena terjadi di dalam bumi. 

Maka dari itu dibutuhkan video untuk menayangkan fenomena tersebut agar 

siswa mendapat stimulus tentang proses alam tersebut. Materi dinamika dan 

kecenderungan perubahan litosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di 

muka bumi meliputi: 

 

a. Tenaga endogen 

Tenaga Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi bersifat 

konstruktif atau membangun. Tenaga ini meliputi tektonisme, vulkanisme 

dan seisme (gempa bumi). 

1. Tektonisme 

Tektonisme atau tenaga tektonik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi 

yang menyebabkan adanya perubahan letak kedudukan lapisan kulit bumi, 

baik secara horizontal maupun vertikal. tektonisme dengan arah vertikal 

mengakibatkan bentuk menonjol pada permukaan bumi berupa kubah 
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(domes), sedangkan tektonisme dengan arah horizontal mengakibatkan 

bentuk lipatan lipatan di bumi, retakan-retakan bahkan patahan (fault). 

Gerakan tektonisme disebut juga dengan istilah dislokasi. 

2. Vulkanisme 

Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya 

magma hingga mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak 

bumi atau pipa kepundan yang disebut diatrema. Gejala-gejala vulkanisme 

meliputi intrusi magma dan sekstrusi magma. 

3. Gempa bumi (seisme) 

Gempa bumi adalah getaran dipermukan bumi yang disebabkan oleh 

kekuatan dari dalam bumi. Besar kecilnya getaran terantung pada besar 

kecilnya hipocentra gempa, garis tegak lurus dari hipocentra menuju ke 

permukaan bumi disebut epicentra. Kekuatan gempa dapat diukur dengan 

alat yang disebut seismograf, sedangkan hasil pengukuran dari alat tersebut 

adalah seismogram. 

 

b. Tenaga eksogen 

Tenaga eksogen adalah tenaga geologi yang berasal dari luar bumi yang 

bersifat destruktif atau merusak. Berdasarkan penyebabnya, tenaga eksogen 

dibedakan menjadi 3, yaitu degradasi, agradasi, dan antropogenik 
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1. Degradasi 

Tenaga eksogen yang bersifat mengikis muka bumi digolongkan sebagai 

tenaga eksogen degradasi. Berdasarkan penyebabnya, tenaga eksogen 

degradasi dibedakan menjadi pelapukan, gerakan massa serta erosi dan 

transportasi. 

2. Gerakan massa tanah 

Perubahan bentuk muka bumi disebabkan oleh gerakan massa tanah atau 

mass wasting. 

3. Erosi 

Yaitu perpindahan material yang mengalami pelapukan dari satu tempat ke 

tempat yang lain. 

4. Agradasi 

Sedimentasi merupakan bagian daari agradasi, yaitu pengendapan material 

oleh angin, air atau gletser. 

 

 

5.  Pengertian Media Pembelajaran 

 

Menurut Arsyad (2011:3) kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa arab 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Gerlach & Ely (2011:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, 
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atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. 

 

6.  Jenis-Jenis Media Pembelajaran  

 

Leshin, pollock, dan reigeluth dalam Arsyad (2011:36), mengklasifikasikan 

media kedalam lima kelompok yaitu: 

a. media berbasis manusia (guru,instruktur, tutor, main peran, kegiatan 

kelompok dan field trip). 

b. media berbasis cetak (buku, buku latihan, alat bantu kerja) 

c. media berbasis visual (buku, bagan grafik, peta, gambar, dan slide) 

d. media berbasis audio-visual (video, film, dan televisi) 

e. media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer. 

 

7.  Video Pembelajaran 

 

Menurut Cheppy Riyana (2007) media video pembelajaran adalah media yang 

menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang 

berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu 

pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan 

pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar kerena 

unsur dengar (audio) dan unsur visual/video (tampak) dapat disajikan serentak. 

Video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalaui pita video dan dapat 

dilihat melalui video/VCD player yang dihubungkan ke monitor televise 



19 

 

(Sungkono 2003:65). Media video pembelajaran dapat digolongkan kedalam 

jenis media audio visual aids (AVA) atau media yang dapat dilihat dan 

didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Media 

VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video dimana 

signal audio visual direkam pada disk plastic bukan pada pita magnetic (Arsyad 

2004:36). 

 

Daryanto (1999:15) memberikan definisi bahwa “media video adalah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial”. Video merupakan salah satu dari jenis 

media audio visual. Karena video mampu menyampaikan materi pelajaran 

melalui gambar dan suara. Video merupakan suatu sistem penyimpanan 

informasi yang berupa gambar atau suara pada piringan (disk). Ada dua sistem 

yang dikembangkan dalam video disc ini, yaitu sistem optical dan sistem 

capacitanc.  

 

Pemanfaatan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran, selain dapat 

digunakan media presentasi dan CD multimedia interaktif, ia juga dapat 

dimanfaatkan untuk memutar video pembelajaran. Video pembelajaran yang 

bersifat interaktif tutorial membimbing peserta didik untuk memahami sebuah 

materi melalui visualisasi.  

 

 

 



20 

 

a.) Tema Video Dalam Penelitian  

DINAMIKA LITOSFER  

Tenaga Endogen 

Tektonisme 

Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari kulit bumi yang menyebabkan 

perubahan lapisan permukaan bumi, baik mendatar maupun vertikal.  

Vulkanisme 

Adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma ke 

permukaanbumi. 

Seisme / gempa bumi 

Seime sering disebut juga sebagai gempa. Gempa merupakan gerakan atau 

getaran kulit bumi yang disebabkan oleh gaya endogen.  

Tenaga Eksogen 

Pelapukan / weathering 

Pelapukan adalah proses pegrusakan atau penghancuran kulit bumi oleh 

tenaga eksogen. 

Erosi/pengikisan 

Sedimentasi/pengendapan 

a. Sedimen fluvial Sedimen fluvial 

b. Sedimen aeolis Sedimen aeolis  

c. Sedimen marine Sedimen marine  

d. sedimentasi moraine  
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PENGARUH LITOSFER TERHADAP KEHIDUPAN 
 

Secara umum, litosfer adalah lapisan bumi yang paling atas dengan 

ketebalan lebih kurang 66 kilometer dan tersusun atas batuan. Litosfer 

merupakan lapisan kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi yang 

bulat serta tersusun atas batuan dan mineral. 

Batuan merupakan benda alam yang menjadi penyusun utama di muka 

bumi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : Batuan Beku, Batuan Sedimen, Batuan Metamorf. 

MANFAAT LITOSFER BAGI KEHIDUPAN 

Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap 

kehidupan dan memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Litosfer 

bagian atas merupakan tempat hidup serta beraktivitas bagi manusia, 

hewan, dan tanaman. Adapun litosfer bagian bawah mengandung bahan-

bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan mineral atau 

tambang tersebut, di antaranya, minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi. 

Beberapa manfaat litosfer bagi kehidupan, di antaranya : 

a) Industri elektronikab) Dalam lapisan litosfer banyak terkandung berbagai 

mineral berharga, seperti intan, emas, perak, dan lain-lain.  

c) Unsur uranium dalam jumlah yang sedikit dan terbatas dapat 

dimanfaatkan sebagai : 

• Bahan bakar utama pada reaktor nuklir untuk menghasilkan energi listrik 

yang sangat besar. 
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8.  Microsoft Powerpoint 

 

Pengertian Ms Powerpoint adalah salah satu program aplikasi microsoft office 

yang berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini 

biasanya digunakan untuk keperluan presentasi, mengajar, dan untuk membuat 

animasi sederhana. Hadirnya aplikasi ini menggantikan cara presentasi lama 

yaitu dengan transparasi proyektor atau biasa disebut OHP.  

 

Dengan adanya Microsoft Powerpoint membuaat presentasi menjadi sangat 

mudah karena didukung dengan fitur-fitur yang cangih dan menarik. 

a. Fungsi Microsoft Power Point 

Adapun beberapa kegunaan dan fungsi Microsoft Powerpoint sebagai 

berikut: 

1) Membuat presentasi dalam bentuk slide-slide. 

2) Menambahkan audio, video, gambar dan animasi dalam presentasi 

sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup. 

3) Mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide. 

4) Membuat presentasi dalam bentuk softcopy sehingga dapat diakses 

melalui perangkat komputer 

b. Kelebihan Microsoft Powerpoint Beberapa keunggulan aplikasi ini 

diantaranya: 

1) Mudah dioperasikan. 

2) Tersedia berbagai macam desain dan animasi. 

3) Tersedia berbagai macam template menarik. 
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4) Dapat dibuat dengan berbagai format. 

5) Dapat mengedit foto secara langsung. 

c. Kelemahan Microsoft Powerpoint 

Ada beberapa kelemahan dari apilkasi ini adalah: 

1) Harganya yang mahal (gratis jika menggunakan versi bajakan). 

2) Hanya dapat dijalankan atau dioperasikan pada sistem operasi windows 

saja. 

 

 

9.  Hasil belajar 

 

 Pembelajaran kontekstual didasari oleh pandangan ahli pendidikan klasik John 

Dewey dengan mengajukan kurikulum dan metodologi  pengajaran yang 

berhubungan dengan pengalaman dan minat siswa. Siswa dapat belajar dengan 

baik apabila apa yang dipelajari berhubungan dengan apa yang mereka ketahui, 

serta proses belajar akan produktif jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar. 

Nurhadi (2003 : 13)  menyatakan bahwa pendekatan kontekstual merupakan 

suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam 

kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dengan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 
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10.  Efektivitas pembelajaran 

 

Efektifitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar bahasa 

indonesia (2007:219), kata efektif mempuyai efek, pengaruh, akibat, atau dapat 

membawa hasil.  

Soesmosasmito dalam trianto (2011:20) mengemukakan bahwa: 

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektifan pengajaran, yaitu: 

A. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan dalam KBM 

B. Rata-rata perilaku melaksankan tugas yang tinggi di antara siswa. 

C. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa. 

D. (Orientasi keberhasilan belajar) diutamakan 

 

11.  Keefektifan Media Video Pembelajaran dan Microsoft Powerpoint  

 

Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran di 

antaranya. Video merupakan media yang cocok untuk sebagai media 

pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa seorang diri 

sekalipun. Hal itu, tidak dapat dilepaskan dari kondisi para siswa saat ini yang 

tumbuh berkembang dalam dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 

30 menit menayangkan program yang berbeda. Dari itu, video dengan durasi 

yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluwesan lebih bagi guru dan 

dapat mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. Selain 

itu, pembelajaran dengan video multi-suara bisa ditujukan bagi beragam tipe 

pebelajar. Teks bisa di display dalam aneka bahasa untuk menjelaskan isi video. 
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Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir semua topik, tipe pebelajar, dan 

setiap ranah: kognitif, afektif, psikomotorik, dan interpersonal. Pada ranah 

kognitif, pebelajar bisa mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian sejarah 

masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini, karena unsur warna, suara 

dan gerak di sini mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu 

menonton video, setelah atau sebelum membaca, dapat memperkuat 

pemahaman siswa terhadap materi ajar. 

 

Seperti media video pembelajaran, media power point juga berfungsi untuk 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang bertujuan untuk lebih 

menarik perhatian siswa dalam belajar. Aplikasi ini dapat membuat presentasi 

dalam bentuk slide dan mudah diperasikan. Tetapi isi dari slide tersebut 

biasanya hanya berisi materi teks ataupun gambar. Tidak mengeluarkan suara 

seperti halnya media video. Dan isi materi yang ditampilkan tersebut adalah 

materi yang sama dengan apa yang ada di buku paket atau LKS siswa. Jika guru 

ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan pergerakan tanah atau letusan 

gunung, guru hanya menampilkan gambar. Siswa tidak dapat melihat 

bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut dari awal hingga akhir. Hal 

inilah yang ingin diteliti yakni pemanfaatan video pembelajaran  dalam 

peningkatan hasil belajar geografi siswa kelas X SMAN 1 Kedondong.  
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12.  Penelitian Yang Relevan 

a.Ahmad Wilda S 2015, dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Video 

Pembelajaran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Geografi Di Man Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode quasi 

eksperimen dengan pola Pretest-Posttest Control Group Design. Dalam 

rancangan ini mengambil dua kelompok (Eksperimen dan Kontrol) dari 

populasi tertentu. Kelompok eksperimen dikenai variabel perlakuan tertentu 

dalam jangka waktu tertentu, lalu kedua kelompok ini dikenai pengukuran yang 

sama, lalu dibandingkan hasilnya. Dari nilai rata-rata posstest terlihat bahwa 

hasil belajar kelas eksperimen yaitu 86,09 lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol yaitu 80,34. Hasil belajar siswa yang diperoleh melalui selisih tes awal 

dan tes akhir kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran geografi dapat dikatakan berkualitas dan efektif apabila hasil belajar 

siswa dapat meningkat dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa yaitu dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media visual 

pada saat proses pembelajaran. Dalam hal ini tugas guru sebagai tenaga pendidik 

harus mempuyai keterampilan dalam membuat media pembelajaran agar materi 

yang sulit dimengerti siswa dapat dipahami dengan baik. Dengan pembelajaran 

menggunakan media video visual, siswa akan mampu menigkatkan pemahaman, 

lebih mudah menggingat, meningkatkan pengetahuanya yang relevan dengan 
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dunia nyata, mendorong mereka penuh pemikiran, kerjasama, kecakapan belajar, 

dan kepercayaan diri siswa. 

  

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pretest pada kedua kelompok sample yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 

kemudian kelas eksperimen akan diberi perlakuan pembelajaran tanpa 

menggunakan media video visual. Setelah itu diadakan posttest untuk mengetahui 

hasil belajar guna mengukur keefektifan menggunakan media video visual.  

Kerangka pikir dapat diilustrasikan dalam diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Kerangka Pikir 
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ekperimen 

Kontrol 

Pembelajaran 
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Pembelajaran 
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C. Hipotesis Penelitian 

Nasution (2008:38) mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan tentang suatu 

hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenaranya secara empiris. 

Berdasarkan landasan teori tersebut dan kerangka berfikir, hipotesis penelitian 

yang diajukan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan signifikan hasil belajar pretest Geografi antar kelas 

eksperimen (menggunakan video) dan kelas kontrol (menggunakan power 

point) 

2. Ada perbedaan signifikan hasil belajar posttest Geografi antar kelas 

eksperimen (menggunakan video) dan kelas kontrol (menggunakan power 

point) 

3. Efektivitas Pembelajaran menggunakan media video visual pada pokok 

bahasan dinamika litosfer lebih efektif dibandingkan pemblajaran tanpa 

menggunakan media video visual. 
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III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian 

 

 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini eksperimen semu (Quasi 

Eksperimen). Eksperimen semu adalah jenis komparasi yang membandingkan 

pengaruh pemberian suatu perlakuan (treatment) pada suatu objek (sekelompok 

eksperimen) serta melihat besar pengaruhnya perlakuan (Arikunto. 2010:77) 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertama penelitian pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah kelas 

dan siswa yang akan dijadikan subjek penelitian. 

b. Memberikan tes awal (pretest) pada semua subjek penelitian. Tes ini juga 

berguna untuk mengetahui kemampuan awal serta kesetaraan kedua kelompok 

eksperimen. 

c. Memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan kotrol. Pada 

kelompok eksperimen, guru menerapkan pembelajaran menggunakan media 

video visual, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok.  
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Guru membagikan materi pelajaran dan soal yang menggunakan media video 

visual ditiap kelompok yang akan dibahas kemudian tiap kelompok akan 

membahas materi dan soal. Kemudian siswa akan mencari tahu sendiri materi 

yang belum dipahami dengan mendiskusikanya dengan teman satu kelompok. 

Diakhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang baru diajarkan. 

4. Memberikan tes yang sama pada kedua kelompok pada akhir pelajaran. Tes 

tersebut berguna untuk mengetahui kondisi subjek yang berkenaan dengan 

variabel dependen. 

5. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistik yang sesuai. 

6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

3. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest-posttest control group 

design. Desain ini terdapat dua kelompok, kemudian kedua kelompok diberi 

pretest. Kemudian kelompok eksperimen diberi perlakuan (A) dan kelas kontrol 

yang tidak diberi perlakuan (Sugiyono, 2010:76). Desain penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen 
 

X 
 

Kontrol 
 

- 
 

Tabel 2. Desain Eksperimen Pretest Posttest Control Group Design 

Sumber : Sugiono(2012:110) 
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Keterangan : 

X :Perlakuan(pembelajaran menggunakan Multimedia Pembelajaran Interaktif ) 

O1 : Soal posttest (kelompok eksperimen) 

O2 : Soal posttest (kelompok kontrol) 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 a. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kalender pendidikan SMAN I 

Kedondong, yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. 

b. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN I Kedondong. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Sugiyono (2010: 117) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek atau objek yang mempuyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 

I Kedondong tahun pelajaran 2015/ 2016 yang terdiri atas 7 kelas dengan 

jumlah 262 siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/ 2017.  

Pemilihan siswa kelas X sebagai subjek penelitian dengan pertimbangan 

bahwa: 
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a. belum disibukan dengan kegiatan ujian akhir nasional. 

b. waktu belajar disekolah yang singkat, sehingga perlumenggunakan media 

yang sederhana, efektif dan mudah dipahami dengan cepat. 

c. untuk memberikan variasi media pembelajaran, sehingga kualitas 

pembelajaran meningkat. 

 

Tabel 3. Jumblah siswa SMAN I Kedondong 

 
Kelas KKM Jumlah 

≥ 73 (Tuntas) ≤ 73 (Belum Tuntas) 

X 1 19 (50 %) 19 (50 %) 38 

X-2 13 (34,2 %) 25 (65,8 %) 38 

X-3 12 (33,3 %) 24 (66,6 %) 36 

X-4 11 (28,9 %) 27 (71,1 %) 38 

X-5 12 (36,4 %) 21 (63,6 %) 33 

X-6 17 (43,6 %) 22 (56,4 %) 39 

X-7 20 (50 %) 20 (50 %) 40 

Jumlah 104 (39,7 %) 158 (60,3 %) 262 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi SMAN I Kedondong TP   

2016-2017 
 

b. Sampel  

Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono 

(2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata 

lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.  
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Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel. Teknik ini biasanya dilakukan pada 

penelitian kualitatif. Pengertian Purposive Sampling atau Definisi Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Sampel ini lebih cocok digunakan untuk Penelitian Kualitatif atau penelitian 

yang tidak melakukan generalisasi. 

 

Tabel 4. Nilai Geografi siswa kelas X SMAN 1  Kedondong berdasarkan 

hasil Uji blok tahun pelajaran 2016-2017. 

 
Kelas KKM Jumlah 

≥ 7 (Tuntas) ≤ 73 (Belum Tuntas) 

X 1 19 (50 %) 19 (50 %) 38 

X-7 20 (50 %) 20 (50 %) 40 

Jumlah   78 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi SMAN I Kedondong TP 

2016-2017 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian  

Menurut sugiyono (2012:60) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempuyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

 

Variabel yang ada pada penelitian ini yaitu terdapat dua variabel bebas dan 

variabel terikat. 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Menurut sugiyono (2012:61) variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

http://www.prasko.com/2011/02/jenis-penelitian.html
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terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis 

media video (X1) dan media pembelajaran berbasis PPT (X7). 

 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Menurut sugiyono (2012:61), variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya yaitu hasil belajar geografi siswa 

SMAN 1 Kedondong tahun ajaran 2016/ 2017 (Y) 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 a. Nilai Pretest Media Video Pembelajaran Geografi 

Dianalisis menggunakan instrumen test, jumlah soal sebanyak 25 soal pilihan 

ganda, dengan alternatif 4 jawaban, nilai terkecil 25 dan nilai tertinggi 100.  

 

b. Hasil Posttest Media Video Pembelajaran Geografi 

Dianalisis menggunakan instrumen test, jumlah soal sebanyak 25 soal pilihan 

ganda, dengan alternatif 4 jawaban, nilai terkecil 25 dan nilai tertinggi 100. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Tes 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes 

Metode tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa sebelum dan 

setelah proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan pada kelas eksperimen dan    

kelas kontrol. Sebelum tes diberikan pada saat evaluasi terlebih dahulu diuji 

cobakan kepada sepuluh orang siswa dalam populasi diluar sample. Kemudian 
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hasil uji coba tersebut dianalisis menggunakan progrm anates untuk mengetahui 

uji validitas, uji reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran untuk 

mengetahui validitas dan releabilitas dari butir-butir tes. Bentuk tes yang 

diberikan pada saat uji coba adalah tes pilihan ganda. Jumblah butir tes pilihan 

ganda. Jumblah butir tes adalah 25 soal, evaluasi dilakukan dengan cara pretest 

dan posttest. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 

Geografi siswa kelas X SMAN 1 Kedondong tahun pelajaran 2016-2017 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes. Instrumen tes diberikan pada awal 

sebelum eksperimen (pretest) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa, dan tes sesudah eksperimen dilakukan (posttest) yang bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar Geografi. 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-tingkatan 

kevalidin suatu instrumen (Arikunto, 2007:160). Sebuat tes dikatakan valid 

apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang 

digunakan adalah validitas isi yaitu ditinjau dari kesesuain isi tes dengan isi 

kurikulum yang hendak diukur. 
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Rumus yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu soal yaitu rumus 

product moment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Kriteria Uji Validitas 

  
No Korelasi Keterangan 

1 0,801-1,00 Validitas sangat tinggi 

2 0,601-0,800 Validitas tinggi 

3 0,401-0.0,600 Validitas sedang 

4 0,201-0,400 Validitas rendah 

5 0,001-0,200 Validitas sangat rendah 

6 ≤0,00 Tidak valid 

Sumber: Arikunto (2007:70) 
 

Berdasarkan hasil ujicoba res kepada siswa diperoleh perhitungan validitas tes 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Soal 

 
Nomor 

Soal 

Kriteria Keputusan 

1 Tidak Valid Digunakan (direvisi) 

2 Valid Digunakan 

3 Tidak Valid Digunakan (direvisi) 

4 Valid Digunakan 

5 Valid Digunakan 

6 Valid Digunakan 

7 Valid Digunakan 

8 Valid Digunakan 

9 Valid Digunakan 

10 Valid Digunakan 

11 Valid Digunakan 

12 Valid Digunakan 

13 Valid Digunakan 
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14 Valid Digunakan 

15 Valid Digunakan 

16 Valid Digunakan 

17 Valid Digunakan 

18 Valid Digunakan 

19 Valid Digunakan 

20 Valid Digunakan 

21 Valid Digunakan 

23 Valid Digunakan 

24 Tidak Valid Digunakan (direvisi) 

25 Tidak Valid Digunakan (direvisi) 

 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketetapan hasil tes apabila diteskan kepada subjek yang  

Sama dalam waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliabel jika tes tersebut  

Memberikan hasil yang tetap terhadap subjek yang sama. Prosesinput dan 

pengolahan data menggunakan program SPSS. 

Reabilitas tes dihitung dengan rumus alpha, yaitu: 

 

 

 

 

Tabel 7. Kriteria Uji Releabilitas 

 
No Nilai tes Keterangan 

1 0,800-1,000 Sangat tinggi 

2 0,600-0,799 Tinggi 

3 0,400-0,599 Cukup 

4 0,200-0,399 Rendah 

5 0,00-0,199 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2007:75) 
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c.  Taraf Kesukaran 

Suatu soal dikatakan baik adalah jika soal itu tidak terlalu mudah atau terlalu 

sukar. Taraf kesukaran soal yang baik jika memiliki taraf kesukaran sedang. 

Proses input dan pengolahan data menggunakan program SPSS. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan indeks kesukaran yang 

besarnya antara 0,00 – 1,00. Jika indeks kesukaran bernilai 0,00 berarti soal 

tergolong sukar, namun jika indeks kesukaran bernilai 1,00 berarti soal terlalu 

mudah. Besarnya indeks kesukaran dihitung dengan: 

 

   

   

   

  Keterangan: 
  P = indeks kesukaran 

  B= banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

 JS= jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tabel 8. Kriteria Tingkat Kesukaran 

 
No Tingkat kesukaran Keterangan 

1 0,70 sampai dengan 1,00 Soal mudah 

2 0,30 sampai dengan 0,70 Soal sedang 

3 0,00 sampai dengan 0,30 Soal sukar 

Sumber: Arikunto (2007:210) 

Berdasarkan hasil uji coba tes kepada siswa, dimana soal berjumlah 25 soal 

pilihan gand, maka diperoleh perhitungan taraf kesukaran tes sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran Soal 

 
Nomor 

Soal 

Kriteria Keputusan 

1 Mudah Digunakan 

2 Sedang Digunakan 

3 Mudah Digunakan 
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4 Sedang Digunakan 

5 Sedang Digunakan 

6 Sukar Digunakan 

(direvisi) 

7 Sukar Digunakan 

(direvisi) 

8 Sedang Digunakan 

9 Sukar Digunakan 

(direvisi) 

10 Sedang Digunakan 

11 Sedang Digunakan 

12 Sedang Digunakan 

13 Sedang Digunakan 

14 Sedang Digunakan 

15 Sedang Digunakan 

16 Sedang Digunakan 

17 Sukar Digunakan 

(direvisi) 

18 Sedang Digunakan 

19 Sedang Digunakan 

20 Sedang Digunakan 

21 Sedang Digunakan 

22 Sedang Digunakan 

23 Sedang Digunakan 

24 Sukar Digunakan (direvisi) 

25 Sukar Digunakan (direvisi) 

 

Setelah dilakukan uji coba soal sebanyak 25 soal kepada siswa, diketahui 

bahwa soal dengan kriteria sukar sebanyak 6 soal (24%), soal sedang sebanyak 

17 soal (68%), sedangkan soal dengan kriteria mudah sebanyak 2 soal (8%). 

Sesuai dengan kriteria taraf kesukaran pada tabel diatas. Maka soal ini 

mempuyai taraf sedang, kesukaran  yang baik. 

d.  Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan 
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rendah) (Arikunto,2007:211). Proses input dan pengolahan data menggunakan 

program SPPS. 

 Soal dikatakan baik jika dapat membedakan tingkat kemampuan seseorang, 

daya pembeda soal dirumuskan: 

 

 

 Keterangan: 

J      : Jumlah peserta tes 

JA    : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB    : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA   : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB   : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar  

PA   : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P sebagai 

indeks kesukaran) 

PB    : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

 Tabel 10. Kriteria Uji Daya Pembeda Soal 

 
No Indeks daya pembeda Tingkat daya pembeda 

1 0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Jelek 

2 0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

3 0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik 

4 0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Baik sekali 

Sumber: Arikunto (2007:218) 

Adapun hasil perhitungan daya pembeda soal sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Uji Coba Daya Pembeda Soal 

 
No Kriteria Nomor soal Jumlah % 

1 Jelek 1,3,5,25 4 16 

2 Cukup 2,4,8,10,11,12,13,14,15,16, 

18,19,20,21,22,23 

16 64 

3 Baik 6,7,9,17, 4 16 

4 Baik 

sekali 

24 1 4 
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Setelah dilakukan uji coba soal sebanyak 25 butir soal kepada siswa, diketahui 

bahwa soal dengan daya beda jelek sebanyak 4 soal. Soal dengan daya beda 

cukup sebanyak 16 soal, soal dengan daya baik sekali sebanyak 4 soal, 

sedangkan soal dengan daya beda baik sekali sebanyak 1  Sesuai dengan 

kriteria tersebut bahwa soal ini mempuyai daya beda yang cukup baik. 

G. Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas distribusi 

data dan homogenitas varians data kedua kelompok. Pengujian normalitas 

distribusi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS-16) dengan bantuan SPPS sedangkan uji homogenitas 

varians data dilakukan dengan Levene Test. 

Perbedaan hasil tes pemahaman konsep menggunakan uji statistik inferensial. 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas dilanjutnya dengan pengujian 

hipotesis komparatif adalah pernyataaan yang menunjukan hasil dengan nilai 

dalam satu variabel atau lebih pada sample yang berbeda. Untuk menguji hipotesis 

komparatif digunakan uji-t untuk parametrik (jika data berdistribusi  normal dan 

homogen) 

1.T-test adalah statistik parameter yang digunakan untuk menguji hipotesis, 

komparatif rata-rata dua sample, bila datanya berbentuk interval atau rasio. Ujji 

t-test digunakan apabila data normal data homogen.  
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1. Uji Persyaratan Analisis Data  

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi untuk melakukan 

uji hipotesis dengan uji t, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran Sdata 

sample yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data diuji menggunakan uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 16. Pada tabel output Test of 

Normality, jika One sample Kolmogorov-Smirnov nilai sig > α (α = 0,05) maka 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Alasan digunakannya 

taraf signifikansi (α) = 0,05 dikarenakan peluang terjadinya kesalahan 0,05 cukup 

untuk masalah sosial termasuk pendidikan, sedangkan taraf signifikansi (α) = 0,01 

biasa dipakai untuk uji laboratorium obat kesehatan. 

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

B.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan syarat yang kedua untuk melakukan uji hipotesis 

dengan uji t. uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua data yang 

diperoleh dari kedua kelompok tersebut memiliki varians yang sama atau 

sebaliknya (Arikunto, 2007:136). Perhitungan mengenai homogenitas dalam 

penelitian menggunakan program seri program seri program statistik (SPSS 16). 
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Dalam hal ini berlaku ketentuan apabila nilai signifikan (sig) < 0,05 berarti data 

berasal dari populasi –populasi yang mempuyai varians tidak sama, apabila nilai 

signifikan (sig) > 0,05 berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempuyai 

varians sama (Santoso, 2012:19). 

2. Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya 

pengaruh atau hubungan fungsional antara satu variabel independen (bebas) 

dengan satu variabel dependen (terikat) dan memprediksi variabel dependen 

dengan menggunakan variabel independen. (Moh. Pabundu Tika, 2005). Data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data analisis secara bertahap sesuai dengan 

tujuan penelitian. Teknik yang digunakan untuk melihat perbedaan pembelajaran 

menggunakan media video visual dan pembelajaran tanpa menggunakan media 

video visual yaitu dengan melakukan uji beda mean (uji t). 

 

Untuk dapat menguji dengan uji beda mean (uji t) dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a.mengumpulkan data siswa masing-masing kelompok. 

b.menskor setiap data siswa sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat lebih 

dulu. Merangkum data siswa dalam bentuk tabel. 

c.menentukan skor rerata dan standar deviasi dari data yang diperoleh dari 

masing-masing kelompok dalam bentuk tabel. 
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d.melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan terhadap seluruh sel yang 

ada, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Uji normalitas ini 

dilakukan untuk mengetahui kenormalan kelompok data (skor) 

e.melakukan uji homogenitas. 

f.melakukan uji hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji beda mean (uji t) . dalam perhitunganya digunakan program SPSS 16. 

3. Hipotesis Statistik 

Menggunakan hipotesis statistik, karena penelitian menggunakan data sample 

yang diambil dari populasi. Dugaan apakah data sample itu dapat diberlakukan ke 

populasi, dinamakan hipotesis statistik, (Sugiono, 2012:64). Hipotesis statistik 

yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan adalah: 

Hipotesis pertama 

Ho : tidak ada perbedaan signifikan rerata pretest hasil belajar geografi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Ha : ada perbedaan signifikan rerata pretest hasil belajar geografi antara 

kelas ekperimen dan kelas kontrol. 

Dapat ditulis hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

Ho : µ1=µ2 

Ha : µ1≠µ2 

Keterangan: 

µ1 : rerata pretest kelas eksperimen 

µ2 : rerata posttest kelas kotrol 
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kriteria pengujian: 

jika t hitung > tabel maka Ho ditolak dengan taraf kepercayaan 5% (a = 0,05), 

sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima (Rusman, 2011:94). 

Hipotesis Kedua 

Ho  : tidak ada perbedaan signifikan rerata posstest hasil belajar 

geografi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Ha  : ada perbedaan signifikan rerata posttest hasil belajar geografi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dapat ditulis hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

Ho  : µ1 = µ2 

Ha  :µ1 ≠ µ2 

Keterangan : 

µ1  : nilai postest kelas eksperimen 

µ2  : nilai posttest kelas kontrol 

kriteria uji : 

jika t hitung > tabel maka Ho ditolak dengan taraf kepercayaan 5% (a = 0,05), 

sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima ( Rusman, 2011:94). 

Hipotesis Ketiga  

Ho  : efekttivitas pembelajaran menggunakan media video visual 

pada pokok bahasan sejarah pembentukan bumi kurang efektif 

dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan media video 

visual. 

Ha  : efektivitas pembelajaran menggunakan media video visual 

pada pokok bahasan sejarah pembentukan bumi lebih tinggi 

daripada pembelajaran tanpa menggunakan media video visual. 

Kriteria pengujian : 
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Dengan kriteria jika ketuntasan belajar kelas eksperimen kurang dari kelas 

kontrol maka Ho diterima, sebaliknya jika ketuntasan belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi dari kelas kontrol maka Ho ditolak.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat saya simpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai rerata pretest hasil belajar geografi antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak berbeda. Hal ini disebabkan oleh belum diberikanya perlakuan 

terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga siswa masih mempuyai 

kemampuan yang sama. 

2. Nilai rerata posttest hasil belajar geografi pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini disebabkan oleh diberikanya 

perlakuan pembelajaran menggunakan media video visual pada kelas 

eksperimen, sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran menggunakan 

media power point sehingga hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. 

3. Pembelajaran menggunakan media visual lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran yang munggunakan media power point, hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan hasil hasil belajar. 
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B.Saran 

Dari penelitian yang sya lakukana daam penerapan pembalajaran menggunakan 

media video visual, saran yang dapat dikemukakan yaitu: 

1. Hasil belajar merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar, oleh karena itu sebaiknya guru hendaknya dapat lebih 

kreatif lagi dalam memberikan materi pelajaran, salah satunya dengan 

menggunakan variasi pembelajaran dengan menggunakan media visual pada 

pokok bahasan Dinmika Litosfera dapat meningkatkan hasil belajar siwa 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan power point. 

2. Sebagai salah satu langkah dari misi SMAN I Kedondong Memanfaatkan 

media ICT,TV,VIDEO,CD ROOM, dan Modul dalam proses pembelajaran, 

media video visual sangat cocok untuk diterapkan. Karena terbukti 

pembelajran menggunakan media video visual efektif dalam meningkatkan 

keaktifan siswa di kelas pada saat proses belajar mengajar dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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