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ABSTRAK 

Hikmah, Ulfah Nur. 2016. Pengembangan Media Video Pembelajaran 

Globalisasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar  PKn Studi Kasus: Siswa 

Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang.  Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Farid Ahmadi, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D. Pembimbing II Fitria 

Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd.,M.Pd. 

 

Pelaksanaan pembelajaran PKn di SDN Purwoyoso 01 Semarang belum 

optimal. Hal itu disebabkan karena guru hanya menggunakan media gambar 

dalam pembelajaran PKn, sehingga siswa kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Penggunaan media video dalam pembelajaran PKn dapat 

memberikan jalan alternatif untuk siswa agar memotivasi siswa untuk belajar 

lebih giat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengembangan, kelayakan, dan keefektifan media video pembelajaran globalisasi 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pengembangan, kelayakan, kefektifan media 

video pembelajaran globalisasi untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SDN Purwoyoso 01. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Devlopment). Model pengembangan yang digunakan yaitu model Waterfall yang 

terdiri dari 5 tahap, yaitu analysis, design, implementation, testing, dan 

maintenence,. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Purwoyoso 

01 Semarang berjumlah 27 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data berupa tes dan non tes. Analisis 

data yang digunakan yaitu analisis kelayakan, analisis data awal dan akhir. 

Pengembangan video pembelajaran globalisasi melalui beberapa tahap, 

antara lain: a) analysis yaitu  menganalisis kebutuhan media dan pengumpulam 

data. b) design yaitu pembuatan storyboard. c) implementation yaitu pembuatan 

video pembelajaran. d) testing yaitu validasi dari tim ahli dan melakukan uji coba. 

e) maintenance, peneliti tidak melakukan sampai tahap ini karena peneliti hanya 

sebatas menguji. Hasil penilaian dari validator materi menunjukkan angka 

persentase 82,14% dengan kategori “Layak”. Sedangkan untuk penilaian dari 

validator media menunjukkan angka persentase 85% dengan kategori “Sangat 

Layak”. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai 

Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya ada perbedaan secara signifikan antara hasil belajar PKn 

materi globalisasi sebelum dan sesudah menggunakan media video pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat membuat media 

pembelajaran yang inovatif agar siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Kata Kunci: hasil belajar; media video pembelajaran; PKn 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG  

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 mengatur bahwa pendidikan 

merupakan  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat,bangsa dan negara. Setiap orang berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak. Pendidikan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu 

pendidikan fomal dan pendidikan nonformal. Melalui pendidikan seseorang 

diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi di dalam dirinya agar menjadi 

seorang individu yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian yang 

luhur. 

  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 19, proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,  

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didik 

dalam pembelajaran yang dapat dilakukan melalui pembelajaran yang inovatif, 
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media pembelajaran yang menarik, dan sumber belajar yang bervariasi. Proses 

pembelajaran perlu direncanakan secara efektif dalam sebuah rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kegiatan memegang peranan 

penting karena proses interaksi peserta didik, guru, dan sumber belajar terjadi di 

dalam kegiatan tersebut. 

  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 membahas 

tentang Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) PKn di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan dapat melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya 

mata pelajaran PKn di sekolah diharapkan dapat berpengaruh dalam pembentukan 

jiwa nasionalisme peserta didik. 

  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

menyatakan bahwa pendidikan PKn dapat memfasilitasi penanaman pendidikan 

karakter pada siswa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn antara 

lain agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, 

rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi 

secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; (3) berkembang 

secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 
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masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 

(4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. Sejalan dengan tujuan PKn tersebut, maka jelaslah pembelajaran PKn 

harus diterapkan sejak dini secara efektif. 

  Namun, pada kenyataannya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seperti yang terdapat dalam 

Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran PKn Tahun 2007 

yang menjelaskan bahwa ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan 

standar isi mata pelajaran PKn yaitu adanya cakupan KD yang lebih luas dari SK, 

adanya istilah yang tidak benar secara konsep keilmuan, dan adanya rumusan KD 

yang dianggap terlalu berat untuk ukuran siswa. Hal tersebut menimbulkan 

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah. 

  Permasalahan pelaksanaan pembelajaran PKn juga terjadi di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01. Berdasarkan wawancara secara tidak terstruktur denga guru kelas 

IV, pembelajaran yang dilakukan mengalami beberapa permasalahan diantaranya 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya menyampaikan materinya saja, 

kurang adanya variasi dalam menyampaikan materi pembelajaran yang inovatif. 

Dalam pembelajaran PKn, guru masih memegang kendali penuh pada saat proses 

pembelajaran atau pembelajaran masih terpusat pada guru.  

  Proses pembelajaran PKn di kelas, guru sudah menggunakan media untuk 

menunjang proses pembelajaran. Namun, guru belum optimal dalam penggunaan 

media di dalam pembelajaran. Guru belum menggunakan media yang berbasis 
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informasi dan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran PKn. Media yang 

digunakan oleh guru hanya berupa gambar dalam proses pembelajaran. 

Keterbatasan guru dalam penggunaan media memberikan dampak yang kurang 

baik bagi siswa, sehingga siswa menjadi kurang tertarik dan kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran, siswa merasa jenuh, dan menjadikan siswa pasif. 

Kurangnya partisipasi aktif siswa di dalam pembelajaran dapat menimbulkan 

situasi kurang kondusif. 

  Keterbatasan media yang digunakan oleh guru mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah. Terdapat 2 nilai rata-rata terendah pada hasil UAS semester ganjil 

yaitu, mata pelajaran matematika dan PKn. Alasan peneliti lebih memilih mata 

pelajaran PKn dibandingkan dengan mata pelajaran matematika karena belum ada 

jam tambahan khusus untuk pembelajaran PKn. Sedangkan untuk mata pelajaran 

matematika, setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu guru selalu memberikan jam 

tambahan khusus selama 1 jam. Jam tambahan matematika dilaksanakan setelah 

bel pulang sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, guru tidak melakukan jam 

tambahan pada mata pelajaran PKn karena guru menganggap bahwa siswa bisa 

belajar sendiri di rumah dengan cara membaca materi. Sedangkan untuk mata 

pelajaran matematika, siswa membutuhkan seorang pembimbing untuk 

mempelajarinya. 

  Hasil nilai UAS mata pelajaran PKn semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016. Hasil UAS mata pelajaran PKn masih rendah. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai UAS PKn siswa kelas IV SDN Puwoyoso 01 yang belum mencapai 
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nilai KKM 63, yaitu dari 27 siswa  terdapat 17 siswa (63%) yang mendapat nilai 

di atas KKM sedangkan 10 siswa (37%) mendapat nilai di bawah KKM.  

  Peneliti juga melakukan mini riset pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 

01. Mini riset yang dilakukan oleh peneliti berupa angket analisis kebutuhan 

media untuk guru dan siswa. Tujuan dari pelaksanaan mini riset yaitu untuk 

mengetahui kebutuhan media seperti apa yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. 

Hasil mini riset yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa guru dan 

siswa membutuhkan media berbasis informasi dan teknologi yang menarik berupa 

video, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar PKn. Alasan lain peneliti 

memilih media video yaitu, peneliti ingin memanfaatkan LCD yang terdapat di 

SDN Purwoyoso 01 Semarang. Guru-guru tidak pernah menggunakan LCD untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti memberikan sebuah 

motivasi kepada guru agar kedepannya dapat memanfaatkan LCD yang terdapat 

di sekolah tersebut.  

  Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengembangkan 

sebuah media video pembelajaran untuk mata pelajaran PKn. Dengan 

menggunakan video sebagai media pembelajaran diharapkan dapat membuat 

siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran PKn yang selama ini dianggap 

sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. Selain itu, 

pengembangan media video pembelajaran dapat menjadi alternatif pemecahan 

masalah. 

 Menurut Kusatandi dan Sutjipto (2013:8) media pembelajaran adalah alat 

yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 
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makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana untuk 

meningkatkan kegiatan proses belajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk 

media tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat 

digunakan dengan tepat. 

  Penggunaan media pada proses pembelajaran harus cocok dan sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Menurut Daryanto (2013:13) dengan 

memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan 

media akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, 

persepsi siswa juga sangat memengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam 

pemilihan media harus memerhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, 

memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efetif. 

  Beragam jenis media pembelajaran interaktif dapat mendukung proses 

kegiatan belajar. Salah satunya yaitu media video pembelajaran. Menurut 

Daryanto (2013:88) video adalah segala seuatu yang memungkinkan sinyal audio 

dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Video dapat 

dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat memberikan 

pengalaman yang tidak terduga kepada siswa. Selain itu, video dapat 

dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Penggunaan media video 

pembelajaran dapat menjadi daya tarik siswa dalam mengikuti kegiatan 
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pembelajaran di dalam kelas. Media video dianggap menarik oleh siswa, karena 

guru jarang bahkan ada yang tidak pernah menggunakan media video 

pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar. 

  Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

pengembangan video pembelajaran adalah penelitian yang dilakukan oleh I Made 

Karta, Sudaryono, dan Herman Budiyono pada tahun 2012 yang berjudul 

“Pengembangan Video Pembelajaran Menulis Puisi Baru Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video layak digunakan. Hal 

ini ditunjukkan dengan penilaian ahli media pembelajaran bahwa produk 

dinyatakan layak dari aspek tampilan seperti suara, gambar, huruf, dan warna. 

Sementara itu, ahli materi pembelajaran memberi tanggapan bahwa produk sudah 

layak digunakan untuk pembelajaran menulis puisi baru, ditinjau dari aspek 

materi, aspek tampilan, dan aspek kemenarikan. Hasil uji coba perorangan 

terhadap penggunaan dan ketertarikan video 96,3%. Uji kelompok kecil dilakukan 

pada sembilan siswa memperlihatkan angka responsive 94,4% siswa menyukai 

media video pembelajaran tersebut. 

  Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh I 

Gusti Lanang Agung Kartikan Putra, I Dewa Kd Tastra, IGN I Wy Suwatra pada 

tahun 2014 yang berjudul “Pengembangan Media Video Pembelajaran dengan 

Model ADDIE pada Pembelajaran Bahasa Inggris di SDN Selat”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penilaian uji ahli media 92,00% (sangat baik), uji ahli desain 

pembelajaran 85,00% (baik), uji ahli media pembelajaran 88,00% (baik), uji coba 

perorangan 92,31% (sangat baik), uji coba kelompok kecil 92,24% (sangat baik), 
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dan uji coba lapangan 92,46% (sangat baik). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

media video pembelajaran tersebut layak digunakan. 

  Penelitian juga dilakukan oleh Maliheh Ghaedsharafi dan Mohammad 

Sadegh Bagheri pada tahun 2012 yang berjudul “Effect of Audivisual, Audio, and 

Visual Presentations on EFL Learners Writing Skill”. Hasil pembahasan 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan menulis peserta didik. Media audiovisual dianggap lebih efektif dan 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis peserta didik daripada menggunakan 

media audio maupun visual. 

  Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengkaji tentang 

bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn tentang 

globalisasi melalui penelitian R&D dengan judul “Pengembangan Media Video 

Pembelajaran Globalisasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Studi Kasus: 

Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang”. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengembangan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01? 

2. Bagaimana kelayakan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01? 

3. Bagaimana keefektifan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01? 
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1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui pengembangan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 

2. Mengetahui kelayakan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 

3. Mengetahui keefektifan media video pembelajaran globalisasi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

   Secara teoritis, pengembangan video pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran PKn dan 

menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

   Dapat memberikan informasi dan masukan positif bagi guru agar dapat 

mengembangkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, 

menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. 

b. Bagi Siswa 

   Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat 

meningkatkan semangat belajar serta pemahaman siswa dalam kegiatan belajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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c. Bagi Sekolah  

   Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada sekolah 

agar dapat mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. 

d. Bagi Peneliti 

   Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk 

menghasilkan media video pembelajaran bagi siswa kelas IV SD. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

  Belajar merupakan salah satu komponen kehidupan yang paling penting 

dalam kehidupan manusia. Belajar telah dimulai sejak manusia pertama ada di 

dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi. Untuk memperoleh 

pengertian yang objektif tentang belajar di sekolah perlu dirumuskan secara jelas 

pengertian belajar. 

  Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2013:2). Menurut M.Syah (2009:63) belajar merupakan kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. 

  MenurutRifa’I dan Anni (2012:66) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pemikiran Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009:10) menyatakan bahwa 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah stimulasi lingkungan, 

melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas guru. 
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  Menurur Darsono (dalam Hamdani, 2011:22) ada beberapa ciri belajar, 

antara lain. 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan dengan lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisah satu dengan yang lainnya. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:80) terdapat  faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu sebagai berikut:  

a. kondisi internal peserta didik. 

Kondisi internal peserta didik meliputi kondisi fisik dan psikis. Kondisi 

fisik, misalnya kesehatan organ tubuh peserta didik. Siswa yang mengalami 

kelemahan di bidang fisik, seperti kesulitan membedakan warna, maka siswa akan 

mengalami kesulitan dalam melukis. Kondisi psikis, misalnya siswa yang 

mengalami ketegangan emosional akan merasa kesulitan dalam mempersiapkan 

diri untuk mengikuti pembelajaran; 

 



13 
 

 

b. kondisi eksternal peserta didik 

Faktor eksternal kompleksnya dengan kondisi internal peserta didik sama. 

Beberapa kondisi eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan 

dan budaya belajar masyarakat akan memengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi dalam 

proses belajar individu sehingga pada akhirnya dapat menentukan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

  Tahap selanjutnya setelah manusia melalui proses belajar adalah 

pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses seseorang untuk 

membelajarkan proses belajar yang didapatkannya dari orang lain. Menurut 

Gagne (dalam Rifa’I dan Anni, 2012:158) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar 

memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

  Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:5) pembelajaran merupakan suatu 

usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar 

mereka dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah usaha-usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber 
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belajar dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran siswa merupakan subjek 

belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar. 

  Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha sadar guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari (Hamdani, (2011:23). 

  Kustandi dan Sutjipto (2013:5) mengidentifikasi ciri-ciri pembelajaran 

yaitu sebagai berikut. 

a. Pada proses pembelajaran, guru harus menganggap siswa sebagai individu 

yang mempunyai unsur-unsur dinamis yang dapat berkembang bila disediakan 

kondisi yang menunjang. 

b. Pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa karena yang belajar 

adalah siswa, bukan guru. 

c. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan sengaja. 

d. Pembelajaran bukan kegiatan insidental, tanpa persiapan. 

e. Pembelajaran merupakan pemberian bantuan yang memungkinkan siswa dapat 

belajar. 

 Dari beberapa pendapat tentang konsep pembelajaran dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah serangkaian proses yang dirancang pendidik untuk 

membantu, memfasilitasi, mendukung, dan meningkatkan proses belajar peserta 

didik, sehingga berdampak pada hasil belajar yang meningkat dan tercapai tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. 
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2.1.2. Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan hasil nyata yang dicapai oleh pesrta didik setelah 

mengalami proses belajar guna mengetahui seberapa besar kompetensi yang sudah 

tercapai. Suprijono (2012:5) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Hasil belajar juga dapat dikatakan sebagai kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

  Rifa’I dan Anni (2012:69) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, hasil belajar dapat dilihat dari 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembelajar setelah 

mengalami proses belajar. 

  Bloom (dalam Rifa’I dan Anni 2012:70) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaituranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual yang mencakup kategori 

pengetahuan/ingatan, pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi, dan 

kreasi. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan 
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materi pembelajaran pada satu pokok bahasan. Hasil belajar yang baik hanya 

dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang optimal. 

2.1.3. Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

2.1.3.1. Hakikat PKn di Sekolah Dasar 

  Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang diberikan 

kepada siswa di sekolah untuk mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik 

dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri siswa. Dalam Kajian 

Kebijakan Kurikulum 2007 disebutkan bahwa mata pelajaran PKn pada 

hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga 

Negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar Negara 

Pancasila. Menurut Winataputra (2007:1.4) istilah kewarganegaraan digunakan 

dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, 

misalnya peraturan tentang diri kewarganegaraan dan peraturan tentang 

naturalisasi. Secara konseptual istilah kewarganegaraan diadopsi dari kata 

citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status 

hukum dan karakter warga negara. Sebagaimana digunakan dalam perundang-

undangan kewarganegaraan untuk status hukum warga negara dan pendidikan 

kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara 

kurikuler. 

  Berdasarkan penjelasan tersebut, PKn merupakan pendidikan yang 

membekali siswa pengetahuan dan kemampuan agar dapat menjadi warga negara 

yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta memiliki 

karakter pribadi yang luhur agar dapat hidup bersama di lingkungan sekitarnya. 
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PKn juga merupakan pendidikan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

warga negara menyangkut hubungan dengan negara yang diatur di dalam undang-

undang. 

2.1.3.2. Tujuan PKn di Sekolah Dasar 

 Tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk membentuk karakteristik dan 

watak warga negara yang baik. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi menyatakan bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai 

berikut. 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran PKn adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu 

membentuk warga negara agar mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. 
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Diharapkan siswa kelak dapat menjadi anak yang cerdas, terampil, bertanggung 

jawab, dan dapat mengikuti kemajuan teknologi. 

2.1.3.3. Ruang Lingkup PKn di Sekolah Dasar 

  Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indoensia, keterbukaan dan 

jaminan keadilan. 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan 

daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan 

internasional. 

c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan, dan perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara. 
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e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar 

negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintah daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka. 

h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan 

organisasi internasional dan mengevaluasi globalisaisi. 

  Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa PKn 

merupakan pendidikan yang membekali siswa pengetahuan dan kemampuan dasar 

menjadi warga negara yang taat pada peraturan undang-undang dan memiliki 

karakter pribadi yang luhur, sehingga bisa membaur di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Mata pelajaran PKn secara umum berfungsi sebagai pendidikan 

yang menanamkan nilai dan moral pada siswa sehingga sangat penting untuk 

diberikan untuk menciptakan penerus bangsa yang bermoral. 
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2.1.4. Media Pembelajaran 

2.1.4.1.  Definisi Media Pembelajaran 

 Media merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan materi pembelajaran di dalam sebuah proses belajar. Kata media 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai 

perantara atau pengatur terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima 

(Daryanto, 2013:4). Media merupakan salah satu komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Media juga dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi.

 Menurut Gerlach dan Ely (dalam Hamdani, 2011:72) menyebutkan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran harus meningkatkan 

motivasi siswa. Selain itu, merangsang siswa mengingat apa yang sudah 

dipelajari dan memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik akan 

mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong 

siswa untuk melakukan praktik-praktik yang benar. 

 Menurut Kusatandi dan Sutjipto (2013:8) media pembelajaran adalah alat 

yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 

makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana untuk 

meningkatkan kegiatan proses belajar-mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-
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bentuk media tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, 

sehingga dapat digunakan dengan tepat. 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan antara pengirim dan penerima yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikan rupa dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

2.1.4.2. Dampak Penggunaan Media Pembelajaran  

 Beberapa dampak positif dari penggunaan media yang dikemukakan oleh 

Kemp dan Dayton (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2013:21) yaitu sebagai berikut. 

a. Penyampaian pelajaran tidak kaku. 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik, dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan 

kemungkinan dapat diserap oleh siswa lebih besar. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara terorganisasi dengan baik, spesifik, dan jelas. 
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f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja diinginkan atau 

diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan 

secara individu. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

hasil belajar dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. 

2.1.4.3.  Kriteria Pemilihan Media 

 Penggunaan media di dalam proses pembelajaran dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi kepada siswa dan memudahkan siswa dalam 

menyerap materi yang disampaikan. Pemilihan media harus disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dan materi yang hendak diajarkan. 

 Menurut Kustandi dan Sutjpto (2013:78-79) pada tingkat yang 

menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. 

a. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, 

fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, sumber-sumber yang tersedia 

(manusia dan material). 

b. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari sisi 

tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan 

keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran, dan pemikiran 

tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut 

perilaku yang  berbeda-beda dan memerlukan teknik dan media penyajian 

yang berbeda pula. 
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c. Hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik dengan menggunakan 

komputer, dan karakteristik siswa lainnya. 

d. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifannya. 

e. Dalam pemilihan media, sebaiknya perhatikan pula hal-hal berikut ini. 

1) Kemampuan mengakomodasi penyajian stiimulus yang tepat (visual dan 

atau audio). 

2) Kemampuan mengakomodasi respons siswa yang tepat (tertulis, audio, dan 

atau kegiatan fisik). 

3) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

4) Pemilihan media utama media sekunder untuk penyajian informasi atau 

stimulus untuk latihan dan tes (sebaliknya latihan dan tes menggunakan 

media yang sama). Misalnya untuk tujuan belajar yang melibatkan 

penghafalan. 

f. Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil 

menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang 

beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi 

dengan media yang paling efektif, sesuai dengan kebutuhan mereka secara 

perorangan. 

Menurut (Kustandi dan Sutjipto, 2013:80-81) kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem pembelajaran 

secara keseluruhan. Untuk itu, terdapat beberapa kriteria yang patut diperhatiakan 

dalam memilih media, yaitu sebagai berikut. 
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a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dan secara umum, mengacu kepada salah 

satu gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif. 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan 

simbol dan kode yang berbeda, karenanya memerlukan  proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. 

c. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya 

lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Kriteria ini menuntun 

para guru untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat 

sendiri oleh guru. 

d. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apa 

pun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. Nilai dan manfaat amat ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya. 

e. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, 

kelompok kecil, dan seterusnya. 

f. Mutu teknis. Pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. 
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2.1.4.4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran yang digunakan sebagai perantara penyampaian 

materi harus bervariasi agar siswa tidak merasa bosan dan tertarik terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru. Guru dapat menggunakan berbagai macam bentuk 

media dalam pengajaran. Hamdani (2011:248) mengklasifikasikan media 

pembelajaran sebagai berikut. 

a. Media Visual 

 Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan media 

penglihatan. Media visual terdiri dari media yang dapat diproyeksikan dan media 

yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah gambar 

diam dan gambar bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat diproyesikan 

adalah gambar yang disajikan secara fotografik misalnya gambar tentang manusia, 

binatang dan lain sebagainya. Media ini biasanya digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi. 

b. Media Audio 

 Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan 

program radio umum digunakan. Penggunaan media audio dalam pembelajaran 

pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. 

c. Media Audiovisual 

 Media audiovisual merupakan media kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menjadikan penyaji bahan ajar 
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kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-

batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian 

materi bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, 

yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh media audio 

visual, yaitu video, televisi, dan slide suara. 

2.1.5. Video  

2.1.5.1. Pengertian Video 

  Video merupakan tayangan yang di dalamnya memuat kombinasi antara 

gambar yang bergerak beserta suara. Video dapat dimanfaatkan di dalam proses 

pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa. Menurut Daryanto (2013:88) 

video adalah segala seuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensual. Video dapat 

dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat memberikan 

pengalaman yang tidak terduga kepada siswa. Selain itu, video dapat 

dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. 

  Menurut (Kustandi dan Sutjipto, 2013:64) video merupakan kumpulan 

gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara 

mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Video bergerak dengan 

cepat dan bergantian sehingga memberikan visualisasi yang berkelanjutan. Video 

dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersam-sama dengan suara. 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-
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konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang 

waktu, dan memengaruhi sikap. 

  Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa video merupakan 

tampilan gambar-gambar yang bergerak bersama dengan suara yang 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar itu hidup, sehingga dapat menarik perhatian siswa di dalam proses 

pembelajaran.  

2.1.5.2. Kelebihan dan Keterbatasan Video 

  Video yang digunakan di dalam proses pembelajaran terdapat kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan video sebagai media pembelajaran dikemukakan oleh 

Hamdani (2011:254) yaitu sebagai berikut. 

a. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. 

b. Guru akan selalu dituntut kreatif dan inovatif dalam mencari trobosan 

pembelajaran. 

c. Dapat menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, 

atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

d. Dapat menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Dapat memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang konvesional. 

f. Media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. 

  Sedangkan keterbatasan dalam menggunakan media video sebagai media 

belajar dikemukakan oleh Daryanto (2013:90) yaitu sebagai berikut. 
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a. Media tayangan tidak dapat menmpilkan obyek sampai yang sekecil-kecilnya 

dengan sempurna. 

b. Tidak dapat menampilkan obyek dengan ukuran sebenarnya. 

c. Gambar yang diproyeksikan umumnya berbentuk dua dimensi. 

d. Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan pada 

gambar yang dilihat. 

2.1.5.3. Tips Membuat Video Pembelajarn 

  Menurut Sukiman (2012:190) berikut tips mudah membuat video 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

a. Buat skenario (skrip) sederhana untuk menggambarkan alur cerita dari gambar 

yang nantinya tampil dalam video pembelajaran. 

b. Menyediakan perangkat keras berupa camera beserta media penyimpanannya, 

laptop untuk mengolah dan mengedit video, kabel Firewire/USB sebagai 

media transfer video dari kamera ke laptop, dan tripod. 

c. Melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera. 

d. Menggunakan aplikasi video editing seperti Adobe Premiere Pro dan 

Cyberlink untuk melakukan pengolahan video. 

2.1.5.4.Aplikasi Pembuatan Video 

  Aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan video yaitu sebagai 

berikut. 

a. Proshow producer adalah software yang digunakan untuk membuat 

foto/gambar slideshow yang ditanamkan dengan efek menarik serta 
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menanamkan musik ke dalam slideshow, sehingga kualitas video yang 

dihasilkan sangat bagus. 

b. Adobe premiere aalah salah satu software yang populer dan digunakan secara 

luas dalam pengeditan video.  

c. Cyberlink adalah software editing video yang sangat sederhana, efektif, dan 

efisien untuk mengolah video dengan berbagai fitur yang sudah ada di 

dalamnya. 

2.1.6. Teori yang Mendukung Media Pembelajaran 

  Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran. 

Dalam memilih media pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, 

salah satunya yaitu kelebihan dan kekurangan media tersebut. Selain itu guru juga 

harus mempertimbangkan beberapa teori yang menjadi landasan penggunaan 

media pembelajaran. Teori yang mendasari penggunaan media pembelajaran yaitu 

teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale. Pemikiran Edgar Dale tentang Kerucut 

Pengalaman (Cone of Experience) ini adalah salah satu gambaran yang paling 

banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses 

belajar (Arsyad, 2014:13). 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Abstrak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkret   

Gambar 2.1 Kerucut Pengalamn Edgar Dale 

Sumber: (Arsyad,2014)

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari 

yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, 

yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan 

implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya 

dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Tingkat keabstrakan pesan akan 

semakin tinggi ketika pesan itu dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti 

bagan, grafik, atau kata. Jika pesan terkandung dalam lambang-lambang seperti 

itu, indera yag dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, yakni indera 

penglihatan atau indera pendengaran. Meskipun tingkat partisipasi fisik 
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berkurang, keterlibatan imajnatif semakin bertambah dan berkembang (Arsyad, 

2014:14). 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

  Berdasarkan beberapa penelitian, pengembangan video untuk 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Sari dan Sahat Siagian pada tahun 

2013 berjudul “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pangkas Rambut 

Lanjutan Berbasis Komputer Program Studi Tata Rias Rambut”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa media video layak digunakan dilihat dari presentase 

penilaian ahli 95%, uji coba perorangan  90%, uji coba kelompok kecil 94,3%, uji 

coba lapangan aspek kualitas materi pembelajaran menunjukkan rata-rata 97,84%, 

dan uji coba lapangan aspek kualitas teknis/tampilan menunjukkan rata-rata 

98,08%.Semua penilaian masuk ke dalam kategori sangat baik. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Budi Prasetyo H.S., Rayandra Asyhar, 

Asrial pada tahun 2011 dengan judul “Pengembangan Video Pembelajaran 

Memperbanyak Tanaman Dengan Sambung Pucuk untuk Siswa SMK”. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa media video layak digunakan karena telah 

memenuhi standar perancangan dan pengembangan teknologi pembelajaran. Hal 

ini ditunjukkan dengan presentase penilaian ahli rancangan 80% (baik), ahli media 

90% (sangat baik), ahli materi 88% (sangat baik), siswa secara individual 89% 

(sangat baik), kelompok kecil 78% (baik), dan kelompok besar 88% (sangat baik). 
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 Alviya Agustina dan Dian Novita pada tahun 2012 melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Video untuk Melatih 

Kemampuan Memecahkan Masalah Pada Materi Larutan Asam Basa”. Hasil 

penelitian ini didapatkan presentase kelayakan untuk kesesuaian format media 

sebesar 80,30%, sedangkan untuk presentase kualitas media sebesar 81,25%. 

Presentase penilaian tersebut masuk ke dalam kriteria sangat kuat. Media video ini 

juga layak digunakan di dalam proses pembelajaran. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Ade Hadiati Nuzulina, Fauzi Bakri, dan 

Esmar Budi pada tahun 2015 dengan judul “Pengembangan Video Pembelajaran 

Fisika pada Materi Fluida Statis SMA”. Hasil penelitian menunjukkan presentase 

ahli materi sebesar 83%, ahli media sebesar 84,1%, ahli pembelajaran sebasar 

72%, dan ahli pendidik fisika sebesar 90,1%. Tanggapan peserta didik tentang 

video pembelajaran yang telah dikembangkan menunjukkan presentase 

pencapaian sebesar 86,1%. Minat peserta didik terhadap video pembelajaran 

sangat baik. Dari tes yang dilakukan diperoleh rata-rata nilai hasil pretest 61,13 

dan rata-rata nilai posttest 87,87%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat peningkatan pada hasil posttest yang menunjukkan bahwa setelah 

menyaksikan video dapat menambah pengetahuan peserta didik. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Fachrur Rozie pada tahun 2013 yang 

berjudul “Pengembangan Media Video Pembelajaran Daur Air untuk 

Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar IPA Siswa SD”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa uji kelayakan media video pembelajaran ini menunjukkan 

angka 83,6% (layak), ahli materi 92,5% (sangat layak), uji coba skala terbatas dan 
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uji coba sasaran pengguna produk menunjukkan peningkatan terhadap hasil 

belajar. 

  Penelitian juga dilakukan oleh Sushanta Kumar Roul pada tahun 2014 

dengan judul “Language Development of the Preschool Children: The Effects of 

an Audio-Visual Intervention Program in Delhi”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbandingan skor postest yang tidak menggunakan media audio 

visual dan skor postest dengan menggunakan media audio visual. Perbandingan 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa penggunaan audiovisual memperoleh skor 

rata-rata jauh lebih tinggi. Ini berarti bahwa program intervensi audiovisual 

memiliki efek positif pada perkembangan bahasa anak-anak prasekolah. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Kiili, Keith Devlin, Arttu Perttula, 

Paulina Tuomi, dan Antero Lindsted pada tahun 2015 dengan judul “Using Video 

Games To Combine Learning And Assessment In Mathematics Education”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan video permainan dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memahami proses pembelajaran. Video ini 

menarik dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

2.3.  KERANGKA BERPIKIR 

  Pengumpulan data dilakukan pertama kali sebelum mengembangkan 

media video pembelajaran yaitu dengan melalui wawancara dan data nilai hasil 

belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. Proses pembelajaran PKn di 

kelas, guru sudah menggunakan media untuk menunjang proses berlangsungnya 

pembelajaran, namun guru belum optimal dalam penggunaan media di dalam 
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pembelajaran. Guru belum menggunakan media yang berbasis IT untuk 

menunjang proses pembelajaran PKn. Media yang digunakan oleh guru hanya 

berupa buku paket dan LKS untuk latihan soal-soal. Keterbatasan guru dalam 

penggunaan media memberikan dampak yang kurang baik bagi siswa, sehingga 

siswa menjadi kurang tertarik dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, 

siswa merasa jenuh, dan  menjadikan siswa pasif.  Hal itu menjadikan hasil belajar 

n rendah. 

  Peneliti melakukan analisis kurikulum yang dilakukan untuk mengetahui 

SK dan KD yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Kemudian peneliti menentukan materi yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan video pembelajaran PKn materi tentang globalisasi. Selanjutnya 

peneliti melakukan analisis kebutuhan guru dan siswa dengan menggunakan 

angket. Kemudian, peneliti membuat storyboard (desain media yang akan 

dikembangkan). Peneliti membuat media video pembelajaran sesuai dengan 

storyboard yang sudah dibuat. Setelah itu, peneliti melakukan pengajuan validasi 

kepada tim validator. Media video pembelajaran yang sudah divalidasi oleh tim 

validator, dapat diujikan ke lapangan. Diharapkan melalui video pembelajaran 

globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa SDN Purwoyoso 01. 

  Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini disajikan dalam bentuk 

diagram fishbone (tulang ikan). Kelebihan diagram fishbone yaitu secara visual 

diagramnya jelas serta dapat menggali ide secara detail (Yuniarto, 2013: vol. 3). 

Pada diagram fishbone dalam penelitian ini, kerangka tulangnya menggambarkan 
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deskripsi kegiatan yang dilakukan dalam setiap langkah penelitian. Berikut 

kerangka berpikir pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengembangan Media Video Pembelajaran 

Sumber: Yuniarto (2013) 

2.4. HIPOTESIS PENELITIAN 

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Penggunaan pengembangan media video pembelajaran efektif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 

Ho : Penggunaan pengembangan media video pembelajaran tidak efektif terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 
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Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (X) : media video pembelajaran  

2. Variabel terikat (Y) : hasil belajar siswa PKn kelas IV 

 

 

 

 

  (X)         (Y) 

   Gambar 2.3 Hipotesisi Penelitian 

Ha 
Hasil Belajar PKn Media Video 

Pembelajaran 



 

   

37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian 

pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono 2015:407). R&D dalam dunia pendidikan dan pembelajaran 

mengkhususkan pada pengembangan bidang desain atau rancangan, apakah itu 

berupa model desain atau desain bahan ajar produk. 

Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan  produk yang telah ada 

dan dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2012:164). Secara sederhana 

R&D didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, 

bertujuan/diarahkan untuk mencari temukan, merumuskan, memperbaiki, 

mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, 

metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, 

efisien, produktif, dan bermakna (Putra, 2015:67). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

metode penelitian R&D adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu 

produk tertentu dengan melihat masalah melalui analisis kebutuhan, sehingga 
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penelitian ini dapat memberikan pemecahan masalah. Produk yang dihasilkan ini 

akan diujicobakan untuk kemudian divalidasi agar mendapat kelayakan dan 

kefektifannya. Selanjutnya produk yang telah valid tersebut dapat diproduksi lebih 

banyak lagi dan digunakan untuk mengembangkan kualitas agar sesuai dengan 

tujuan yang diharapakan. 

 

3.2. MODEL PENGEMBANGAN  

Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah Model Waterfall. 

Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software. Model Waterfall menurut Sommerville terdiri dari 

beberapa fase yang berurutan yang harus dilakukan satu demi satu kemudian 

lanjut ke tahap berikutnya setelah fase sebelumnya benar-benar dilakukan. Berikut 

adalah fase-fase dalam Waterfall model menurut Sommerville. 

 

Gambar 3.1 Bagan Model Penelitian Waterfall 

Sumber: Bassil (2012) 
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3.3. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian yang menggunakan waterfall model terdiri dari lima tahap, yaitu: 

analysis, design, implementation, testing, dan maintenance.  

Lima tahap model Waterfall yaitu sebagai berikut. 

1. Analysis (analisis): pada tahap ini mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk 

bisa menghasilkan desain yang lengkap. Peneliti melakukan wawancara, 

penyebaran angket kebutuhan media untuk guru dan siswa, serta  

mengidentifikasi masalah yang ada di SDN Purwoyoso 01. Permasalahan 

yang ditemukan yaitu hasil belajara PKn yang rendah dan media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru masih terbatas dan belum menggunakan media 

berbasis IT. Pada fase ini peneliti menganalisis data awal. 

2. Design (desain): ini merupakan proses perencanaan dan pemecahan  masalah. 

Solusi yang direncanakan meliputi desain algoritma, desain arsitektur 

perangkat lunak, skema database konseptual dan desain diagram logis, desain 

konsep, desain grafis dan desain stuktur data. Desain dikerjakan setelah 

kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Peneliti membuat rancangan 

desain media (storyboard) yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.. 

3. Implementation (pelaksanaan): desain program diterjemahkan ke dalam kode-

kode dengan menggunakan bahasa pemograman yang sudah ditentukan. 

Rancangan yang dibuat kemudian dituangkan ke dalam software yang telah 
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ditentukan. Software yang digunakan untuk membuat video yaitu dengan 

menggunakan Adobe Premiere Pro, Proshow Producer, dan Cyberlink. 

4. Testing (pengujian): pada tahap ini pengujian produk yang telah 

dikembangkan memenuhi syarat mulai dari fase awal. Pada tahap ini media 

yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah 

mendapatkan validasi dan dikatakan layak untuk diujicobakan, maka peneliti 

melakukan uji coba skala kecil pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 02 

berjumlah 4 siswa. Peneliti kemudian melakukan uji coba pemakaian pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 berjumlah 27 siswa. Tahap ini merupakan 

pengujian apakah media video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn atau tidak. 

5. Maintenance (pemeliharaan): mengoperasikan program dilingkungannya dan 

melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi 

dengan situai sebenarnya. 

Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi sampai empat tahap, yaitu 

analysis, design, implementation, dan testing, karena peneliti hanya melakukan 

sampai tahap pengujian media. Pada tahap ini peneliti berharap produk yang 

dikembangkan setelah diujikan dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 
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3.4.  SUBYEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.4.1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang berjumlah 27 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki 

dan 15 siswa perempuan. 

3.4.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwoyoso 01 Semarang yang 

beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang. 

3.4.3. Waktu Penelitian  

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

Waktu penelitian 

 

No

. 
Kegiatan 

Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Proposal dan  

Perencanaan  
X X X X X X X X X      

 

 

2. Pengembangan 

Produk 

          X X     

           
 

    

3. Validasi Ahli             X    

4. Revisi Produk              X X   

5. Uji Lapangan              X   

6. Pelaporan              X X X 
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3.5.  VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1. Variabel Bebas 

Media video pembelajaran. 

3.5.2. Variabel Terikat 

Hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang pada mata pelajaran 

PKn materi globalisasi. 

 

3.6.  POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:119). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang berjumlah 27 siswa. 

3.6.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:120). Sampel pada penelitian ini yaitu peneliti 

mengambil sampel siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. Dalam uji coba 

pemakaian produk, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. 
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3.7.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan teknik non tes yang terdiri dari wawancara dan angket. 

3.7.1. Teknik Tes 

Menurut Endang Poerwanti (2008:1.5) menyatakan bahwa seperangkat 

tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasannya terhadap 

cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang 

sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. 

Dalam penelitian ini tes berupa pretest dan posttest. Tes ditujukan bagi siswa 

dengan tujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam materi globalisasi 

setelah menggunakan media video pembelajaran. 

3.7.2. Teknik Non Tes 

3.7.2.1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015:194) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data oleh peneliti apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik melakukan wawancara ada dua macam, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur/terbuka. Teknik 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2015:197). Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk pengambilan data awal 

saat identifikasi masalah dan pengambilan data setelah dilaksanakan tindakan. 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV SDN Purwoyoso 01 untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung di kelas terutama pada 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada mata pelajaran 

PKn. Selain itu untuk mengetahui tanggapan guru mengenai media video 

pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran PKn. 

3.7.2.2. Kuesioner/angket 

Menurut Sugiyono (2015:194) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui pasti variabel 

yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan secara tertutup/terbuka dan dapat 

diberikan langsung kepada responden secara langsung/dikirim melalui 

pos/internet. 

Kuesioner awal yang digunakan peneliti yaitu untuk melakukan analisis 

kebutuhan siswa dan analisis kebutuhan guru. Analisis kebutuhan siswa 

digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa terhadap media 
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yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Analisis kebutuhan guru digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana guru menggunakan media pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Peneliti menggunakan kuesioner validasi. Kuesioner ini akan diberikan 

kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Kuesioner juga 

digunakan sebagai instrumen validasi ahli yaitu untuk mengetahui pendapat dari 

ahli materi dan ahli media terhadap media video pembelajaran yang sudah dibuat. 

Peneliti juga menggunakan kuesioner tanggapan guru dan siswa terhadap 

media video pembelajaran. Kuesioner tersebut digunakan untuk menilai video 

pembelajaran yang  dilihat. Selain itu, guru dan siswa menuliskan kolom 

komentar di dalam kuesioner terhadap video yang baru saja dilihat. 

3.7.2.3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2015:1329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2012:221). Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data di sekolah antara lain nama siswa, dan daftar 

nilai siswa dengan melihat dokumen yang ada di dalam sekolah. Dokumentasi 

juga digunakan untuk pengambilan foto dalam pelaksanaan penelitian sesuai 

dengan kebutuhan. 
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3.8.  UJI COBA INSTRUMEN, VALIDITAS, DAN 

RELIABILITAS  

3.8.1. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini memuat uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

3.8.2. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Validitas isi berkenaan dengan isi dan format dari instrumen. Apakah 

instrumen tepat mengukur hal yang ingin diukur, apakah butir-butir pertanyaan 

telah mewakili aspek-aspek yang akan diukur. Apakah pemilihan format 

instrumen cocok untuk mengukur segi tersebut (Sukmadinata, 2012:228). 

Validitas dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik korelasi Product 

Moment dengan rumus sebagai berikut. 

  

       

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

 

(Arikunto, 2012:87) 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi 

n = jumlah siswa 

∑   = skor total butir soal 

∑   = skor total 
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Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5%, jika rxy> rtabel maka item soal tersebut 

dikatakan valid. 

Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen berupa soal pilihan ganda 

berjumlah 40. Sebelum diujicobakan, semua soal telah dinilai validitas isinya oleh 

dosen pembimbing. Setelah dinyatakan layak, peneliti melakukan uji coba soal 

kepada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 dengan jumlah responden 36 siswa. 

Alasan pemilihan kelas tersebut karena memiliki kesetaraan dengan kelas uji 

coba. Langkah  berikutnya peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisis guna  mengetahui validitas item soal dengan bantuan program SPSS 

versi 22 yakni Bivariate Pearson. Hasil uji validitas dari soal pilihan ganda 

menunjukkan terdapat 20 soal valid yaitu butir soal nomor 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 

16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 35, 37, 38, 40. Hasil penghitungannya selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran, dan untuk data butir-butir soal uji coba yang 

memenuhi syarat valid dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.2  

Hasil Uji Validitas Item Soal 

 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Soal pilihan ganda 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 

16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 

29, 35, 37, 38, 40 

3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 39 

3.8.3.  Reliabilitas  

 Syarat lainnya yang juga penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. 

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan. Suatu instrumen memiliki 

tingkat reliabilitas yang memadai, bila instrumen tersebut digunakan mengukur 



48 
 

 

aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama (Sukmadinata 

2010:229-230). Untuk menentukan reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

Alpha Cronbach  sebagai berikut: 

    (
 

(   )
) (   

    

  
 

) 

(Arikunto, 2012:122) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir pertanyaan 

Σσᵢ² = jumlah varian skor tiap-tiap item 

  
  = varian total 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

ini, apabila koefisien reliabilitas rhitung> rtabel. 

Uji reliabilitas yang peneliti lakukan hanya pada soal yang dinyatakan 

sudah valid. Berdasarkan hasil uji validitas, soal pilihan ganda berjumlah 20 butir. 

Untuk memudahkan penghitungan, peneliti menggunakan program SPSS versi 22. 

Berdasarkan uji reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha dengan 

menggunakan program SPSS versi 22 dapat disimpulkan nilai reliabilitas soal 

pilihan ganda yakni sebesar 0,779. 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Relibilitas Soal Pilihan Ganda 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.779 40 

 

Sugiyono (2012:184) menyatakan suatu instrumen dinyatakan reliabel bila 

koefisien reliabilitasnya minimal 0,6. Nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai 

0,799. Jika mengacu pada pendapat Sugiyono berarti nilai 0,799 di atas 0,6 yang 

berarti baik, sehingga instrumen soal sudah terbukti reliabel. Output uji reliabilitas 

instrumen dapat dilihat pada lampiran. 

3.8.4. Taraf Kesukaran 

Soal tes yang baik adalah selain valid dan reliabel adalah adanya 

keseimbangan tingkat kesulitan soal termasuk mudah, sedang, dan sukar secara 

proporsional (Sudjana, 2014:135). Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal 

digunakan rumus sebagai berikut. 

   
 

 
 

Keterangan: 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N =banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan. 

Adapun tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

0  – 0,30  = soal kategori sukar, 



50 
 

 

0,31 – 0,70  = soal kategori sedang, 

0,71 – 1,00  = soal kategori mudah.  (Sudjana, 2014:137) 

Penghitungan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2007. 

Untuk soal pilihan ganda terdapat 3 butir soal dengan kategori mudah, 16 butir 

soal dengan kategori sedang dan 1 butir soal kategori sukar. Rekapitulasi analisis 

tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran. 

3.8.5. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda soal bertujuan untuk mengetahui kemampuan soal 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Soal yang memiliki daya pembeda, bila diujikan pada 

siswa akan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kemampuan siswa yang 

sebenarnya. 

Rumus:  

  
  

  
 

  

  
        

(Arikunto, 2012:228) 

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 atas yang menjawab soal itu dengan benar  

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P, sebagai indeks 

kesukaran)  
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PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut:   

D : 0,00 - 0,20 berarti jelek  

D : 0,21 - 0,40 berarti cukup  

D : 0,41 - 0,70 berarti baik  

D : 0,71 – 1,00 berarti baik sekali   Arikunto (2012:232) 

Penghitungan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2007. 

Untuk soal pilihan ganda terdapat 20 butir berkategori baik. Rekapitulasi analisis 

daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.9.   ANALISIS DATA 

3.9.1. Analisis Data Produk 

3.9.1.1. Analisis Kelayakan Media 

 Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli pada uji kelayakan media video 

pembelajaran menggunakan kuesioner penilaian dengan skala Likert berikut. 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Penilaian Skala Likert 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Baik Sekali 4 

Baik 3 

Kurang 2 

Kurang Sekali 1 

Sumber: Sugiyono (2015) 

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan rumus rata-rata persentase 

menurut Sudijono (dalam Ernawati, 2013) sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P = angka persentase 

f= frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

Sedangkan untuk menghitung nilai rata-rata perentase kelayakan media 

menurut Sudjana (dalam Ernawati, 2013) adalah: 

    
Σ 

 
 

Keterangan: 

   = rata-rata persentase yang dicari 

Σ  = jumlah dari persentase-persentase yang ada 

N = Number of cases (banyaknya persentase-persentase itu sendiri) 

Kemudian, untuk mengetahui kriteria rata-rata persentase kelayakan media 

video pembelajaran, digunakan interpretasi tabel yang dibuat dengan menentukan 

jarak interval (Ji) menggunakan rumus interval menurut Widoyoko (2015:110) 

berikut. 

   (   )    

Keterangan: 

  = skor tertinggi ideal dalam skala 

  = skor terendah ideal dalam skala 

   = jumlah kelas interval 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dibuat klasifikasi hasil penilaian 

dengan persentase skala penilaian 100% sebagai berikut. 

a. Persentase tertinggi ideal = 100% 

b. Persentase terendah ideal = 25% 

c. Jarak interval = (100%-25%)/4 = 18,75 

d. Klasifikasi hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Validasi Ahli 

 

Persentase Kriteria 

81,25% < skor ≤ 100% Sangat layak 

62,50% < skor ≤ 81,25% Layak 

43,75% < skor ≤ 62,50% Cukup layak 

25% < skor ≤ 43,75% Kurang layak 

 

3.9.1.2.Analisis Tanggapan Guru dan Siswa  

Data angket penilaian tanggapan guru dan siswa dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
       

Keterangan: 

P = angka persentase 

f = skor yang diperoleh 

N = skor keseluruhan 

Hasil persentase data tanggapan guru dan siswa kemudian dikonversi dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Kriteria Hasil Persentase Tanggapan Guru dan Siswa 

 

Persentase Kriteria 

81,25% < x ≤ 100% Sangat Baik 

62,50% < x ≤ 81,25% Baik 

43,75% < x ≤ 62,50% Cukup Baik 

25% < x ≤ 43,75% Tidak Baik 

 

3.9.2. Analisis Data Awal/Uji Persyaratan Analisis 

Untuk analisis data awal digunakan uji normalitas dengan berbantuan 

SPSS versi 22. Analisis uji normalitas untuk menguji hasil pretest dan posttest 

siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa berdistribusi 

normal atau tidak. 

Sudjana (2005:273) untuk melakukan uji normalitas digunakan Chi 

Kuadrat dengan rumus: 

  =∑
(     ) 

  

 
    

Keterangan: 

   = Chi Kuadrat 

   = Frekuensi pengamatan 

   = Frekuensi yang diharapkan 
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3.9.3. Analisis Data Akhir 

Nilai yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest merupakan data yang 

akan dianalisis secara deskriptif persentase dengan menghitung persentase 

ketuntasan belajar siswa menggunakan uji N-gain  dengan rumus sebagai berikut: 

        
                         

                          
 

Hasil ini kemudian diklasifikasikan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

 

Interval Koefisien Kriteria 

N-gain < 0,3 Rendah 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 Sedang 

N-gain ≥ 0,7 Tinggi 

Sumber: Karunia, 2015 

Berdasarkan indikator keberhasilan pemahaman konsep, siswa dapat 

meningkatkan pemahaman konsep apabila skor ≥ 0,3. Setelah diuji N-gain maka 

data nilai pretest dan posttest dianalisis dengan uji t dengan berbantuan SPSS 

versi 22. Uji t digunakan untuk mengetahui kefektifan dari media video 

pembelajaran.  Uji t juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil pretest dan 

posttest mengalami peningkatan yang signifikan atau tidak dengan rumus: 

t=
      

√
  

 

  
  

  
 

  
    (

  

√  
)(

  

√  
)

 

Keterangan:  

  ̅= Rata-rata sampel 1 
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  ̅= Rata-rata sampel 2  

s1= Simpangan baku sampel 1 

s2 = Simpangan baku sampel 2 

s1
2
 = Varians sampel 1 

s2
2
= Varians sampel 2 

r  = Korelasi antara dua sampel 

(Sugiyono, 2010:122) 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Menurut Sugiyono (2015:407), penelitian pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah media video pembelajaran globalisasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan  model pengembangan Waterfall. Model pengembanganWaterfall 

menurut Sommerville terdiri dari beberapa fase yang berurutan yang harus 

dilakukan satu demi satu kemudian lanjut ke tahap berikutnya setelah fase 

sebelumnya benar-benar dilakukan. Fase-fase dalam model pengembangan 

Waterfall yaitu, analisys, design, implementation, testing,  dan maintenance. 

Berikut hasil penelitian yang dilakukan. 

4.1.1 Analisis Data Produk 

4.1.1.1 Kebutuhan Guru dan Siswa 

Analisis kebutuhan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016 bertujuan 

untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran yang digunakan di dalam 

kelas. Selain itu, analisis kebutuhan juga dilakukan untuk melihat sejauh mana 

pembelajaran PKn berjalan di dalam kelas IV yang sudah diterapkan. Analisis 

kebutuhan berupa kuesioner yang dibagikan kepada guru kelas IV dan siswa kelas 
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IV SDN Purwoyoso 01 Semarang berjumlah 27 siswa. Hasil data analisis 

kebutuhan ini kemudian oleh peneliti digunakan sebagai acuan pengembangan 

media video pembelajaran PKn bagi siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang.  

Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa guru sudah menggunakan 

media dalam pembelajaran PKn, namun media yang digunakan berupa buku dan 

gambar. Dalam pembelajaran, guru sering memberikan contoh-contoh nyata pada 

saat mengajar. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berupa tanya 

jawab dan diskusi kelompok. Cara guru dalam menyampaikan materi di dalam 

kelas yaitu dengan memberikan teori-teori, gambar, contoh konkrit, dan diakhiri 

dengan pemberian soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang sudah diajarkan oleh guru. Dalam pemberian soal evaluasi, 

guru memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda dan uraian. Guru juga 

kadang-kadang membuat media interaktif sebagai penunjang pembelajaran PKn. 

Media interkatif yang dibuat oleh guru berdampak baik terhadap siswa. Data hasil 

analisis kebutuhan dapat dilihat pada lampiran.  

Siswa juga mengisi kuesioner kebutuhan yang sudah disediakan oleh 

peneliti. Berdasarkan hasil analisis kuesioner kebutuhan siswa dapat disimpulkan 

bahwa guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yaitu dengan cara 

mencatat di papan tulis. Dalam proses pembelajaran PKn, guru hanya kadang-

kadang dalam memberikan contoh konkrit. Metode yang digunakan oleh guru 

pada saat mengajar yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa. materi PKn 

yang disampaikan oleh guru kepada siswa menarik. Bentuk soal evaluasi yang 
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diberikan guru kepada siswa yaitu lebih sering dalam bentuk pilihan ganda. Media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat mengajar yaitu buku paket. 

Namun siswa membutuhkan media yang lebih menarik selain buku. Siswa 

menginginkan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang berisi gambar 

dan suara. Data hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada lampiran.  

4.1.1.2 Storyboard Media Video Pembelajaran  

Storyboard merupakan rancangan yang dibuat oleh peneliti untuk 

dikembangkan menjadi sebuah video pembelajaran. 

SK: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

KD: 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

Indikator: 4.1.1. Menjelaskan pengertian globalisasi 

4.1.2. Menyebutkan dampak globalisasi (gaya hidup, makanan,  

pakaian, teknologi, transportasi) 

4.1.3 Menyebutkan dampak positif dan negatif globalisasi 

Tujuan pembelajaran:  

1. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi 

dengan baik. 

2. Melalui tayangan video, siswa dapat menyebutkan dampak globalisasi (gaya 

hidup, makanan, pakaian, teknologi, transportasi) dengan benar. 

3. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan dampak 

positif dan negatif globalisasi dengan benar. 
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Tabel 4.1  

Storyboard Video Pembelajaran Globalisasi 

No Visual Audio 

1 Pembukaan (timer) Instrumen musik 

2 Logo Unnes, judul dan data diri 

- Judul: Video Pembelajaran PKn 

Kelas IV SD 

-  Data diri 

Nama: Ulfah Nur Hikmah 

NIM: 1401412402 

 

Instrumen musik  

3 Menampilkan SK, KD, indikator, 

dan tujuan pembelajaran 

Instrumen musik 

 

 

4 Narator  muncul Narasi: anak-anak…hari ini kita 

akan belajar mengenai globalisasi. 

Seiring dengan perkembangan 

zaman, globalisasi berpengaruh 

bagi kehidupan manusi saat ini. 

Nah, video kali ini kita akan 

mempelajari mengenai globalisasi 

dan dampaknya bagi kehidupan 

kita sehari-hari. Baiklah, sekarang 

kita bersama-sama menyaksikan 

tayangan video pembelajaran 

tersebut. 

5 Ada 2 orang anak akan belajar 

bersama mengenai proses dan ciri-

ciri globalisasi. Mereka belum 

paham mengenai materi tersebut. 

Kemudian mereka meminta tolong 

kakaknya untuk menjelaskan materi 

tersebut. 

Dialog 2 anak 

Dewi: assalamu’alaikum (sambil 

mengetuk pintu rumah Fani) 

Fani: wa’alaikumsalam. Mari 

masuk. 

Dewi: iya, terimakasih Fan. 

Fani: kamu di rumah sendirian? 

Dewi: tidak, aku di rumah bersama 

kakakku. Sebentar ya, aku mau 

mengambil buku di kamar. 

Fani: iya Dewi. 

Dewi: oh iya…besok kita ada 

ulangan PKn materi tentang 

globalisasi. Kita belajar bersama 

saja biar besok mendapat nilai 

bagus. 

Fani: iya Wi, aku setuju sekali. 

Aku juga belum terlalu paham 
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materi tentang globalisasi. 

Dewi: iya, aku juga belum paham 

betul. Maka dari itu, kita belajar 

bersama-sama. 

Kak Vina datang menemui  

adiknya yang sedang belajar. 

Kak Vina: lagi belajar apa dek? 

Fani: ini kak lagi belajar PKn 

materi tentang globalisasi. Oh iya 

kak, kita berdua belum terlalu 

memahami tentang proses 

globalisasi. Apakah kakak bisa 

membantu kami menjelaskan 

proses globalisasi? 

Kak Vina: iya dek, kakak akan 

menjelaskan tentang proses 

globalisasi.  

Diperhatikan baik-baik ya. 

Simaklah tayangan berikut ini. 

 

6 Tampilan materi tentang makna 

globalisasi disertai dengan animasi 

(bumi berputar). 

Globalisasi berasal dari kata globe 

(bola bumi tiruan atau dunia tiruan) 

kemudian menjadi global 

(universal/keseluruhan) 

Globalisasi adalah proses 

menyatunya warga dunia menjadi 

kelompok masyarakat. 

Narasi: Kata "globalisasi" diambil 

dari kata globe yang artinya bola 

bumi tiruan atau dunia tiruan. 

Kemudian, kata globe menjadi 

global yang berarti universal atau 

keseluruhan yang saling berkaitan. 

Jadi, pengertian globalisasi adalah 

proses menyatunya warga dunia 

secara umum dan menyeluruh 

menjadi kelompok masyarakat.  

 

 

7 Ciri-ciri globalisasi: 

1. Sikap saling ketergantungan 

2. Meningkatnya masalah bersama 

3. Peningkatan interaksi budaya 

4. Perubahan konsep ruang dan 

waktu 

Narasi: berikut ini merupakan 

beberapa ciri- ciri globalisasi.  

Yang pertama yaitu adanya sikap 

saling ketergantungan antara satu 

Negara dengan Negara lain 

terutama dalam bidang ekonomi. 

Yang kedua yaitu meningkatnya 

masalah bersama, misalnya 

masalah pada lingkungan hidup 

berupa sampah. 

Yang ketiga yaitu meningkatnya 

interaksi kebudayaan melalui 

media masa, seperti televisi, surat 

kabar, internet dan lain-lain. 
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Melalui media tersebut, kita dengan 

mudah mendapatkan pengetahuan 

dan gagasan baru. 

Yang keempat yaitu perubahan 

dalam konsep ruang dan waktu. 

Pada zaman sekarang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain 

tidak perlu bertemu, namun bisa 

menggunakan HP. 

 

8 Dewi, Fani, dan Kak Vina duduk 

bersama. 
Narasi: 

Kak Vina: itulah penjelasan 

mengenai pengertian dan ciri-ciri 

globalisasi. Apakah kalian sudah 

paham? 

Dewi dan Fina: sudah kak. 

Terimakasih. 

Dewi: kak, kalau pengaruh 

globalisasi terhadap kehidupan 

sehari-hari itu apa? 

Kak Vina: oh iya, kakak akan 

menjelaskan kepada kalian 

mengenai pengaruh globalisasi 

terhadap kehidupan. Perhatikan 

baik-baik ya. 

 

9 Pengaruh globalisasi: 

1. Gaya hidup 

2. Makanan 

3. Pakaian 

4. Teknologi 

5. Transportasi  

Narasi: globalisasi memiliki 

beberapa pengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat antara lain 

pengaruh terhadap gaya hidup, 

makanan, pakaian, teknologi, dan 

transportasi. 

 

 

10 1. Gaya hidup 

(gambar pasar tradisional dan 

supermarket) 

Narasi: pengaruh globalisasi yang 

pertama yaitu gaya hidup 

masyarakat yang sudah berubah. 

Mereka lebih menyukai hal 

modern. Misalnya, mereka lebih 

memilih berbelanja di supermarket 

dari pada di pasar tradisional 

karena alasan lebih praktis dan 

nyaman. 

 

11 2. Makanan  

(gambar jajanan pasar dan 

Narasi: zaman sekarang makanan 

tradisional sudah mulai 
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makanan cepat saji) ditinggalakan. Orang cenderung 

menyukai makanan  cepat saji yang 

berasal dari luar negeri. Misalnya, 

ayam goreng krispi, burger, pizza, 

steak. Tidak semua makanan cepat 

saji baik dikonsumsi. 

12 3. Pakaian  

(gambar kebaya dan pakaian 

modern) 

Narasi: pakaian zaman dahulu 

bersifat sederhana dan sopan, 

misalnya kebaya. Namun, dengan 

adanya globalisasi, orang lebih 

cenderung mengikuti gaya pakaian 

orang luar negeri yang bentuk 

pakaiannya minim dan terbuka dan 

tidak sesuai dengan kebudayaan 

bangsa Indonesia. 

 

13 4. Teknologi komunikasi 

(gambar surat dan HP) 

Narasi: zaman dahulu orang 

berkomunikasi dengan 

menggunakan surat. Hal itu 

membutuhkan waktu yang cukup 

lama dan tidak efisien. Namun 

sekarang orang sudah 

menggunakan alat berupa telfon 

genggam untuk berkomunikasi. 

Selain itu, dengan adanya internet, 

orang dapat mengetahui peristiwa 

yang terjadi di dunia. 

 

14 5. Transportasi  

(gambar becak dan mobil) 

Narasi: alat transportasi zaman 

dahulu berupa becak, delman, dan 

gerobak. Sekarang sudah mulai 

ditinggalkan dan beralih pada alat 

transportasi modern, seperti mobil, 

kereta api, dan pesawat. 

 

15 Dampak positif globalisasi: 

1. Kemajuan di bidang IPTEK 

2. Memperkaya kebudayaan 

3. Meningkatkan kemajuan bangsa 

4. Timbulnya kesadaran akan 

pentingnya pendidikan 

5. Timbulnya kesadaran untuk 

hidup disiplin 

6. Sarana transportasi menjadi 

lebih cepat  

7. Adanya persaingan untuk lebih  

Narasi: globalisasi memiliki 

beberapa dampak positif dan 

negatif. Dampak positif adanya 

globalisasi yaitu: 

1. Kemajuan di bidang IPTEK 

2. Memperkaya kebudayaan 

3. Meningkatkan kemajuan 

bangsa 

4. Timbulnya kesadaran akan 

pentingnya pendidikan 

5. Timbulnya kesadaran untuk 
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maju 

 

hidup disiplin 

6. Sarana transportasi menjadi 

lebih cepat  

7. Adanya persaingan untuk lebih  

maju 

 

16 Dampak negatif globalisasi: 

1. Orang menjadi sangat 

individualis 

2. Masuknya budaya asing 

3. Timbulnya budaya konsumtif  

4. Timbulnya budaya permisif  

5. Lunturnya nilai-nilai agama 

6. Semakin terkikisnya bahasa 

Indonesia 

 

Narasi: sedangkan dampak negatif 

adanya globalisasi yaitu: 

1. Orang menjadi sangat 

individualis 

2. Masuknya budaya asing ke 

dalam bangsa Indonesia 

3. Timbulnya budaya konsumtif 

4. Timbulnya budaya permisif  

5. Lunturnya nilai-nilai agama 

6. Semakin terkikisnya bahasa 

Indonesia 

 

17 Narator muncul Narasi: demikian tayangan video 

pembelajaran tentang globalisasi. 

Semoga dapat bermanfaat untuk 

kita semua. 

 

18 Ucapan terimakasih 

1. Dosen pembimbing I: Farid 

Ahmadi, S.Kom., M.Kom., 

Ph.D. 

2. Dosen pembimbing II: Fitria 

Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., 

M.Pd. 

3. Rekan-rekan yang telah 

membantu  

 

Instrumen musik 

19 Penutup  

Tampilan kata sekian dan 

terimakasih 

Instrumen musik 

 

4.1.1.3 Pengembangan Media Video Pembelajaran 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan 

media video pembelajaran adalah sebagai berikut. 
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a. Langkah pertama yaitu analysis. Berdasarkan masalah dan angket kebutuhan 

yang sudah dianalisis, kemudian peneliti memilih mata pelajaran PKn. Peneliti 

memilih SK, KD, dan indikator sesuai dengan silabus. Materi yang dipilih 

yaitu materi tentang globalisasi untuk dijadikan bahan materi dalam 

pembeuatan video pembelajaran. 

b. Langkah kedua yaitu design. Dalam tahap ini, peneliti membuat rancangan 

(storyboard) untuk memudahkan peneliti dalam membuat video pembelajaran. 

Peneliti juga menentukan tokoh yang akan berperan di dalam video 

pemebelajaran. Selain itu peneliti juga menentukan software yang akan 

digunakan dalam pengolahan video pembelajaran.  

c. Langkah ketiga yaitu implementation. Peneliti melakukan proses pembuatan 

video pembelajaran. Ada 3 tokoh yang ada di dalam video pembelajaran yaitu 

dua anak laki-laki SD dan satu perempuan dewasa. Peneliti berperan sebagai 

narator dan pengisi suara di dalam video pembelajaran. Software yang 

digunakan dalam pengolahan video yaitu Proshow Producer, Adobe Premiere 

Pro, dan Cyberlink.  

d. Langkah keempat yaitu testing. Video pembelajaran yang sudah diolah, 

kemudian diajukan kepada tim ahli validator materi dan media. Validator 

materi dan media memberikan masukan terhadap video pembelajaran, 

kemudian peneliti melakukan revisi. Setelah melakukan revisi, peneliti 

melakukan uji coba skala kecil pada siswa SDN Purwoyoso 02 Semarang  

berjumlah 4 siswa. Selanjutnya peneliti melakukan uji coba skala besar di 

SDN Purwoyoso 01 Semarang. 
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4.1.1.4 Validasi Materi pada Media Video Pembelajaran 

 Dosen yang dijadikan sebagai dosen ahli materi PKn adalah Harmanto, 

S.Pd., M.Pd. Beliau merupakan dosen PKn di kampus PGSD. Validasi dilakukan 

pada tanggal 10 Mei 2016. Aspek yang dinilai dalam validasi terdiri dari aspek 

kesesuaian materi, kejelasan materi, urutan materi, bahasa, dan kelengkapan 

materi. Angka persentase dari hasil rekapitulasi validasi adalah 82,14% dengan 

kategori “Layak”. Hasil validasi menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang 

dikembangkan layak diujicobakan dengan revisi. Revisi dari validator materi 

adalah sebagai berikut. 

1) Berikan contoh konkrit. 

2) Tambahkan globalisasi di bidang makanan dan pakaian. 

3) Perbaiki bahasa yang ada di dalam soal evaluasi. 

Hasil rekapitulasi validasi materi pada media video pembelajaran selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.1.5 Validasi Media Video Pembelajaran 

 Dosen yang dijadikan sebagai dosen ahli media adalah Entot Suharto. 

Beliau merupakan dosen Alfabank. Validasi dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016. 

Aspek yang dinilai dalam validasi terdiri dari aspek tampilan media, tata letak teks 

dan gambar, volume suara dan musik, interaksi. Angka persentase dari 

rekapitulasi hasil validasi adalah 85% dengan kategori “ Sangat Layak”. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa video pembelajaran yang dikembangkan sangat 

layak diujicobakan dengan revisi. Revisi dari validator media adalah sebagai 

berikut. 
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1) Durasi terlalu cepat, perlu ada jeda. 

2) Background musik kurang bersemangat. 

3) Perlu ada video dengan contoh dinamis. 

Hasil rekapitulasi validasi materi pada media video pembelajaran selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.1.6 Revisi Produk 

Revisi produk dalam tahap ini berfungsi untuk memperbaiki media video 

pembelajaran sesuai saran dari validator materi dan validator media. Revisi materi 

pada media video pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Berikan contoh konkrit dan tambahkan pengaruh bidang globalisasi  

Materi yang disusun oleh peneliti sebelumnya belum mencantumkan contoh-

contoh konkrit pada pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Validator 

menyarankan untuk menambahkan contoh-contoh konkrit di dalamnya. 

 

 
Sebelum revisi    Sesudah revisi 

 
Gambar 4.1  Revisi Materi Penambahan Contoh Konkrit dan tambahan 

pengaruh bidang globalisasi lain 
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2) Perbaikan bahasa yang ada di dalam soal evaluasi 

Menurut validator materi, terdapat bahasa yang kurang tepat di dalam soal 

evaluasi. Validator materi menyarankan untuk memperbaiki bahasa yang bisa 

membuat siswa menjadi bingung. Gunakanlah bahasa yang efektif dan mudah 

dipahami. 

Adapun revisi media dari validator media adalah sebagai berikut. 

1) Durasi terlalu cepat, perlu ada jeda 

 Menurut penilaian dari validator media, durasi yang ada di dalam video 

terlalu cepat. Hal itu bisa membuat siswa kesulitan dalam memahami materi yang 

ditampilkan melalui video. Oleh karena itu, harus diberikan jeda dalam video 

tersebut. 

2) Background musik kurang bersemangat 

 Instrument musik yang ada di dalam video menurut validator media 

kurang bersemangat. Instrument musik lambat dan dapat membuat siswa merasa 

mengantuk. Validator menyarankan untuk mengganti instrument musik yang lebih 

bersemangat. 

3) Perlu ada video dengan contoh dinamis 

 Gambar-gambar di dalam video pembelajaran masih statis. Hal itu dapat 

membuat siswa merasa bosan. Validator menyarankan untuk memasukkan contoh 

yang dinamis. 
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4.1.1.7 Produk Media Video Pembelajaran  

Setelah dilakukan uji kelayakan oleh validator materi dan validator media, 

peneliti melakukan revisi sesuai dengan saran validator. Berikut hasil akhir 

produk media video pembelajaran yang peneliti kembangkan. 

 
Gambar 4.2 Pembukaan 

 

Video pembelajaran dimulai dengan tampilan timer yang dihitung mundur dari 

angka 5, 4, 3, 2, 1. Tampilan timer menjadi tanda awal dimulainya video 

pembelajaran.  
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Gambar 4.3 Judul dan identitas 

 

Tampilan ini terdiri dari logo UNNES, judul, dan identitas pembuat video 

pemebelajaran. Judulnya adalah video pembelajaran PKn kelas IV SD. Identitas 

terdiri dari nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pembuat video. 

 

 
Gambar 4.4 Tampilan SK, KD, dan Indikator 

 

Tampilan ini berisi tentang Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

dan indikator. SK, KD, dan indikator diambil dari silabus kelas IV SD Semester 2. 
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Gambar 4.5 Tampilan tujuan pembelajaran 

 

Tampilan ini berisi tentang 2 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan indikator.  

 

 
Gambar 4.6 Pembukaan narator 

 

Tampilan ini adalah tampilan sesorang naator yang menjelaskan tentang maksud 

video pembelajaran. Narator juga menyampaikan materi yang terdapat di dalam 

video pembelajaran tersebut. 
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Gambar 4.7 Dialog belajar kelompok 

 

Tampilan ini menampilkan 2 anak laki-laki Sekolah Dasar sedang berdiskusi 

untuk belajar kelompok bersama, dikarenakan besok di sekolah akan diadakan 

ulangan PKn dengan materi globalisasi. 

 

 
Gambar 4.8 Tampilan belajar dengan kakak 

 

Tampilan ini menampilkan 2 anak laki-laki Sekolah Dasar sedang belajar 

kelompok bersama. Saat mereka tidak paham dengan materi yang akan dipelajari, 

kemudian mereka meminta tolong kepada kakanya untuk diajari. 
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Gambar 4.9 Tampilan materi globaisasi 

 

Tampilan ini berisi tentang materi pengertian globalisasi. Tampilan materi 

pengertian globalisasi ini dilengkapi dengan gambar globe bergambar bendera 

Negara dunia.  

 

 
Gambar 4.10 Tampilan materi ciri-ciri globalisasi 

 

Tampilan ini menampilkan materi ciri-ciri globalisasi. Terdapat 4 ciri-ciri 

globalisasi. Tampilan itu juga didukung dengan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan ciri-ciri globalisasi.  
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Gambar 4.11 Tampilan materi pengaruh globalisasi 

 

Tayangan ini menampilkan materi tentang pengaruh globalisasi dalam berbagai  

bidang. Tayangan ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung materi 

pengaruh globalisasi di bidan-bidang tersebut. 

 

 
Gambar 4.12  

Tampilan materi dampak positif globalisasi 
 

Tampilan ini menampilkan materi tentang dampak positif globalisasi. Terdapat 7 

dampak positif globalisasi di dalam tayangan tersebut. Tayangan ini juga 

dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung materi dampak positif globalisasi. 
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Gambar 4.13 Tampilan materi dampak negatif globalisasi 

 

Tampilan ini menampilkan materi tentang dampak negatif globalisasi. Terdapat 6 

dampak negatif globalisasi di dalam tayangan tersebut. Tayangan ini juga 

dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung materi dampak negatif globalisasi. 

 

 
Gambar 4.14 Penutup narator 

 

Tampilan ini menampilan narator yang bertujuan untuk untuk mengakhiri video 

pembelajaran tentang globalisasi.  
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Gambar 4.15 Ucapan terimakasih 

 

Tampilan ini menampilan tentang ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing 

1, dosen pembimbing II, dan semua rekan-rekan yang telah membantu terciptanya 

vieo pembelajaran globalisasi. 

 

 
Gambar 4.16 Penutup 

 

Tampilan ini merupakan tampilan penutup dalam video pembelajaran globalisasi. 
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4.1.1.8 Respon Siswa dan Guru terhadap Media Video Pembelajaran  

Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran 

pada uji coba pemakaian yang terdiri dari 27 siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang dengan diberikan kuesioner respon siswa terhadap media video 

pembelajaran.  

Dari hasil rekapitulasi tersebut dapat diketahui bahwa dari keseluruhan 

aspek yang menjawab sangat setuju sebanyak 43,82%, setuju 42,58%, kurang 

setuju 8,02%, dan tidak setuju 3,70%. Dapat disimpulkan bahwa media video 

pembelajaran yang digunakan menarik, memotivasi, mempermudah, dan memberi 

kesan positif terhadap siswa. Hasil rekapitulasi tanggapan siswa terhadap media 

video pembelajaran dapat dilihat pada lampiran. 

Selain siswa, guru juga diberikan kuesioner untuk menanggapi media 

video pembelajaran yang ditampilkan oleh peneliti. Angka persentase dari hasil 

rekapitulasi adalah 83,33% dengan kategori “Sangat Baik”. Hasil tanggapan 

menunjukkan bahwa video pembelajaran yang dikembangkan sangat baik untuk 

digunakan. Hasil rekapitulasi tanggapan siswa terhadap media video pembelajaran dapat 

dilihat pada lampiran. 

4.1.2 Analisis Data Awal 

Untuk menganalisis data awal yang didapat, peneliti melakukan uji 

normalitas hasil belajar pretest dan posttest. Data nilai pretest dan posttest 

dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data nilai berdistribusi normal 

atau tidak.  
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Tabel 4.2  

Uji Normalitas Pretest 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Preetest .162 27 .069 .960 27 .366 

a. Lilliefors Significance Correction 

Pada kolom Kolmogrof-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,069. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 4.3  

Uji Normalitas Posttest 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Posttest .158 27 .081 .950 27 .212 

a. Lilliefors Significance Correction 

Pada kolom Kolmogrof-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,081. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

4.1.3.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada uji coba produk didapat dari hasil pretest dan 

posttest yang dilakukan pada uji coba produk media video pembelajaran kepada 4 

siswa SDN Purwoyoso 02. Berikut hasil belajar siswa dalam uji coba produk. 
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Tabel 4.4 

Hasil Belajar Uji Coba Produk 

 

No Keterangan Kelas Uji Coba Produk 

Pretest Posttest 

1 jumlah siswa 4 4 

2 rata-rata nilai 67.5 77.5 

3 nilai terendah 60 65 

4 nilai tertinggi 80 100 

5 jumlah siswa tuntas 3 4 

6 jumlah siswa tidak 

tuntas 

1 0 

rata-rata KKM Klasikal (%) 75% 100% 

Peningkatan (%) 25% 

Dari data tersebut, digambarkan dengan grafik berikut. 

 

Gambar 4.17 Grafik Belajar Uji Coba Produk 

 

 Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata 

hasil belajar pada hasil uji coba produk setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan media video pembelajaran. Sedangkan persentase rata-rata 

ketuntasan klasikal meningkat sebesar 25% yang digambarkan dengan grafik 

berikut. 
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Gambar 4.18 Grafik Rata-rata KKM Klasikal Uji Coba Produk 

 Pada uji coba pemakaian yang dilakukan terhadap 27 siswa SDN 

Purwoyoso 01 Semarang didapatkan hasil belajar setelah dilakukan pretest dan 

posttest. Berikut ini merupakan hasil uji coba pemakaian media video 

pembelajaran. 

Tabel 4.5  

Hasil Belajar Uji Coba Pemakaian 

 

No   Keterangan Kelas Uji Coba 

Pemakaian 

Pretest Posttest 

1 jumlah siswa 27 27 

2 rata-rata nilai 66,29 76,11 

3 nilai terendah 40 50 

4 nilai tertinggi 95 95 

5 jumlah siswa tuntas 18 25 

6 jumlah siswa tidak tuntas 9 2 

rata-rata KKM Klasikal (%) 66,67% 92,59% 

Peningkatan (%) 25,92% 
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Dari data tersebut, digambarkan dengan grafik berikut. 

 

Gambar 4.19 Grafik Hasil Belajar Uji Coba Pemakaian 

 Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata 

hasil belajar pada hasil uji pemakaian produk setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan media video pembelajaran. Sedangkan persentase rata-rata 

ketuntasan klasikal meningkat sebesar 25,92% yang digambarkan dengan grafik 

berikut. 
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Gambar 4.20 Grafik Rata-rata KKM Klasikal Uji Coba Pemakaian 

4.1.3.2 Uji N-gain 

 Uji N-gain dilakukan pada uji coba produk untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar setelah menggunakan media video pembelajaran. Berikut hasil uji 

coba produk N-gain. 

Tabel 4.6  

N-gain Uji Coba Produk 

 

Rata-rata Pretest Rata-rata Posttest Skor Maksimal N-gain 

67 80   100 0,39 

 Berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah penelitian, maka diketahui 

bahwa dengan adanya media video pembelajaran terdapat peningkatan hasil 0,39 

yang berkategori sedang. Tidak hanya dalam uji coba produk, dalam uji coba 

pemakaian siswa juga diberikan pretest dan posttest yang hasilnya dihitung 

peningkatannya dengan uji N-gain. Berikut hasil uji N-gain siswa uji coba 

pemakaian. 
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Tabel 4.7  

N-gain Uji Coba Pemakaian 

 

Rata-rata Pretest Rata-rata Posttest Skor Maksimal N-gain 

66,29 76,11   100 0,30 

 Dari hasil data yang telah diolah, diketahui bahwa dengan menggunakan 

media video pembelajaran, hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang mengalami peningkatan 0,30 yang berkategori sedang. 

4.1.3.3 Uji t-test 

Nilai pretest dan nilai posttest dapat dihitung uji t-test, dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Uji t-test digunakan untuk mengukur 

kefektifan media video pembelajaran yang digunakan. Hasil dari uji t-test Paired 

Sample Test. 

Tabel 4.8  

Uji t-test Nilai Pretest dan Nilai Posttest 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

   Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 

Posttest 

-14.736 -4.893 -4.099 26 .000 

 

 Pada output paired sample test dengan SPSS versi 22, diperoleh nilai Sig 

(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka sesuai 

dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample test dapat disimpulkan 
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bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada perbedaan secara signifikan 

antara hasil belajar PKn materi globalisasi sebelum menggunakan media video 

pembelajaran dan sesudah menggunakan media video pembelajaran.  

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan  

  Peneliti dalam menentukan media pembelajaran yang akan dibuat ini 

berawal dari hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media seperti apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada guru dan siswa. Hasil dari analisis kebutuhan guru 

tersebut menunjukkan bahwa guru belum menggunakan media pembelajaran yang 

menarik terutama pada mata pelajaran PKn materi globalisasi siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. Guru hanya menggunakan media berupa buku dan 

gambar saja. Kemudian hasil analisis kebutuhan siswa menunjukkan bahwa siswa 

menginginkan media lain yang lebih menarik, seperti video pembelajaran.  

  Menurut (Kustandi dan Sutjipto, 2013:64) video merupakan kumpulan 

gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara 

mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Video bergerak dengan 

cepat dan bergantian sehingga memberikan visualisasi yang berkelanjutan. Video 

dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersam-sama dengan suara. 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-

konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang 

waktu, dan memengaruhi sikap. Menurut Hamdani (2011:254) salah satu 
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kelebihan video adalah dapat menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, 

animasi gambar guna tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, 

pembelajaran dengan menggunakan video diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

  Jenis penelitan yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian 

pengembangan (R&D).  Model pengembangan yang digunakan yaitu model 

pengembangan Waterfall. Model Waterfall terdiri dari 5 tahap, yaitu analysis, 

design, implementation, testing, dan maintenance. Pada tahap analysis peneliti 

menganalisis data kebutuhan guru dan siswa terhadap media yang dibutuhkan, 

kemudian melakukan wawancara dan observasi kepada guru kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang. Tahap design yaitu peneliti membuat sebuah rancangan 

media pembelajaran (storyboard). Pada tahap implementation, peneliti melakukan 

pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan software Proshow 

Producer, Cyberlink, dan Adobe Premiere Pro. Tahap testing adalah tahap 

pengujian produk dalam skala kecil maupun skala besar. Video pembelajaran 

yang sudah dibuat kemudian diajukan kepada tim validator. Tim validator terdiri 

dari 2, yaitu validator ahli materi dan validator ahli media. Hasil penilaian dari 

validator materi menunjukkan persentase 82,14% dengan kategori “Layak”. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti layak diujicobakan dengan revisi. Sementara itu, hasil penilaian dari 

validator media menunjukkan persentase 85% dengan kategori “Sangat Layak”. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa video pembelajaran yang dikembangkan 

sangat layak diujicobakan dengan revisi. Tahap yang terakhir yaitu maintenance. 
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Peneliti tidak melakukan sampai pada tahap maintenence karena peneliti hanya 

sebatas melakukan uji coba saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

video yang sudah dibuat layak untuk digunakan saat pembelajaran. Media video 

sangat mudah digunakan dan praktis. Menurut (Kustandi dan Sutjipto, 2013:81) 

salah satu kriteri pemilihan media adalah guru terampil menggunakannya. Ini 

merupakan salah satu kriteria utama. Apa pun media itu guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat sangan 

ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Media video yang dibuat dapat 

memberikan dampak positif terhadap siswa. Menurut Kemp dan Dayton (dalam 

Kustandi dan Sutjipto, 2013:21) salah satu dampak penggunaan media 

pembelajaran yaitu, Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan kemungkinan 

dapat diserap oleh siswa lebih besar.  

  Setelah video ditayangkan, kemudian mendapat tanggapan dari siswa dan. 

guru hasil dari tanggapan siswa terhadap media video menunjukkan persentase 

83,33% dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan hasil tanggapan siswa 

menunjukkan bahwa dari keseluruhan aspek yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 43,82%, setuju 42,58%, kurang setuju 8,02%, dan tidak setuju 3,70%. 

Dapat disimpulkan bahwa media video pembelajaran yang digunakan menarik, 

memotivasi, mempermudah, dan memberi kesan positif terhadap siswa. 

  Rifa’I dan Anni (2012:69) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 
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belajar. Hasil uji coba pemakaian media video pembelajaran kepada 27 siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang, peneliti mendapatkan data hasil pretest 

dan posttest yang akan dilakukan uji normalitas, uji N-gain, dan uji t-test. 

  Dari uji normalitas didapat data hasil pretest dan posttest berdistribusi 

normal. Hal itu diketahui dari nilai pretest memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,069. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan nilai posttest 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,081. Karena signifikansi untuk 

seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. 

  Selanjutnya yaitu menghitung N-gain untuk mengetahui apakah nilai 

pretest dan posttest mengalami peningkatan yang rendah, sedang, atau tinggi 

berdasarkan kriteria peningkatan hasil belajar. Hasil menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar atau uji N-gain sebesar 0,30 dengan kategori sedang. 

  Nilai pretest dan nilai posttest dapat dihitung uji t-test, dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Uji t-test digunakan untuk mengukur 

kefektifan media video pembelajaran yang digunakan. Hasil dari uji t-test Paired 

Sample Test. Pada output paired sample test dengan SPSS versi 22, diperoleh nilai 

Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka sesuai 

dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample test dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada perbedaan secara signifikan 

antara hasil belajar PKn materi globalisasi sebelum menggunakan media video 
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pembelajaran dan sesudah menggunakan media video pembelajaran pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang.  

  Keefektivan media video pembelajaran terhadap hasil belajar juga 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Deni Setyawan dan Adhetya 

Kurniawan pada tahun 2015 yang berjudul “Pengembangan Media Audio Video 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa SMK PN Purworejo”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan media Audio Video.  

  Selanjutnya, keefektivan media video pembelajaran terhadap hasil belajar 

juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Andreas 

Priyono Budi Prasetyo, dan Arif Widiyatmoko pada tahun 2015 yang berjudul 

“Pengembangan Video Pembelajaran IPA Terpadu Tema Mikroskop untuk Siswa 

Madrash Tsanawiyah (MTs). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

video efektif dan layak digunakan pada pembelajaran IPA terpadu tema 

mikroskop untuk siswa MTs. 

  Keefektivan media video pembelajaran terhadap hasil belajar juga 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Dalbo Manik Krishna, I 

Wyn Romi Sudhita, dan Luh Pt Putrini Mahadewi pada tahun 2015 yang berjudul 

“Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPA Siswa 

Kelas VIII Semester Genap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video 

pembelajaran yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian  

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian pengembangan media video pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti dapat menunjukkan bentuk model dan desain video pemebelajaran. Selain 

itu, dapat diketahui kelayakan media video pembelajaran itu digunakan. Dan 

dapat diketahui keefektifan media video pembelajaran digunakan pada saat 

pembelajaran PKn khususnya materi globalisasi di kelas IV. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Media video pembelajaran ini dapat memberikan masukan positif dan 

menjadi referensi bagi guru untuk mengembangkan media-media lain yang 

menarik motivasi siswa agar lebih giat untuk belajar. Siswa mendapat pengalaman 

baru dengan adanya media video pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Adanya media video pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV terutama pada mata pelajaran PKn khususnya materi globalisasi. 

Dengan meningkatnya hasil belajar siswa, maka juga dapat meningkatkan prestasi 

dan mutu sekolah guru dapat membuat suatu inovasi baru dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu membuat media video pembelajaran lain di luar mata 

pelajaran PKn. Media yang digunakan oleh guru dapat merangsang siswa untuk 

berpikir lebih kreatif. Hal tersebut dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN 

   Berdasarkan penelitian pengembangan dan pembahasan pada 

pembelajaran PKn materi globalisasi dengan menggunakan video pembelajaran 

pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 menunjukkan bahwa. 

1. Pengembangan video pembelajaran globalisasi melalui beberapa tahap, antara 

lain: a) analysis yaitu  menganalisis kebutuhan untuk mengetahui media apa 

yang dibutuhkan dan pengumpulam data yang didapat berupa angket, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. b) design yaitu pembuatan 

storyboard. c) implementation yaitu pelaksanaan pembuatan video 

pembelajaran globalisasi menggunakan Adobe Premiere Pro, Cyberlink, dan 

Proshow Producer. d) testing yaitu validasi dari tim ahli dan revisi kemudian 

melakukan uji coba. e) maintenance, peneliti tidak melakukan sampai tahap 

ini karena peneliti hanya sebatas menguji saja. 

2. Media video pembelajaran globalisasi yang dikembangkan sudah layak untuk 

digunakan. Kelayakan media video ditunjukkan dengan hasil penilaian dari 

validator materi dan validator media. Penilaian dari validator materi 

menunjukkan angka persentase 82,14% dengan kategori “Layak”. Sedangkan 

untuk penilaian dari validator media menunjukkan angka persentase 85% 

dengan kategori “Sangat Layak”. 
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3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig 

(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya ada perbedaan secara signifikan antara hasil belajar 

PKn materi globalisasi sebelum menggunakan media video pembelajaran dan 

sesudah menggunakan media video pembelajaran.  

5.2.  SARAN 

   Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Guru perlu membuat variasi pembelajaran inovatif dengan menggunakan 

media yang disesuaikan dengan materi dan karakter siswa. 

b. Guru perlu membuat media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan agar siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa sebaiknya memerhatikan guru ketika guru menyampaikan materi. 

b. Siswa hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Pihak sekolah sebaiknya mendukung peningkatan sumber daya manusia 

bagi guru-guru untuk mengikuti kegiatan seperti workshop, diklat atau 

seminar pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas guru 

agar guru dapat berinovasi dalam menciptakan suatu media pembelajaran 

yang menarik. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI UAS PKn SEMESTER GASAL 2015/2016 

NO NAMA Nilai  

1 AGKZ 62 

2 AMK 57 

3 ABN 60 

4 AMA 70 

5 ADI 80 

6 DCF 90 

7 DAKW 60 

8 ICPM 75 

9 ISR 85 

10 MFA 55 

11 MRA 65 

12 MRKS 85 

13 OY 75 

14 ROR 60 

15 RGD 60 

16 SBPN 80 

17 TRS 62 

18 TS 75 

19 ZIN 80 

20 FAA 70 

21 RH 80 

22 TAR 85 

23 DCSM 75 

24 KUBAZ 90 

25 SWI 80 

26 WR 55 

27 MIM 60 
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Lampiran 2 

ANALISIS HASIL WAWANCARA 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01 Semarang 

Narasumber  : Muhammad Sholih, S.Pd. SD. 

Jabatan   : Guru kelas IV 

 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IV SDN SDN Purwoyoso 01 

Semarang, dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran khususnya ketika 

pembelajaran PKn materi globalisasi banyak siswa yang kurang memahami materi 

dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan: 

1. Terbatasnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melakukan 

pembelajaran PKn. 

2. Terbatasnya jumlah sumber belajar bagi siswa pada saat pembelajaran PKn. 

3. Materi yang luas dan bersifat abstrak. 

 

Semarang, 5 Februari 2016 

Guru Kelas IV       Peneliti  

 

 

Muhammad Sholih, S.Pd. SD.     Ulfah Nur Hikmah 

NIP.-         1401412402 
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Lampiran 3 

KISI-KISI KUESIONER KEBUTUHAN GURU 

No Butir Pertanyaan Nomer Soal Pada 

Instrumen 

1 Teknik pembelajaran yang digunakan guru 1, 2, 3 

2 Materi yang diberikan guru 4 

3 Evaluasi yang diberikan guru 5 

5 Media yang digunakan guru 6, 7, 8 

4 Pembuatan media dan dampaknya 9, 10 
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Lampiran 4 

KUESIONER KEBUTUHAN GURU  

Nama  : 

Guru Kelas  : 

Petunjuk  : Gunakan tanda centang (v)untuk memilih jawaban! 

   Boleh memilih lebih dari satu jawaban! 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana Bapak menyampaikan materi pembelajaran PKn di kelas?  

(  ) Menggunakan media pembelajaran 

(  ) Mencatat di papan tulis 

(  ) Mendikte 

(  ) Hanya menerangkan saja 

 

2 Apakah Bapak pernah memberi contoh nyata khususnya pada saat 

pembelajaran PKn? 

(  ) Selalu  

(  ) Sering  

(  ) Kadang-kadang  

(  ) Tidak pernah 

 

3 Metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk pembelajaran PKn? 

(  ) Tanya jawab 

(  ) Diskusi kelompok 

(  ) Pemberian tugas 

(  ) Presentasi 

 

4 Bagaimana materi pembelajaran PKn yang Bapak berikan terhadap siswa? 

(  ) Sangat menarik  

(  ) Menarik  

(  ) Cukup menarik  

(  ) Tidak menarik  

 

5 Apakah bentuk latihan yang sering diberikan terhadap siswa? 

(  ) Menjodohkan 

(  ) Pilihan ganda 

(  ) Isian singkat 

(  ) Uraian 

6 Apakah pada pembelajaran PKn Bapak pernah menggunakan media 

pembelajaran? 

(  ) Selalu  

(  ) Pernah  
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(  ) Kadang-kadang 

(  ) Tidak pernah 

 

7 Media pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan dalam pembelajaran 

PKn? 

(  ) Video 

(  ) Gambar 

(  ) Buku 

(  ) Tidak pernah menggunakan media  

 

8 Bagaimana cara penyampaian materi pemebelajaran PKn yang Bapak 

berikan? 

(  ) Materi yang lengkap terdapat teori, contoh, kegiatan, soal, dan gambar 

menarik 

(  ) Materi yang hanya terdapat contoh-contoh 

(  ) Materi yang hanya terdapat teori 

(  ) Materi yang hanya terdapat soal-soal 

 

9 Pernahkah Bapak membuat media interaktif untuk pembelajaran Pkn? 

(  ) Selalu 

(  ) Sering 

(  ) Kadang-kadang 

(  ) Tidak pernah 

 

10 Apakah dampak media interaktif untuk pembelajaran PKn? 

(  ) Sangat baik 

(  ) Baik 

(  ) Tidak baik 

(  ) Sangat tidak baik 

 

 

Guru Kelas IV       Peneliti, 

 

 

 

 

Muhammad Sholih, S. Pd.SD.    Ulfah Nur Hikmah 

NIP.-          1401412402 
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Lampiran 5 

KISI-KISI KUESIONER KEBUTUHAN SISWA 

 

No Butir Pertanyaan Nomer Soal Pada 

Instrumen 

1 Teknik pembelajaran yang digunakan guru 1, 2 

2 Teknik pembelajaran yang disukai siswa 3 

3 Materi yang diberikan guru 4 

4 Evaluasi yang diberikan guru 5 

5 Media yang digunakan guru 6, 7 

6 Media yang disukai siswa 8, 9 

7 Materi yang disukai siswa 10 
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Lampiran 6 

KUESIONER KEBUTUHAN SISWA 

Nama  : 

No  : 

Kelas   : 

Petunjuk  : Gunakan tanda centang (v)untuk memilih jawaban! 

   Boleh memilih lebih dari satu jawaban! 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana guru menyampaikan materi pembelajaran di kelas?  

(  ) Menggunakan media pembelajaran 

(  ) Mencatat di papan tulis 

(  ) Mendikte 

(  ) Hanya menerangkan saja 

 

2 Apakah guru pernah memberi contoh nyata khususnya pada saat 

pembelajaran PKn? 

(  ) Selalu  

(  ) Sering  

(  ) Kadang-kadang  

(  ) Tidak pernah  

 

3 Apa aktivitas pembelajaran di kelas khususnya untuk pembelajaran PKn 

yang disukai? 

(  ) Tanya jawab 

(  ) Diskusi kelompok 

(  ) Pemberian tugas 

(  ) Presentasi 

 

4 Bagaimana materi pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru? 

(  ) Sangat menarik  

(  ) Menarik  

(  ) Cukup menarik  

(  ) Tidak menarik  

 

5 Apakah bentuk latihan yang sering diberikan oleh guru? 

(  ) Menjodohkan 

(  ) Pilihan ganda 
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(  ) Isian singkat 

(  ) Uraian 

 

6 Apakah pada pembelajaran PKn guru pernah menggunakan media 

pembelajaran? 

(  ) Pernah  

(  ) Selalu  

(  ) Kadang-kadang 

(  ) Tidak pernah  

 

7 Media pembelajaran apa yang sering digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran PKn? 

(  ) Video 

(  ) Gambar 

(  ) Buku 

(  ) Tidak pernah menggunakan media 

 

8 Media apa yang disukai untuk digunakan dalam pembelajaran PKn? 

(  ) Video 

(  ) Gambar 

(  ) Teks 

(  ) Rekaman  

 

9 Media video apa yang disukai? 

(  ) Video yang diperankan oleh guru atau orang lain 

(  ) Video dengan gambar dan suara 

(  ) Video dengan gambar bergerak 

(  ) Video dengan teks dan suara 

 

10 Bagaimana materi pembelajaran PKn yang disukai? 

(  ) Materi yang lengkap terdapat teori, contoh, kegiatan, soal, dan gambar 

menarik 

(  ) Materi yang hanya terdapat contoh-contoh 

(  ) Materi yang hanya terdapat teori 

(  ) Materi yang hanya terdapat soal-soal 
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Lampiran 7 

HASIL KUESIONER KEBUTUHAN GURU 

 

 

 



105 
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Lampiran 8 

HASIL REKAPITULASI KUESIONER KEBUTUHAN SISWA 

No Pertanyaan Responden  Presentase  

1 Bagaimana guru menyampaikan 

materi pembelajaran di kelas?  

Menggunakan media pembelajaran 

Mencatat di papan tulis 

Mendikte 

Hanya menerangkan saja 

 

 

4 

19 

8 

5 

 

 

14,81% 

70,37% 

29,62% 

18,51% 

 

2 Apakah guru pernah memberi 

contoh nyata khususnya pada 

saat pembelajaran PKn? 

Selalu  

Sering  

Kadang-kadang  

Tidak pernah  

 

 

 

2 

5 

20 

1 

 

 

 

7,40% 

18,51% 

74,07% 

3,70% 

3 Apa aktivitas pembelajaran di 

kelas khususnya untuk 

pembelajaran PKn yang 

disukai? 

Tanya jawab 

Diskusi kelompok 

Pemberian tugas 

Presentasi 

 

 

 

 

 

10 

13 

15 

0 

 

 

 

 

 

37,03% 

48,14% 

55,55% 

0% 

4 Bagaimana materi 

pembelajaran PKn yang 

diberikan oleh guru? 

Sangat menarik  

Menarik  

Cukup menarik  

Tidak menarik  

 

 

 

0 

6 

20 

1 

 

 

 

0% 

22,22% 

74,07% 

3,70% 

5 Apakah bentuk latihan yang 

sering diberikan oleh guru? 

Menjodohkan 

Pilihan ganda 

Isian singkat 

Uraian 

 

 

2 

15 

12 

9 

 

 

7,40% 

55,55% 

44,44% 

33,33% 

6 Apakah pada pembelajaran 

PKn guru pernah menggunakan 

media pembelajaran? 

Pernah  

 

 

 

14 

 

 

 

51,85% 
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Selalu  

Kadang-kadang 

Tidak pernah  

 

4 

8 

1 

14,81% 

29,26% 

3,70% 

7 Media pembelajaran apa yang 

sering digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran PKn? 

Video 

Gambar 

Buku 

Tidak pernah menggunakan media 

 

 

 

 

0 

7 

21 

0 

 

 

 

0% 

25,92% 

96,29% 

0% 

8 Media apa yang disukai untuk 

digunakan dalam pembelajaran 

PKn? 

Video 

Gambar 

Teks 

Rekaman  

 

 

 

 

23 

4 

0 

0 

 

 

 

85,18% 

14,81% 

0% 

0% 

9 Media video apa yang disukai? 

Video yang diperankan oleh guru 

atau orang lain 

Video dengan gambar dan suara 

Video dengan gambar bergerak 

Video dengan teks dan suara 

 

 

13 

 

15 

5 

1 

 

48,14% 

 

55,55% 

18,51% 

3,70% 

10 Bagaimana materi 

pembelajaran PKn yang 

disukai? 

Materi yang lengkap terdapat teori, 

contoh, kegiatan, soal, dan gambar 

menarik 

Materi yang hanya terdapat 

contoh-contoh 

Materi yang hanya terdapat teori 

Materi yang hanya terdapat soal-

soal 

 

 

20 

 

 

3 

 

1 

2 

 

 

74,07% 

 

 

11,11% 

 

3,70% 

7,40% 
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Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Kompetensi Dasar Indikator 

Bentuk soal Nomor 

soal 

4.1. Memberikan 

contoh sederhana 

pengaruh globalisasi 

di lingkungannya  

4.1.1. Menjelaskan 

pengertian globalisasi 

4.1.2. Menjelaskan 

pengaruh globalisasi 

(gaya hidup, makanan, 

pakaian, teknologi, 

transportasi) 

4.1.3. Menyebutkan 

dampak positif dan 

negatif globalisasi 

 

Pilihan ganda 

 

 

 

1, 2, 3, 12, 16, 17, 

18, 25, 32,  

 

 

4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

19, 20, 24, 27, 28, 

30, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 

 

 

8, 9, 11, 15, 21, 22, 

23, 26, 29, 31, 33,  
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Lampiran 10 

SOAL UJI COBA 

Nama  : 

No. Absen : 

Sekolah : 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda (X) pada salah 

satu jawaban yang benar! 

1. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya…. 

a. bola bumi tiruan 

b. bumi bulat 

c. mendunia 

d. menyeluruh 

2. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat disebut…. 

a. bersatu 

b. global 

c. globe 

d. globalisasi 

3. Berikut ini merupakan ciri-ciri globalisasi, kecuali…. 

a. perubahan konsep ruang dan waktu 

b. sikap saling ketergantungan 

c. hidup berkelompok  

d. peningkatan interaksi budaya 

4. Siaran sepakbola dari negara lain dapat kita saksikan secara langsung dari 

televisi merupakan contoh globalisasi di bidang…. 

a. sosial 

b. informasi 

c. ekonomi 
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d. kebudayaan 

5. Budaya asing yang masuk ke Indonesia seharusnya.... 

a. ditiru semuanya 

b. ditiru yang modern 

c. ditiru yang baiknya 

d. ditiru yang jeleknya 

6. Saat ini kita mudah untuk bercakap-cakap dengan orang yang berada di tempat 

jauh, seperti di luar negeri. Hal ini termasuk dampak globalisasi di bidang.... 

a. ekonomi  

b. kebudayaan 

c. kominikasi 

d. transportasi 

7. Salah satu fungsi satelit palapa bagi bangsa Indonesia antara lain untuk ... 

a. mempercepat perhubungan darat 

b. meningkatkan sarana transfortasi 

c. menghubungkan kabel laut 

d. memperlancar komunikasi 

8. Sikap kita saat ada pengemis datang ke rumah adalah.... 

a. menghardiknya 

b. mengusirnya 

c. bersikap baik 

d. diam saja 

9. Untuk memperkaya kebudayaan nasional, kita boleh menerima kebudayaan 

asing yang akan masuk ke Indonesia antara lain untuk.... 

a. menarik dan mudah dipadukan 

b. disesuaikan dengan budaya daerah 

c. sesuai dengan kepribadian bangsa 

d. sesuai dengan moral suatu daerah 

10. Membanjirnya barang-barang buatan luar negeri di Indonesia seperti pakaian 

dan sepatu merupakan contoh globalisasi di bidang.... 

a. mode 
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b. hiburan 

c. informasi 

d. ekonomi 

11. Dampak negatif dari globalisasi antara lain di bawah ini, kecuali.... 

a. munculnya gaya hidup pergaulan bebas 

b. munculnya sukap individualisme 

c. membanjirnya produk luar negeri di Indonesia 

d. mudahnya mendapatkan informasi 

12. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 

menganut… 

a. gaya hidup sederhana  

b. gaya hidup modern  

c. gaya hidup apa adanya  

d. gaya hidup kuno 

13. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan 

pengaruh globalisasi di bidang . . . . 

a. transportasi  

b. komunikasi 

c. hiburan 

d. seni 

14. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat 

memanfaatkan teknologi . . . . 

a. pariwisata  

b. duta negara 

c. transportasi  

d. telekomunikasi 

15. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . . 

a. kemajuan di bidang transportasi 

b. pergaulan bebas 

c. penyalahgunaan narkoba 

d. perilaku individual 
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16. Zaman ketika jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi batas adalah.... 

a. prasejarah  

b. sejarah  

c. kuno 

d. globalisasi 

17. Kehidupan pada zaman purba sangat bergantung kepada .... 

a. sumber daya alam 

b. teknologi 

c. ilmu pengetahuan 

d. transportasi 

18. Globalisasi ditandai dengan semakin kecilnya hambatan 

dalam........antarmasyarakat di dunia. 

a. komunikasi 

b. perdamaian 

c. isolasi 

d. peperangan 

19. Hal yang memengaruhi kemajuan masyarakat adalah .... 

a. iptek 

b. budaya 

c. seni 

d. bahasa 

20. Bangsa yang menguasai iptek berkesempatan meraih kemajuan dan meraih 

kemampuan untuk memiliki .... 

a. masa depan  

b. kekebalan 

c. budaya 

d. masa lalu 

21. Informasi mudah didapat dalam waktu singkat, merupakan contoh .... 

a. dampak negatif globalisasi 

b. dampak positif globalisasi 

c. sebab terjadinya globalisasi 
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d. globalisasi di bidang agama 

22. Berikut yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah .... 

a. masuknya budaya negatif 

b. hilangnya identitas bangsa 

c. menurunnya jati diri bangsa 

d. kecepatan dalam memperoleh informasi 

23. Berikut yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah .... 

a. informasi mudah dan cepat 

b. pesawat terbang 

c. handphone 

d. rambut di cat kuning 

24. Arus globalisasi yang didukung dengan teknologi komunikasi dicontohkan 

dengan adanya .... 

a. koran 

b. majalah 

c. handphone 

d. buku harian 

25. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa .... 

a. semakin jauh 

b. semakin kecil 

c. semakin tidak terlihat 

d. semakin tua 

26. Berikut merupakan pengaruh positif globalisasi, kecuali .... 

a. menjadi lebih kreatif 

b. mudah memperoleh informasi 

c. menambah wawasan pengetahuan kita 

d. melunturkan nilai-nilai agama 

27. Berikut akibat terjadinya globalisasi, kecuali .... 

a. banyak perusahaan asing di Indonesia 

b. wilayah industri makin luas 

c. berkomunikasi makin cepat dan mudah 
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d. kita mudah mendapat produk luar negri 

28. Media massa sebagai penyampai informasi dengan cara dibaca ialah .... 

a. televisi  

b. koran  

c. radio 

d. telepon 

29. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebab .... 

a. situasi negara relatif aman 

b. upah tenaga kerja tinggi 

c. sumber daya alam terbatas 

d. konsumen Indonesia sedikit 

30. Untuk berkomunikasi lewat HP, maka diperlukan ... untuk memancarkannya. 

a. generator  

b. satelit  

c. proyektor 

d. antenna 

31. Pengaruh positif adanya globalisasi ialah .... 

a. informasi lebih cepat 

b. kehidupan meningkat 

c. mudah mendapat makanan 

d. kebutuhan masyarakat sulit didapat 

32. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, sehingga 

disebut .... 

a. makhluk politik  

b. makhluk individu 

c. makhluk sosial 

d. makhluk berbudi 

33. Salah satu pengaruh buruk jika sering menonton televisi ialah …. 

a. mata menjadi cepat rusak 

b. bangun tidur mudah 

c. belajar menjadi giat 
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d. prestasi meningkat 

34. Mendidik anak dari pengaruh globalisasi yang buruk merupakan tugas .... 

a. pemerintah  

b. keluarga   

c. guru  

d. semua benar 

35. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita .... 

a. biarkan  

b. tolak  

c. seleksi  

d. terima apa adanya 

36. Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupan masyarakat ialah 

.... 

a. gaya hidup  

b. kesederhanaan 

c. komunikasi 

d. makanan 

37. Peristiwa di suatu negara dapat diketahui dengan cepat di Negara lain, akibat 

kemajuan di bidang .... 

a. transportasi  

b. telekomunikasi  

c. periklanan  

d. perindustrian 

38. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. tape ketan, udon  

b. pizza, spaghetti  

c. hamburger, tape ketan 

d. keripik pisang, balado 

39. Teknologi yang paling cepat berkembang saat ini ialah .... 

a. pariwisata  

b. informasi  
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c. perindustrian  

d. transportasi 

40. Berikut ini merupakan makanan tradisional Indonesia kecuali….. 

a. ketupat,  

b. steak 

c. gethuk 

d. jenang 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

NO JAWABAN NO JAWABAN 

1 A 21 B 

2 D 22 D 

3 B 23 D 

4 B 24 C 

5 C 25 B 

6 C 26 D 

7 D 27 B 

8 C 28 B 

9 C 29 B 

10 A 30 B 

11 D 31 A 

12 B 32 C 

13 B 33 A 

14 D 34 D 

15 A 35 C 

16 D 36 B 

17 A 37 B 

18 A 38 B 

19 A 39 B 

20 A 40 B 

 

Penskoran: 

Nomor 

Soal 
Kriteria Penskoran Penilaian 

Nilai 

Maksimal 

1-40 *Jawaban benar skor 1 

*Jawaban salah/tidak 

menjawab skor 0 

Nilai =  
∑               

         (  )
 x 100 

100 
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Lampiran 12  

HASIL UJI VALIDITAS 

  skortotal 

item1 Pearson Correlation .522
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item2 Pearson Correlation .583
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 

item3 Pearson Correlation -.262 

Sig. (2-tailed) .117 

N 37 

item4 Pearson Correlation .530
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item5 Pearson Correlation .009 

Sig. (2-tailed) .959 

N 37 

item6 Pearson Correlation .456
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 37 

item7 Pearson Correlation .253 

Sig. (2-tailed) .131 

N 37 

item8 Pearson Correlation .482
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 37 

item9 Pearson Correlation -.196 

Sig. (2-tailed) .246 

N 37 

item10 Pearson Correlation -.052 

Sig. (2-tailed) .760 

N 37 

item11 Pearson Correlation .458
**
 

Sig. (2-tailed) .004 
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N 37 

item12 Pearson Correlation .537
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item13 Pearson Correlation .351
*
 

Sig. (2-tailed) .033 

N 37 

item14 Pearson Correlation .309 

Sig. (2-tailed) .063 

N 37 

item15 Pearson Correlation .530
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item16 Pearson Correlation .462
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 37 

item17 Pearson Correlation .397
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 37 

item18 Pearson Correlation .191 

Sig. (2-tailed) .256 

N 37 

item19 Pearson Correlation .121 

Sig. (2-tailed) .474 

N 37 

item20 Pearson Correlation .201 

Sig. (2-tailed) .232 

N 37 

item21 Pearson Correlation .742
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 

item22 Pearson Correlation .559
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 

item23 Pearson Correlation .620
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 
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item24 Pearson Correlation .511
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item25 Pearson Correlation .032 

Sig. (2-tailed) .853 

N 37 

item26 Pearson Correlation .502
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 37 

item27 Pearson Correlation .071 

Sig. (2-tailed) .675 

N 37 

item28 Pearson Correlation -.188 

Sig. (2-tailed) .265 

N 37 

item29 Pearson Correlation .592
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 

item30 Pearson Correlation .248 

Sig. (2-tailed) .139 

N 37 

item31 Pearson Correlation .135 

Sig. (2-tailed) .426 

N 37 

item32 Pearson Correlation .250 

Sig. (2-tailed) .135 

N 37 

item33 Pearson Correlation -.313 

Sig. (2-tailed) .060 

N 37 

item34 Pearson Correlation .214 

Sig. (2-tailed) .203 

N 37 

item35 Pearson Correlation .666
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 37 

item36 Pearson Correlation -.016 
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Sig. (2-tailed) .925 

N 37 

item37 Pearson Correlation .468
**
 

Sig. (2-tailed) .004 

N 37 

item38 Pearson Correlation .513
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 37 

item39 Pearson Correlation -.011 

Sig. (2-tailed) .950 

N 37 

item40 Pearson Correlation .425
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 37 

Skortotal Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 37 
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Lampiran 13 

HASIL UJI RELIABILITAS 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 11.22 25.785 .445 .873 

item2 11.35 25.456 .479 .872 

item4 11.38 25.186 .533 .870 

item6 11.35 25.901 .389 .875 

item8 11.32 25.725 .427 .874 

item11 11.27 26.092 .363 .876 

item12 11.11 25.599 .564 .870 

item15 11.32 25.559 .462 .873 

item16 11.32 25.836 .405 .875 

item17 11.24 26.189 .349 .876 

item21 11.24 24.300 .759 .862 

item22 11.24 25.411 .514 .871 

item23 11.24 25.134 .574 .869 

item24 11.32 25.336 .508 .871 

item26 11.16 25.862 .456 .873 

item29 11.35 25.623 .445 .873 

item35 11.49 24.923 .600 .868 

item37 11.27 25.647 .455 .873 

item38 11.11 25.877 .495 .872 

item40 11.62 26.020 .421 .874 
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Lampiran 14 

HASIL UJI TARAF KESUKARAN DAN DAYA PEMBEDA 

 

 
Nomer 

Responden  

    

  
Nomer  Instrumen         jumlah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 32 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 32 

3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 30 

4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 29 

5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 29 

6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 33 

7 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 31 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 31 

10 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 28 

11 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 31 

12 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 27 

13 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 30 

14 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 27 

15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 29 

16 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 26 

17 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 29 

18 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 28 

19 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 23 

20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 

21 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 23 

22 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 22 

23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 19 

24 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 19 

25 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 20 

26 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 19 

27 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 19 

28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 

29 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 16 

30 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 19 

31 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 18 

32 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 21 

33 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 17 
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34 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 18 

35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18 

36 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 17 

                        

jumlah  22 19 4 19 34 20 24 20 9 18 882 

r hitung 0.349297 0.331437 -0.28625 0.56312 0.070131 0.491398 0.204465 0.3750139 -0.10017 -0.17349   

r tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329   

keterangan  V V T V T V T V T T   

varians                       

                        

B 22 19 4 19 34 20 24 20 9 18   

S 14 17 32 17 2 16 12 16 27 18   

                        

Taraf 

kesukaran 0.611111 0.527778 0.111111 0.527778 0.944444 0.555556 0.666667 0.5555556 0.25 0.5   

keterangan SEDANG SEDANG SUKAR SEDANG MUDAH SEDANG SEDANG SEDANG SUKAR SEDANG   

                        

batas atas 15 14 1 14 17 14 14 14 2 7   

batas 

bawah 7 5 3 5 17 6 10 6 7 11   

daya beda 0.4444444 0.5 -0.11111 0.5 0 0.444444 0.222222 0.4444444 -0.27778 -0.22222   

keterangan baik baik 

sangat 

jelek baik jelek baik cukup baik 

sangat 

jelek 

sangat 

jelek   
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Nomer 

Responden         Nomer  Instrumen 

 

    

  

jumlah  

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 32 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 32 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 30 

4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 29 

5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 33 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 

9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 31 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 28 

11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 31 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 27 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 30 

14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 27 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 

16 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 26 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 29 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 28 

19 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 23 

20 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 24 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 23 

22 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 22 

23 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 19 

24 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 19 

25 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 20 

26 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 19 

27 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 19 

28 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 17 

29 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 16 

30 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 19 
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31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 

32 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 21 

33 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 17 

34 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 18 

35 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 18 

36 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 17 

                        

jumlah  22 28 34 32 20 20 24 13 13 34 882 

r hitung 0.349297 0.571876 0.070131 0.286251 0.375014 0.375014 0.449823 0.083612 -0.15719 0.070131   

r tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329   

keterangan  V V T T V V V T T T   

varians                       

                        

B 22 28 34 32 20 20 24 13 13 34   

S 14 8 2 4 16 16 12 23 23 2   

                        

Taraf 

kesukaran 0.611111 0.777778 0.944444 0.888889 0.555556 0.555556 0.666667 0.361111 0.361111 0.944444   

keterangan SEDANG MUDAH MUDAH MUDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG MUDAH   

                        

batas atas 15 18 18 17 15 14 16 7 7 18   

batas 

bawah 7 10 16 15 5 6 8 6 6 16   

daya beda 0.444444 0.444444 0.111111 0.111111 0.555556 0.444444 0.444444 0.055556 0.055556 0.111111   

            keterangan baik Baik jelek jelek baik baik baik jelek jelek jelek   
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Nomer 

Responden  

      Nomer Instrumen     

  

  jumlah  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 32 

3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 30 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 33 

7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 31 

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 31 

9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 

10 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 28 

11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 31 

12 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 27 

13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 30 

14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 

15 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 29 

16 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 26 

17 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 29 

18 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 28 

19 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 23 

20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 24 

21 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 23 

22 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 22 

23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 

24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 

25 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 20 

26 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 19 

27 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 19 

28 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 17 

29 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 16 

30 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 19 

31 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 
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32 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 21 

33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 

34 0 Z 0 0 1 1 1 1 0 0 18 

35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 

36 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 17 

                        

jumlah  23 23 23 20 13 26 17 35 19 31 882 

r hitung 1 0.365942 0.397993 0.375014 -0.15719 0.43756 -0.21559 -0.12708 0.331437 0.199741   

r tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329   

keterangan  V V V V T V T T V T   

varians                       

                        

B 23 23 23 20 13 26 17 35 19 31   

S 13 13 13 16 23 10 19 1 17 5   

                        

Taraf 

kesukaran 0.638889 0.638889 0.638889 0.555556 0.361111 0.722222 0.472222 0.972222 0.527778 0.861111   

keterangan SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG MUDAH SEDANG MUDAH SEDANG MUDAH   

                        

batas atas 17 16 17 14 7 17 9 17 14 17   

batas 

bawah 6 7 6 6 6 9 8 18 5 14   

daya beda 0.611111 0.5 0.611111 0.444444 0.055556 0.444444 0.055556 -0.05556 0.5 0.166667   

keterangan baik baik baik baik jelek baik jelek 

sangat 

jelek baik jelek   
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Nomer 

Responden  

Nomer Instrumen                    jumlah  

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 32 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 32 

3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 30 

4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 29 

5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 29 

6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 33 

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 31 

8 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 31 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 

10 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 28 

11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 31 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 27 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 30 

14 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 27 

15 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 29 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 26 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 29 

18 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 28 

19 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 23 

20 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 24 

21 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 23 

22 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 22 

23 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 19 

24 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 19 

25 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

26 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 19 

27 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 

28 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 17 

29 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16 

30 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 19 

31 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 18 
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32 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 21 

33 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 17 

34 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 18 

35 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 18 

36 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 

                        

jumlah  31 33 35 16 14 6 22 28 26 10 882 

r hitung 0.199741 0.191805 -0.12708 -0.14225 0.362478 -0.12932 0.349297 0.432771 0.179328 0.466252   

r tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329   

keterangan  T T T T V T V V T V   

varians                       

                        

B 31 33 35 16 14 6 22 28 26 10   

S 5 3 1 20 22 30 14 8 10 26   

                        

Taraf 

kesukaran 0.861111 0.916667 0.972222 0.444444 0.388889 0.166667 0.611111 0.777778 0.722222 0.277778   

keterangan MUDAH MUDAH MUDAH SEDANG SEDANG SUKAR SEDANG MUDAH MUDAH SUKAR   

                        

batas atas 16 17 17 10 13 3 15 18 12 9   

batas 

bawah 15 16 18 6 1 3 7 10 14 1   

daya beda 0.055556 0.055556 -0.05556 0.222222 0.666667 0 0.444444 0.444444 -0.11111 0.444444   

keterangan jelek jelek 

sangat 

jelek cukup baik jelek baik baik 

sangat 

jelek baik   
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Lampiran 15 

HASIL VALIDASI MATERI 
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Lampiran 16 

HASIL VALIDASI MEDIA 
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Lampiran 17 

SOAL PRETEST 

Nama  : 

No. Absen : 

Sekolah : 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (X) pada salah satu 

jawaban yang benar! 

1. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya…. 

a. bola bumi tiruan 

b. bumi bulat 

c. mendunia 

d. menyeluruh 

2. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat disebut…. 

a. bersatu 

b. global 

c. globe 

d. globalisasi 

3. Kehidupan zaman purba sangat bergantung pada .... 

a. sumber daya alam 

b. teknologi 

c. ilmu pengetahuan 

d. transportasi 

4. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 

menganut… 

a. gaya hidup sederhana  

b. gaya hidup modern  

c. gaya hidup apa adanya  

d. gaya hidup kuno 
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5. Zaman ketika jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi batas adalah.... 

a. prasejarah  

b. sejarah  

c. kuno 

d. globalisasi 

6. Berikut ini merupakan ciri-ciri globalisasi, kecuali .... 

a. perubahan konsep ruang dan waktu 

b. sikap saling ketergantungan  

c. menciptakan permusuhan 

d. peningkatan interaksi budaya 

7. Siaran sepakbola dari negara lain dapat kita saksikan secara langsung dari 

televisi merupakan contoh globalisasi di bidang…. 

a. sosial 

b. informasi 

c. ekonomi 

d. kebudayaan 

8. Saat ini kita mudah untuk bercakap-cakap dengan orang yang berada di tempat 

jauh, seperti di luar negeri. Hal ini termasuk dampak globalisasi di bidang.... 

a. ekonomi  

b. kebudayaan 

c. komunikasi 

d. transportasi 

9. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. tape ketan, udon  

b. pizza, spaghetti  

c. hamburger, tape ketan 

d. keripik pisang, balado 

10. Membanjirnya barang-barang buatan luar negeri di Indonesia seperti pakaian 

dan sepatu merupakan contoh globalisasi di bidang.... 

a. mode 

b. hiburan 
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c. informasi 

d. ekonomi 

11. Berikut ini merupakan makanan tradisional Indonesia kecuali….. 

a. ketupat 

b. steak 

c. gethuk 

d. jenang 

12. Peristiwa di suatu negara dapat diketahui dengan cepat di Negara lain, akibat 

kemajuan di bidang .... 

a. transportasi  

b. informasi 

c. periklanan  

d. perindustrian 

13. Arus globalisasi yang didukung dengan teknologi komunikasi dicontohkan 

dengan adanya .... 

a. koran 

b. majalah 

c. handphone 

d. buku harian 

14. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebab .... 

a. situasi negara relatif aman 

b. upah tenaga kerja tinggi 

c. sumber daya alam terbatas 

d. konsumen Indonesia sedikit 

15. Di bawah ini merupakan dampak positif globalisasi adalah . . . . 

a. kemajuan di bidang transportasi 

b. pergaulan bebas 

c. penyalahgunaan narkoba 

d. perilaku individual 

16. Dampak negatif dari globalisasi, kecuali.... 

a. munculnya gaya hidup pergaulan bebas 
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b. munculnya sukap individualisme 

c. membanjirnya produk luar negeri di Indonesia 

d. mudahnya mendapatkan informasi 

17. Berikut merupakan dampak positif globalisasi adalah .... 

a. masuknya budaya negatif 

b. hilangnya identitas bangsa 

c. menurunnya jati diri bangsa 

d. kecepatan dalam memperoleh informasi 

18. Berikut merupakan dampak negatif globalisasi adalah .... 

a. informasi mudah dan cepat 

b. pesawat terbang 

c. handphone 

d. rambut di cat kuning 

19. Berikut merupakan dampak positif globalisasi, kecuali .... 

a. menjadi lebih kreatif 

b. mudah memperoleh informasi 

c. menambah wawasan pengetahuan kita 

d. melunturkan nilai-nilai agama 

20. Mendidik anak dari dampak globalisasi yang buruk merupakan tugas .... 

a. pemerintah  

b. keluarga   

c. guru  

d. semua benar 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 

Lampiran 18 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

 

NO JAWABAN NO JAWABAN 

1 A 11 B 

2 D 12 B 

3 A 13 C 

4 B 14 A 

5 D 15 A 

6 C 16 D 

7 B 17 D 

8 C 18 D 

9 B 19 B 

10 A 20 D 

 

Penskoran: 

Nomor 

Soal 
Kriteria Penskoran Penilaian 

Nilai 

Maksimal 

1-20 *Jawaban benar skor 1 

*Jawaban salah/tidak 

menjawab skor 0 

Nilai =  
∑               

         (  )
 x 100 

100 
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Lampiran 19 

SOAL POSTTEST 

Nama  : 

No. Absen : 

Sekolah : 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (X) pada salah satu 

jawaban yang benar! 

1. Berikut ini merupakan ciri-ciri globalisasi, kecuali .... 

a. menciptakan permusuhan 

b. peningkatan interaksi budaya 

a. perubahan konsep ruang dan waktu 

b. sikap saling ketergantungan  

2. Zaman ketika jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi batas adalah.... 

a. prasejarah  

b. globalisasi 

c. sejarah  

d. kuno 

3. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 

menganut… 

a. gaya hidup apa adanya 

b. gaya hidup kuno 

c. gaya hidup sederhana  

d. gaya hidup modern  

4. Kehidupan zaman purba sangat bergantung pada .... 

a. teknologi 

b. ilmu pengetahuan 

c. transportasi 
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d. sumber daya alam 

5. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi 

kelompok masyarakat disebut…. 

a. bersatu 

b. globalisasi 

c. global 

d. globe 

6. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya…. 

a. bumi bulat 

b. mendunia 

c. bola bumi tiruan 

d. menyeluruh 

7. Arus globalisasi yang didukung dengan teknologi komunikasi dicontohkan 

dengan adanya .... 

a. majalah 

b. handphone 

c. koran 

d. buku harian 

8. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebab .... 

a. konsumen Indonesia sedikit 

b. situasi negara relatif aman 

c. upah tenaga kerja tinggi 

d. sumber daya alam terbatas 

9. Berikut ini merupakan makanan tradisional Indonesia kecuali….. 

a. ketupat 

b. jenang 

c. steak 

d. gethuk 

10. Peristiwa di suatu negara dapat diketahui dengan cepat di Negara lain, akibat 

kemajuan di bidang .... 

a. transportasi  
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b. periklanan  

c. perindustrian 

d. informasi 

11. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. pizza, spaghetti  

b. hamburger, tape ketan 

c. tape ketan, udon  

d. keripik pisang, balado 

12. Membanjirnya barang-barang buatan luar negeri di Indonesia seperti pakaian 

dan sepatu merupakan contoh globalisasi di bidang.... 

a. hiburan 

b. informasi 

c. mode 

d. ekonomi 

13. Siaran sepakbola dari negara lain dapat kita saksikan secara langsung dari 

televisi merupakan contoh globalisasi di bidang…. 

a. sosial 

b. ekonomi 

c. kebudayaan 

d. informasi 

14. Saat ini kita mudah untuk bercakap-cakap dengan orang yang berada di tempat 

jauh, seperti di luar negeri. Hal ini termasuk dampak globalisasi di bidang.... 

a. kebudayaan 

b. komunikasi 

c. ekonomi  

d. transportasi 

15. Berikut merupakan dampak positif globalisasi, kecuali .... 

a. menjadi lebih kreatif 

b. melunturkan nilai-nilai agama 

c. mudah memperoleh informasi 

d. menambah wawasan pengetahuan kita 
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16. Dampak negatif dari globalisasi, kecuali.... 

a. mudahnya mendapatkan informasi 

b. munculnya gaya hidup pergaulan bebas 

c. munculnya sukap individualisme 

d. membanjirnya produk luar negeri di Indonesia 

17. Di bawah ini merupakan dampak positif globalisasi adalah . . . . 

a. penyalahgunaan narkoba 

b. perilaku individual 

c. kemajuan di bidang transportasi 

d. pergaulan bebas 

18. Berikut merupakan dampak negatif globalisasi adalah .... 

a. handphone 

b. rambut di cat kuning 

c. informasi mudah dan cepat 

d. pesawat terbang 

19. Berikut merupakan dampak positif globalisasi adalah .... 

a. menurunnya jati diri bangsa 

b. kecepatan dalam memperoleh informasi 

c. masuknya budaya negatif 

d. hilangnya identitas bangsa 

20. Mendidik anak dari dampak globalisasi yang buruk merupakan tugas .... 

a. pemerintah  

b. keluarga   

c. guru  

d. semua benar 
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

 

NO JAWABAN NO JAWABAN 

1 A 11 A 

2 B 12 C 

3 D 13 D 

4 D 14 B 

5 B 15 C 

6 C 16 A 

7 B 17 C 

8 B 18 B 

9 C 19 B 

10 D 20 D 

 

Penskoran: 

Nomor 

Soal 
Kriteria Penskoran Penilaian 

Nilai 

Maksimal 

1-20 *Jawaban benar skor 1 

*Jawaban salah/tidak 

menjawab skor 0 

Nilai =  
∑               

         (  )
 x 100 

100 
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Lampiran 21 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST UJI SKALA KECIL 

NO NAMA Nilai Preetest Nilai Postest 

1 AAU 65 65 

2 TH 80 100 

3 RZ 60 65 

4 SY 65 80 
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Lampiran 22 

DOKUMENTASI HASIL PRESTEST UJI SKALA KECIL 
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Lampiran 23 

DOKUMENTASI HASIL POSTEST UJI SKALA KECIL 
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Lampiran 24 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTEST UJI SKALA BESAR 

NO NAMA Nilai Preetest Nilai Postest 

1 
AGKZ 60 70 

2 
AMK 70 60 

3 
ABN 65 70 

4 
AMA 65 80 

5 
ADI 75 70 

6 
DCF 65 70 

7 
DAKW 70 70 

8 
ICPM 55 75 

9 
ISR 95 90 

10 
MFA 70 80 

11 
MRA 45 70 

12 
MRKS 70 90 

13 
OY 60 80 

14 
ROR 75 85 

15 
RGD 50 80 

16 
SBPN 70 70 

17 
TRS 70 75 

18 
TS 75 80 

19 
ZIN 55 65 

20 
FAA 55 80 

21 
RH 70 75 
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22 
TAR 65 85 

23 
DCSM 70 50 

24 
KUBAZ 90 95 

25 
SWI 85 90 

26 
WR 55 80 

27 
MIM 40 70 
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Lampiran 25 

DOKUMENTASI HASIL PRETEST UJI SKALA BESAR 
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Lampiran 26 

DOKUMENTASI HASIL POSTEST UJI SKAL BESAR 
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Lampiran 27 

HASIL REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN GURU 

No Pernyataan SS 

(4) 

S 

(3) 

KS 

(2) 

TS 

(1) 

1 Media video dapat menarik perhatian siswa  √    

2 Media video dapat meningkatkan motivasi 

siswa 
 √ 

  

3 Media video membantu dalam proses 

penyampaian materi 
 √ 

  

4 Media video tersebut sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa 
 √ 

  

5 Penggunaan kalimat/tata bahasa di dalam 

video mudah dipahami 
 √ 

  

6 Materi di dalam media video sesuai dengan 

SK, KD, dan indikator pada kurikulum 

KTSP 

 

√  

  

 Jumlah  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

Lampiran 28 

DOKUMENTASI ANGKET TANGGAPAN GURU 
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Lampiran 29 

HASIL REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

No Pernyataan SS 

 

S 

 

KS 

 

TS 

 

1 Media video yang digunakan 

menarik perhatian 

 

48,14% 51,85% 0% 0% 

2 Media video memotivasi untuk 

belajar lebih giat lagi 

 

33,33% 44,44% 14,81% 7,40% 

3 Pembelajaran menggunakan video 

lebih menyenangkan dibandingkan 

dengan pembelajaran seperti 

biasanya 

 

92,59% 7,40% 0% 0% 

4 Media video memudahkan dalam 

menerima materi pembelajaran 

 

18,51% 62,96% 7,40% 11,11% 

5 Media video memberikan kesan 

positif pada saat pembelajaran 

 

37,03% 29,62% 18,51% 14,81% 

6 Dengan mengunakan media video, 

soal evaluasi mudah saya kerjakan   

33,33% 59,25% 7,40% 0% 

 Rata-rata 43,82% 42,58% 8,02% 3,70% 
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Lampiran 30 

DOKUMENTASI ANGKET TANGGAPAN SISWA 
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Lampiran 31 

SURAT BUKTI UJI COBA 
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Lampiran 32 

SURAT KETERANGAN VALIDASI INSTRUMEN 
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Lampiran 33 

SURAT IJIN PENELITIAN 

 



163 
 

 
 

Lampiran 34 

SURAT BUKTI PENELITIAN 
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Lampiran 35 

DOKUMENTASI 

 

Pengisian kuesioner kebutuhan 

 

 

Penyampaian materi sebelum pretest (uji coba) 
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Mengerjakan soal pretest 

 

Melihat tayangan video pembelajaran 
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Mengerjakan soal posttest  

 

Pengisian angket tanggapan terhadap media 


