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SARI 

Suryani, Rahmatika Dwi Ilma. 2019. Vlog (Video Blogging) Kelestarian 

Lingkungan Sungai Sebagai Media Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Sekolah 

Dasar. Skripsi. Semarang: Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Juhadi, M.Si. 

Kata Kunci : Vlog (Video Blogging), Pelestarian Lingkungan sungai, Media 

Pembelajaran Tematik. 

Jepara adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa tengah yang 

terkenal dengan keindahan dan kebersihan lingkungannya, dibuktikan dengan 

diperolehnya penghargaan piala adipura. Namun tidak dipungkiri di beberapa sudut 

kota masih banyak kita jumpai adanya penumpukan sampah yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan sungai, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. 

Pencemaran lingkungan sungai ini sebagian besar diakibatkan kurangnya tanggung 

jawab masyarakat dalam melestarikan lingkungan sungai. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) Merancang desain prototipe dan membuat media pembelajaran vlog 

kelestarian lingkungan sungai. (2) Mengetahui kelayakan media pembelajaran vlog 

tentang kelestarian lingkungan sungai untuk siswa sekolah dasar. (3) Mengetahui 

tingkat pengetahuan siswa terhadap kelestarian lingkungan sungai. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah pre-experimental dengan desain 

one-shoot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 

sekolah dasar di Desa Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Teknik 

sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teknik pengambilan data dilakukan 

menggunakan observasi, wawancara, angket, dan tes. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu statistik deskriptif. 

 Hasil validasi media pembelajaran vlog oleh validator pertama 

menunjukkan layak dengan jumlah skor 30, sedangkan validator kedua 

menunjukkan sangat layak dengan jumlah skor 39.  Setelah vlog dinyatakan layak 

digunakan untuk media pembelajaran, peneliti menayangkan vlog pada siswa 

sekolah dasar. Diperoleh hasil pada SD N 2 Ujungbatu 47,1% siswa mempunyai 

pengetahuan yang sangat baik, 5,8% siswa mempunyai pengetahuan yang kurang 

sedangkan, pada SD N 3 Ujungbatu, 32,3% siswa mempunyai pengetahuan yang 

sangat baik dan 3,2% siswa mempunyai pengetahuan yang kurang atau tidak baik 

terhadap kelestarian lingkungan sungai. 

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran vlog (video blogging) kelestarian lingkungan sungai layak digunakan 

untuk pembelajaran tematik bagi siswa sekolah dasar. Saran dari peneliti, 

diharapkan adanya pengawasan orang tua dalam penggunaan media vlog di rumah 

yang didukung dengan smarthphone.  
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ABSTRACT 

 

Suryani, Rahmatika Dwi Ilma. 2019. Vlog (Video Blogging) Sustainability of 

River Environment As Thematic Learning Media For Elementary School Students. 

Essay. Semarang: Department of Geography. Faculty of Social Science. Semarang 

State University. Advisor: Dr. Juhadi, M.Sc. 

Keywords: Vlog (Video Blogging), River Environmental Conservation, 

Thematic Learning Media. 

Jepara is one of the regencies in Central Java Province which is famous 

for its beauty and cleanliness of the environment, as evidenced by the acquisition 

of the Adipura trophy. However, it is undeniable that there are still many in several 

corners of the city where we find a pile of garbage that causes pollution of the river 

environment, such as water, soil and air pollution. The pollution of the river's 

environment is largely due to the lack of community responsibility in preserving 

the river environment. The purpose of this study was (1) design a prototype design 

and creating a vlog learning media for the sustainability of the river environment. 

(2) knowing the feasibility of vlog learning media about the sustainability of the 

river environment for elementary school students. (3) knowing the level of students' 

knowledge of the sustainability of the river environment. 

 The research method used was pre-experimental with a one-shoot case 

study design. The population in this study were all 5th grade students of elementary 

school in Ujungbatu Village, Jepara District, Jepara Regency. The sample technique 

used is a saturated sample. The data collection technique was carried out using 

observation, interviews, questionnaires, and tests. The data analysis technique used 

is descriptive statistics. 

 The results of the vlog learning media validation by the first validator 

showed that it was feasible with a score of 30, while the second validator showed 

that it was very feasible with a score of 39. After the vlog was declared appropriate 

for learning media, researchers displayed vlogs for elementary school students. 

Obtained results in SD N 2 Ujungbatu 47.1% of students have very good 

knowledge, 5.8% of students have less knowledge whereas, in SD N 3 Ujungbatu, 

32.3% of students have very good knowledge and 3.2% students have less or no 

good knowledge about the sustainability of the river environment.

 Based on the results of the study concluded that the use of vlog learning 

media (video blogging) preservation of the river environment is feasible to use for 

thematic learning for elementary school students. Suggestions from researchers, it 

is expected that parental supervision in the use of vlog media at home is supported 

with a smarthphone. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

Terkenal dengan keindahan serta kebersihan lingkungannya, dibuktikan dengan 

prestasi Kabupaten Jepara memperoleh penghargaan Piala Adipura setiap tahunnya. 

Penghargaan Piala Adipura adalah penghargaan yang diberikan untuk kota di 

Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. 

Kabupaten Jepara mendapatkan Piala Adipura dengan kategori kota sedang (Radar 

Kudus, 2017). Meski mendapat penghargaan Piala Adipura, tidak dapat dipungkiri 

bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Jepara jauh dari kata kebersihan, salah 

satunya di sudut kota yaitu di daerah sepanjang Sungai Wiso, di daerah ini masih 

sering kita jumpai tumpukan sampah yang berserakan. Hal ini di sebabkan 

kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Jepara dalam melestarikan 

lingkungan sungai. Sebagian masyarakat membuang sampah dan limbah 

sembarangan di lingkungan mereka, yaitu di sungai. Pencemaran ini juga 

dipengaruhi oleh berdirinya rumah dan ruko yang berada di pinggir sungai. tanpa 

mereka sadari sampah yang mereka buang sembarangan, akan memberikan dampak 

negatif untuk mereka sendiri.  

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 

suatu proses. Sebagian besar sampah yang dibuang di sungai, akan hanyut saat 

musim hujan. Dan akan mengendap pada musim kemarau, bahkan menimbulkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Material


2 

bau yang menyengat. Sampah yang hanyut dari hulu hingga hilir sungai akan 

sampai ke laut. Sedangkan sampah yang berkumpul di laut akan terkena arus 

sehingga menepi di pesisir pantai, dan menumpuk di pesisir pantai, kondisi ini  

menggambarkan salah satu dampak negatif dari sampah yang dibuang sembarang 

di sungai. Penumpukan sampah ini dapat dikatakan sebagai pencemaran 

lingkungan, mulai dari pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran pada air 

dapat dilihat dari air yang tidak jernih akibat bercampurnya air sungai dengan zat 

lain yang sifatnya merusak, diakibatkan oleh aktifitas manusia seperti mencuci 

pakaian, mencuci piring, mencuci motor dengan sabun. pencemaran tanah dapat 

dilihat tumpukan sampah yang berbaur menjadi satu dengan tanah dan tidak dapat 

terurai, sehingga menggangu fungsi tanah yang semestinya, diakibatkan oleh 

kurangnya masyarakat dalam mengelola sampah, tercampurnya sampah dengan 

tanah dan tidak dapat diurai seperti sampah plastik, kaca, dan botol. Pencemaran 

udara dapat dirasakan dengan indra penciuman, adanya aroma yang menyengat 

akibat sampah sangat mengganggu kenyamanan aktifitas manusa di sekitarnya. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan 

sungai yaitu, memberikan informasi sejak dini melalui sekolah dasar dengan 

harapan anak akan terbiasa mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan 

lingkungan sungai sejak dini. Pendidikan Sekolah Dasar adalah salah satu jenjang 

pendidikan yang dasar bagi para siswa, karena di jenjang pendidikan ini, sikap dan 

karakter mereka mulai dibentuk. Memberikan infomasi yang cukup, diharapkan 
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dapat meningkatkan motivasi anak dalam membiasakan diri untuk menjaga dan 

melestarikan lingkungan sungai. 

Memberikan informasi pada siswa di sekolah dasar, pendidik membutuhkan 

media pembelajaran ( Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses 

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap pelajaran. Pendidik dapat memanfaatkan media 

pembelajaran sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan hasil belajar. Media 

pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar baik di dalam maupun 

diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2011)  

media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar, karena dengan media 

pembelajaran penyampaian materi akan lebih mudah di sampaikan dan siswa akan 

lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Penggunaan media 

pembelajaran, menjadi salah satu inovasi bagi peserta didik dalam memahami 

setiap materi pelajaran sehinga mereka termotivasi untuk selalu mengikuti proses 

pembelajaran tanpa mengalami kejenuhan. Pendidik dapat memilih media 

pebelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebab, 
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penggunaan media pembelajaran yang tepat, dapat mendorong motivasi belajar 

siswa.  

Berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi dunia pendidikan, dari 

pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. 

Pendidikan yang mendatang akan bersifat luwes, terbuka, dan dapat diakses oleh 

siapapun yang memerlukannya. Perkembangan zaman yang semakin modern dan 

serba canggih semua bergantung pada teknologi, terutama adalah smart phone

dimana alat ini sering digunakan oleh orang dewasa hingga anak-anak. Untuk 

mengakses banyak hal, semisal untuk bermain game online, untuk pesan singkat 

whatsapp, line, dan masih banyak aplikasi yang dapat membantu aktifitas manusia. 

Salah satu aplikasi yang sedang diminati oleh anak-anak saat ini adalah Youtube.

Youtube Merupakan sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan 

karyawan paypal pada februari 2005, situs ini digunakan untuk 

mengunggah,menonton,dan berbagi vidio (https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube/ 

diunduh pada 03 Oktober 2018). Banyaknya video yang beredar di masyarakat 

mulai dari vidio lucu yang menghibur, siaran ulang sinetron dari televisi, dan vidio 

pembelajaran, menjadikan situs ini sangat terkenal dan di gandrungi oleh anak-

anak. Bahkan bagi ada beberapa orang menggunakan youtube sebagai pekerjaan 

yang menghasilkan. Video-Blogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging

dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai 

sumber media utama. Vlogging (istilah para vlogger membuat vlognya) biasanya 

dilakukan dengan berbicara di depan kamera menceritakan tentang suatu hal yang 
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dia suka, berbicara berbagai tips, berbagi apapun yang ada dalam pikiran, bahkan 

ada pula yang membuat klip seperti film. 

Vlog dapat dikatakan sebagai media yang berbasis audio visual, karena 

hampir mirip dengan video yang lainnya, namun mempunyai tema tertentu dengan 

objek tertentu serta dikemas dalam gambaran yang menarik. Media audio visual 

(Arsyad, 2011) bahwa bahan-bahan audio visual dapat memberikan banyak mafaat 

asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah 

dengan memanfaatkan Vlog (Video Blogging) sebagai media pembelajaran. 

Dengan adanya media berupa audio visual membantu siswa mempunyai gambaran 

yang jelas terhadap materi yang di sampaikan. Berbentuk video yang di unggah 

pada situs youtube memudahkan siswa dalam mempelajari materi kapanpun 

dimanapun dengan menggunakan bantuan smarthphone atau teknologi sejenisnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di katakan pencemaran lingkungan 

sungai mempunyai dampak negatif  bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan 

penelitian yang berjudul “vlog (video blogging) kelestarian lingkungan sungai 

sebagai media pembelajaran tematik untuk siswa sekolah dasar”. Diharapkan 

adanya media pembelajaran bertema kelestarian lingkungan sungai yang

memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran interaktif, dengan mengemas 

masalah yang ada dalam lingkungan sungai kedalam sebuah video, yang akan 

digunakan Sebagai alat bantu pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Dengan 

harapan tumbuhnya rasa tanggung jawab sejak dini untuk melestarikan lingkungan 

sungai. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media 

pembelajaran vlog (video blogging) dalam melestarikan lingkungan sungai layak 

digunakan untuk siswa sekolah dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1. Merancang desain prototipe dan membuat media pembelajaran vlog kelestarian 

lingkungan sungai.  

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran vlog tentang kelestarian 

lingkungan sungai untuk siswa sekolah dasar 

3. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap kelestarian lingkungan sungai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan

peningkatan kualitas pembelajaran bagi penelitian sejenis. melalui media 

pembelajaran Vlog (Video Blogging) sebagai alat bantu dalam proses belajar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Di harapkan memperoleh wawasan dan pemahaman baru dalam pembuatan 

media pembelajaran interaktif yang berbasis audio visual. 

1.4.2.2 Bagi Sekolah 

Di harapkan dapat memberikan alternatif penggunaan media pembelajaran 

kepada sekolah yang bersangkutan. Sehingga sekolah dapat memanfaatkan segala 

fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan pembelajaran  

1.4.2.3 Bagi Siswa 

Di harapkan dapat memberikan pengalaman dan menjadi salah satu sumber 

belajar yang menarik bagi siswa, sehingga dapat menungkatkan pemahaman siswa 

dalam proses belajar.  

1.4.2.4 Bagi Guru 

Di harapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran. Serta memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi atau informasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. 
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1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindarkan diri dari adanya kesalahan penafsiran dari penelitian 

ini, maka dibutuhkan batasan istilah. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan tersebut 

adalah : 

1.5.1 Vlog (video blogging) 

Vlog (video blogging) merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan 

menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber 

media utama. Vlog ini merupakan media komunikasi dan informasi berbasis audio 

visual dan web yang mengkolaborasikan kreatifitas, informasi dan hiburan dalam 

satu hasil karya. Vlogging (istilah para vlogger membuat vlognya) biasanya 

dilakukan dengan berbicara di depan kamera menceritakan tentang suatu hal yang 

disukai, berbicara berbagai tips, berbagi apapun yang ada dalam pikiran, bahkan 

ada pula yang membuat klip seperti film. Vlog dalam penelitian ini adalah media 

yang berbasis audio visual yang dapat di jadikan sebagai media pembelajaran 

bertema kelestarian lingkungan sungai untuk siswa sekolah dasar dengan 

mengaitkan fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Media vlog diharapkan

membantu siswa, mempunyai gambaran yang jelas atas informasi yang 

disampaikan. 

1.5.2 Pelestarian   

Pelestarian merupakan kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, 

terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya 

sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif (Ranjabar, 2006). 
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Pelestarian mempunyai arti menjadikan tetap tak berubah dan serasi. melestarikan 

keserasian dan keseimbangan lingkungan berarti membuat tetap tak berubah atau 

kekal keserasian dalam keseimbangan lingkungan. Keserasian ini merupakan 

sesuatu hal yang relatif dan subyektif. Dalam penelitian ini pelestarian yang di 

maksut adalah bagaimana cara kita menjaga dan memperbaiki keadaan lingkungan 

yang tidak semestinya atau yang sudah tercemar oleh sampah untuk menjadi lebih 

lestari. Dengan kita menjaga dan memperbaiki lingkungan sungai di harapkan 

terbentuknya kenyamanan dan keindahan dari lingkungan sungai itu sendiri. Salah 

satu cara untuk melestarikan lingkungan sungai ini adalah dengan memberikan 

informasi dan membiasakan siswa dalam mengelola sampah sejak dini.   

                   

1.5.3 Lingkungan Sungai 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. sedangkan Sungai adalah masa 

air yang secara alami mengalir pada suatu lembah sedang (Abraham,2009). Dalam 

penelitian ini lingkungan sungai yang di maksut adalah daerah daerah di sekitar 

sungai yang ada di bagian hulu, hilir hingga pantai yang tercemar oleh sampah, 

sehingga tampak kotor dan kumuh. 
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1.5.4 Media Pembelajaran Tematik 

Media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam 

maupun diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional 

di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Azhar, 2011). 

Sedangkan Tematik merupakan kesatuan tema-tema yang memuat gagasan 

pengajaran dan mengintegrasikan beberapa topik. Dalam penelitian ini media 

pembelajaran tematik yang dimaksut adalah rangkaian mata pelajaran yang 

ditemakan dan di kemas dalam alat bantu pembelajaran berbasis audio visual. Agar 

lebih menarik tema yang diambil disesuai dengan fenomena yang ada di lingkungan 

sekitar, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran pada anak usia dini yaitu 

pada siswa sekolah dasar. 

1.5.5 Kelayakan 

Suatu penelitian layak atau tidak nya suatu gagasan dapat berjalan dan 

berkembang sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini kelayakan yang dimaksud 

adalah baik tidak nya suatu media dilihat dari kriteria yang sudah ditentukan seperti 

tema, lokasi, storyboard, bahasa, pengambilan gambar, audio, editing, aktor dan 

aktris. Apabila media dikatakan belum layak, maka media akan mengalami proses 

perbaikan agar lebih baik hingga media layak digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran.  



11 

1.5.6 Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari ranah tahu yang terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perabaan dan rasa. Sebagian besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga ( 

Bestable, 2002). Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan yang dimaksud adalah  

ukuran seberapa seseorang mengerti atau memahami sesuatu hal tentang kelestarian 

lingkungan sungai.   
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Vlog (video blogging) 

2.1.1.1 Pengertian Vlog (video blogging) 

Vlog (video blogging) adalah sebuah Video yang mempunyai tema 

tertentu yang dikemas dalam konsep dokumentasi jurnalistik dan dimuat dalam 

sebuat website. Biasanya video vlog berisi tentang ketertarikan, opini maupun 

pikiran, hampir mirip dengan tayangan televisi, walaupun dalam proses 

pembuatannya tidak serumit pembuatan tayangan televisi. Istilas vlog itu sendiri 

merupakan singkatan dari video-blogging. Vlog ini merupakan suatu bentuk 

kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks 

atau audio sebagai sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera 

digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan 

mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas video 

blogging. Video blog masih dapat disebut sebagai bentuk lain dari televisi internet. 

Video blog biasanya ada juga yang dilengkapi dengan keterangan teks atau gambar 

foto. Video blog sendiri dapat dibuat dalam bentuk rekaman satu gambar atau 

rekaman yang dipotong ke beberapa bagian. Dengan perangkat lunak yang tersedia, 

seseorang dapat menyunting video yang mereka buat dan memadukannya dengan 

audio, serta menggabungkan beberapa rekaman ke dalam satu gambar, sehingga 
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menjadi suatu rekaman video blog yang padu. Dengan Vlog (Video Blogging) 

seseorang dapat mengkomunikasikan dan mengekspresikan ide atau kebenaran 

serta dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama pada Vlog 

(Video Blogging) yang telah dibuat. 

2.1.1.2 Manfaat Vlog (Video Blogging) 

1) Sebagai media aktualisasi diri di mana salah satu kebutuhan manusia adalah 

to be recognized untuk di akui kehadirannya, diperhatikan dan menunjukkan 

siapa diri dia, apa yang dia pikirkan, yang dia perhatikan, yang dia tertarik 

apa yang yang dia senangi dan yang dia benci. 

2) Personal Branding dapat membantu untuk mendapatkan self positioning atau 

memposisikan diri berdasarkan apa yang anda lakukan. 

3) Dapat digunakan sebagai media promosi 

4) Mendapatkan penghasilan. Ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan dari 

internet: 

1. Direct Income – dengan cara mengupdate content  untuk meningkatkan 

jumlah viewer maka pemilik akan mndapat iklan di sela-sela video 

miliknya. 

2. Indirect Income – dengan cara mempromosikan bisnis anda atau 

memperkenalkan status diri anda misalnya membuat portofolio diri anda 

sehingga viewer merasa terkesima dan diharapkan akan mengkontak anda 

untuk pembicaraan lebih lanjut 
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5) Media sharing. Sebagai tempat untuk berbagi apa yang dia ketahui serta 

berbagi ilmu pengetahuan. 

6) Mendapatkan feedback. Dalam vlog di media sosial terdapat kolom komentar 

untuk memfasilitasi viewer intuk memberi respon terhadap vlog yang telah di 

buat oleh vlogger. 

2.1.1.3 Kelemahan Vlog (Video Blogging) 

Vlog (Video Blogging) merupakan konten kreatif yang dibuat oleh seseorang 

(Kamaru, 2014), adapun kelemahan Vlog (Video Blogging) adalah sebagai berikut: 

1) Vlog (Video Blogging) yang ada di youtube saat ini masih ditunjukan untuk 

hiburan semata, belum ada yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. 

2) Keterbatasan peralatan penunjang seperti, kamera DSLR dan mikrofon yang 

mendukung untuk membuat Vlog dengan kualitas gambar dan suara yang 

bagus. 

3) Memproduksi sebuah vlog dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Mulai dari 

menetukan ide, pengambilan gambar dan suara, hingga proses editing video. 

4) Dibutuhkan koneksi internet yang memadahi untuk mengupload dan 

mengakses Vlog (Video Blogging). 
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2.1.1.4 Cara Membuat Vlog (Video Blogging) 

1) Tentukan Tema 

Cara membuat vlog tahap pertama adalah menentukan tema. Hal diperlukan 

untuk membuat vlog lebih menarik adalah tema video, disamping itu tema video 

dibutuhkan agar video vlog yang di publikasikan nanti tidak acak-acakan dan 

membingungkan bagi viewers. Jadi anda harus mencari tema video yang menarik, 

unik dan banyak dicari oleh orang.  

2) Membuat Channel Youtube 

Cara membuat vlog tahab kedua adalah pembuatan channel Youtube, disini 

vloger perlu memikirkan nama channel yang akan digunakan dan berhubungan 

dengan tema video - video vlog yang nanti vloger akan publikasikan. Buatlah nama 

channel yang singkat, padat, dan mudah di ingat,  agar nanti video vlog vloger dapat 

dengan mudah dikenal banyak orang. Sobat komputer juga dapat menambahkan 

Logo, Thumbnail dan Cover pada channel Youtube sobat, buatlah semenarik 

mungkin agar terkesan profesional. 

3) Proses Pengambilan Video 

Cara membuat video vlog tahab ketiga adalah pengambilan video, dalam 

proses ini yang sobat perlukan adalah kemampuan untuk pengambilan video. 

Banyak dari kita yang bisa merekam video, akan tetapi untuk menghasilkan hasil 

rekaman yang baik, sobat perlu melatih skil pengambilan gambar dan video, baik 

itu penguasaan kamera, penentuan sudut pengambilan maupun penentuan durasi 

pengambilan video per slide. Dan jangan sampi lupa memperhatikan kualitas audio 
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dan pencahayaaan dalam proses pengambilan video ini. Kamera yang digunakan 

juga menentukan hasil video lebih memuaskan. Jadi sobat perlu mempersiapkan 

kamera atau smartphone yang memiliki resolusi kamera menengah keatas. Dan 

apabila diperlukan sebelum anda melakukan pengambilan video, anda dapat 

membuat storyboard sederhana serta konsep narasi untuk mempermudah sobat 

dalam menentukan alur pengambilan video. 

Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk berbicara di depan 

kamera, butuh latihan khusus untuk dapat berbicara dengan baik di depan kamera, 

dan biasanya bagi anda yang masih awal, rasa canggung pasti ada. Untuk 

mengatasinya coba anda kuasi tema yang akan dibahas dalam video vlog tersebut 

dan sering berlatih berbicara dengan penuh percaya diri. 

4) Proses Editing Video 

Cara membuat vlog tahab keempat adalah proses editing video, proses ini 

memerlukan kemampuan khusus agar nanti dapat menghasilkan video yang baik 

dan menarik, sobat dapat menggunakan software editing video yang terpasang di 

PC atau mengedit video secara online. Anda juga dapat menambahkan bamper atau 

intro serta audio agar dapat menghasilkan video vlog yang lebih berkelas, dan 

menarik untuk dilihat. Gunakan audio yang tidak mengandung hak cipta agar nanti 

tidak terjadi hal - hal yang tidak kita inginkan, seperti pemblokiran content video di 

channel yang anda punya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses editing ini 

adalah alur ulasan video yang dapat anda sesuaikan dengan storyboard, selain itu 

kualitas video hasil rendering juga perlu anda perhatikan. 
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5) Proses Publish Video 

Cara membuat vlog tahab kelima adalah mempublish video ke Youtube, 

untuk proses ini yang anda perlu perhatikan adalah penentuan judul video 

semenarik mungkin dan sesuaikan dengan isi video vlog yang anda publish. Selain 

itu anda perlu memasukan meta tags dan deskripsi video vlog anda. Usahakan untuk 

membuat deskripsi video yang agak panjang yang menerangkan isi video yang 

sobat upload di Youtube agar dapat meningkatkan kualitas pencarian video vlog 

anda. Untuk memberikan hasil maksimal usahakan anda rutin dalam 

mempublikasikan video vlog di channel Youtube anda, hal ini dilakukan agar 

penggemar video anda tidak merasa kecewa, usahakan untuk menentukan jadwal 

update video vlog ke dalam channel Youtube anda. 

2.1.1.5 Indikator Kelayakan Video Menurut BNSP (2010) 

Komponen penilaian kriteria menurut BNSP (2010) yaitu : Program terlihat 

mengalir dengan alur yang baik, menarik minat pemirsa untuk mengetahui isi 

program yang akan disampaikan, mengemukakan informasi yang akan 

dikemukakan dalam program, Isi program disampaikan dengan jelas dan runtun 

disertai contoh-contoh konsep yang akurat, pemilihan pemain, lokasi syuting dan 

properti tepat, tidak ada noise berupa suara (audio) maupun gambar, dan program 

dapat memotivasi pemirsa untuk belajar lebih lanjut (Sumber : Buku panduan 

Bahan ajar Non Cetak). 
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2.1.2 Pelestarian Lingkungan Sungai 

2.1.2.1 Pelestarian 

Secara etimologi kata, kata pelestarian ini berasal dari kata “lestari” yang

mempunyai makna langgeng, tidak berubah, abadi, sesuai dengan keadaan seperti 

semula. Apabila kata lestari ini dikaitkan dengan lingkungan hidup maka berarti 

bahwa lingkungan hidup itu tidak boleh berubah, harus langgeng dan harus sesuai 

dengan keadaan seperti semula (Hardjasoemantri, 2005). Pelestarian lingkungan 

hidup menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 adalah rangkaian upaya 

untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar 

keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain dan keseimbangan antar 

keduanya. Lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang akan menimbulkan 

kehidupan yang baik untuk setiap masyarakatnya, maka dari itu diperlukan upaya 

untuk menciptakan lingkungan baik dan sehat, berdasarkan pasal 67 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, menyatakan : ”setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan 

hidup”. 

Sumberdaya alam vegetasi/hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan dan 

modal dasar pembangunan bangsa yang sangat vital. Oleh karena itu agar dapat 
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didayagunakan secara berkelanjutan maka harus dikelola dengan cara yang sebaik-

baiknya. Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia 

dan bertambahnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kegiatan-

kegiatan pembangunan, telah mendorong semakin meningkatnya permintaan 

terhadap bahan-bahan kebutuhan manusia seperti pertanian, kehutanan, perikanan, 

pertambangan, energy, dan sebagainya (Juhadi, 2017). 

2.1.2.2 Lingkungan  

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan 

sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna 

yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang 

meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan 

fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia. Lingkungan di bagi dalam dua lingkup yaitu lingkungan fisik dan 

lingkungan biologis. Lingkungan fisik ini meliputi segala sesuatu di sekitar kita 

yang berwujud benda mati, Salah satunya adalah sungai.  

2.1.2.3 Sungai  

Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir dari 

hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem 

aquatic yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai 

daerah tangkapan air bagi daerah sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai sangat 
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dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya (Suwondo, 

2004). 

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi 

serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup (Subagyo, 1992). Air 

merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan 

dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga 

nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai 

sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara : 

1. Dilindungi dan dijaga kelestariannya. 

2. Ditingkatkan fungsi dan kemanfaarannya. 

3. Dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. 

2.1.3 Media Pembelajaran Tematik 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Secara lebih khusus, pengertian media dalam

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. AECT (Association of Education and Communication 

Technology, 1977) memberi batasan tantang media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad, 2016). 

Gagne’ dan briggs (1975) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran
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meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, 

video recorder, film, slide ( gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

computer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Di lain pihak, National Education 

Association memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audio-visual dan peralatannya; dengan demikian, media dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. 

Dalam pembelajaran di sekolah ini, Pemerintah berupaya mewujudkan 

tujuan pendidikan tersebut dengan memperbaiki tatanan sistem pendidikan dengan 

pemberlakuan Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 diwujudkan dalam 

model pembelajaran tematik-integratif. “Pembelajaran tematik integratif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema” (Kemendikbud, 2013).  

Berdasarkan pendekatan tersebut, terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata 

pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas I, II, 

dan III ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dengan 

pendekatan ini maka struktur Kurikulum SD/MI menjadi lebih sederhana karena 

jumlah mata pelajarannya berkurang (Kemendikbud, 2013).  
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Model pembelajaran tematik integratif bertujuan mengembangkan potensi 

setiap peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi secara utuh. 

Dapat dikatakan Pembelajaran tematik Pembelajaran tematik merupakan strategi 

pembelajaran yang diterapkan bagi anak kelas awal sekolah dasar. Sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar,  konsep belajar dan 

pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD 

sebaiknya dilakukan dengan Pembelajaran tematik. 

2.1.3.2 Penggunaan Media Pembelajaran 

Arsyad (2016) menerangkan tentang penggunaan media berdasarkan 

taksonomi Leshin (1992)  yaitu media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, 

main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain), media berbasis cetakan (buku, 

penuntun, buku kerja/latihan, dan lembaran lepas), media berbasis visual (buku, 

charts, grafik, peta, figur/gambar, transparansi, film bingkai atau Slide), media 

berbasis audio-visual (video,film,slide bersama tape, televisi), dan media berbasis 

komputer (pengajaran dengan bantuan computer dan video interaktif). 

1) Media berbasis manusia. 

Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau 

ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya 

media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui 

eksplorasi terbimbing dengan  menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi 

pada lingkungan belajar. Seringkali dalam suasana pembelajaran , siswa pernah 
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mengalami pengalaman belajar sebagai sesuatu yang negative. Instruktur manusia 

sebagai media, secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan 

memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2) Media berbasis cetakan 

Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks,  buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Beberapa cara yang 

digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis teks adalah warna, huruf, 

dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penuntun dan penarik perhatian kepada 

informasi yang penting. Selanjutnya, huruf yang dicetak tebal atau dicetak miring 

memberikan penekanan pada kata-kata kunci atau judul, informasi penting dapat 

juga diberi tekanan dengan menggunakan kotak. Penggunaan garis bawah sebagai 

alat penuntun sedapat mungkin dihindari karena membuat kata itu sulit dibaca. 

3) Media berbasis visual 

Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman 

(misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. 

Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual 

sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi 

dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. 
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4) Media berbasis  audio-visual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan penulisan 

naskah dan Storyboard  yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan , dan 

penelitian. Naskah yang menjadi bahan narasi disaring dari isi pelajaran yang 

kemudian disintesis kedalam apa yang ingin ditunjukkan dan dikatakan. Narasi ini 

merupakan penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan bagaimana video 

menggambarkan atau visualisasi materi pelajaran. 

5) Media berbasis komputer 

Dewasa ini, computer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang 

pendidikan dan latihan. komputer berperan sebagai manajer dalam proses 

pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer-Managed Instruction (CMI). 

Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar; 

pemanfaatannya meliputi  penyajian  informasi isi materi pelajaran, latihan, atau 

kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer-Assisted Instruction (CAI).

CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai 

utama materi pelajaran. Computer dapat menyajikan informasi dan tahapan 

pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer. 
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2.1.3.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran menurut (Suwardi, 2007) dalam bukunya 

manajemen pembelajaran di antaranya : 

1) Media sebagai sumber belajar 

Media sebagai sumber belajar maksudnya media yang digunakan oleh guru 

dapat berfungsi sebagai tempat dimana bahan pembelajaran itu berada. Wujud 

media pembelajaran sebagai sumber belajar dapat berupa manusia, benda, peristiwa 

yang mungkinkan peserta didik memperoleh bahan pembelajarannya. 

2)  Media sebagai alat bantu 

Media sebagai alat bantu maksudnya media mempunyai fungsi untuk 

membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. dengan media pembelajaran, 

guru dapat menyampaikan materi lebih menarik. Dengan bantuan media 

pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah memahami yang dipelajari. 

2.1.3.4 Pengertian Pembelajaran Tematik  

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik sangat menuntut 

kreatifitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema 

yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik, agar 

pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Demikian halnya pembelajaran 



26 

menjadi ilustrasi dan contoh-contoh yang menarik dalam pembelajaran. 

(http://media-grafika.com/pembelajaran-tematik).  

Tujuan Pembelajaran Tematik : 

1.     meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 

2.    Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfatkan 

informasi. 

3.    Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang 

diperlukan dalam kehidupan. 

4.    Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. 

2.2  Kajian Penelitian Yang Relevan 

        Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah 

dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan 

topic yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam 

penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dibahas. 

http://media-grafika.com/pembelajaran-tematik
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Tabel 2.1 Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

Pengarang Judul Rumus 

Masalah 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Data 

Dasar 

Teori 

Hasil 

Penelitian 

1

. 

Afifah Devi 

Arifianti dan 

Senja Aprela 

Agustin. 

(Jurnal sains 

dan seni its. 

2016 vol.5 

no.2) 

Perancangan 

Buku Visual 

Pelestarian 

Lingkungan 

Berkonsep 

Tematik 

untuk Anak 

Kelas 5 SD 

Merancang 

media 

pembelajaran 

visual 

pelestarian 

lingkungan 

berkonsep 

tematik 

Meningkatkan 

pemahaman 

anak sekolah 

dasar 

menggunakan 

gambar atau 

ilustrasi serta 

informasi 

Media 

pembelajara

n visual dan 

pelestarian 

lingkungan 

Wawancara, 

dan observasi 

Kualitatif Buku 

visual, kelas 

5 sd, 

pelestarian 

lingkungan, 

tematik 

Dalam 

menyususn 

buku visual 

pelestarian 

berkonsep 

tematik yang 

ditujukan untuk 

anak kelas 5 sd, 

penyusunan 

konteks buku, 

yaitu pada segi 

konten 

penyampaian 

materi 

pelestarian, 

gaya bahasa, 

penyusunan 
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layout, warna, 

gaya gambar, 

tipografi, dan 

elemen 

pendukung 

lainnya 

2. Dongsong 

zhang. (the 

American 

Jurnal. 2003. 

19. 149-162) 

Interactive 

Multimedia 

Based E-

learning: A 

Study of 

Effectiveness 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

berbasis 

Multimedia 

interaktif  

Adanya media 

pembelajaran 

yang menarik 

untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

Pembelajara

n 

Multimedia 

Interaktif 

Eksperimen, 

dengan 

membandingka

n dua kelas 

Kuantitatif Model 

pembelajara

n, Belajar 

Pembelajaran 

berbasis 

multimedia 

interaktif 

mencapai 

kinerja yang 

lebih baik dari 

pada kelas 

tradisional atau 

kelas awal 

3. Dongsong 

Zhang, Lina 

Zhou, 

Robert O, 

Jay F. 

Instructional 

Video in E-

learning: 

Assessing the 

impact of 

Efektifitas 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

interaktif 

Mengefektifka

n proses 

belajar 

Video 

interaktif 

Post test 

pilihan ganda 

dengan dua 

kondisi 

Kuantitatif E-learning, 

Video 

interaktif, 

Efektifitas 

belajar 

Siswa yang 

disediakan 

video interaktif 

mencapai 

kinerja yang 
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Numaker Jr. 

(informasi & 

Management 

43. 2006. 15-

27) 

interactive 

video on 

learning 

effectiveness 

lebih baik, 

dibandingkan 

dengan siswa 

yang tidak 

disediakan 

video interaktif 

4. Devina 

Alianto 

(skripsi, 

2016) 

Pengembanga

n Media 

Vlogging 

(Video 

Blogging) 

untuk 

pembelajaran 

laporan 

perjalanan 

pada siswa 

kelas VIII 

SMP Katolik 

Yohanes 

Gabriel Kediri 

Bagaimana 

kualitas 

video 

blogging 

sebagai 

media 

pembelajaran 

jelajah jogja 

Memaparkan 

kualitas video 

vlogging 

sebagai media 

pembelajaran 

jelajah jogja 

Pengemban

gan media 

vlogging 

untuk 

pembelajara

n laporan 

perjalanan 

pada siswa 

smp 

Research and 

Development 

(R&D) 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Media, 

media 

pembelajara

n, media 

audiovisual, 

vlogging, 

laporan 

perjalanan 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

munculnya 

minat dan 

kreatifitas 

siswa dalam 

membuat video 

kelompok 

mereka masing-

masing 
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5. Azhar, M. 

Djahir 

Basyir, 

Alfitri (e-

journal.undi

p, 2015, 

vol.13 no.1) 

Hubungan 

pengetahuan 

dan etika 

lingkungan 

dengan sikap 

dan perilaku 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

Adakah 

hubungan 

pengetahuan 

dan etika 

lingkungan 

dengan sikap 

dan perilaku 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

terdapat 

hubungan 

antara 

pengetahuan 

lingkungan 

hidup dengan 

etika 

lingkungan 

dengan sikap 

dan perilaku 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

Pengetahua

n dan etika 

lingkungan 

hidup, sikap 

dan perilaku 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

Angket  menggunak

an program 

SPSS 17.0 

dengan uji 

statistic 

korelasi dan 

regresi 

linier 

sederhana 

serta 

korelasi dan 

regresi 

linier 

berganda  

Pengetahua

n, sikap, 

etika, 

lingkungan 

Pengetahuan 

lingkungan 

hidup memiliki 

hubungan 

positif yang 

cukup 

signifikan 

dengan sikap 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

6. Armi, Erdi 

Surya, Nurul 

Huda. 

(jurnal 

edukasi dan 

sains 

Kearifan local 

dalam 

pemanfaatan 

dan 

pelestarian 

sumber daya 

Pelestarian 

sumber daya 

pesisir dan 

laut dengan 

menggunaka

Mengetahui 

kearifan lokal 

yang berkaitan 

dengan 

pemanfaatan 

dan pelestarian 

Kearifan 

lokal dalam 

pelestarian 

sumber daya 

Observasi, 

wawancara, 

angket 

Kualitatif  Kearifan 

lokal, 

pelestarian, 

pesisir, laut 

Kearifan lokal 

terhadap 

pelestarian 

sumber daya 

pesisir dan laut 

sangat penting 
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biologi, 

2018, vol.7, 

no.1) 

pesisir dan 

laut  (studi 

kasus di desa 

Balohan 

kecamatan 

suka jaya kota 

sabang) 

n kearifan 

lokal 

sumber daya 

pesisir dan laut 

di Desa 

Balohan 

Kecamatan 

suka jaya kota 

sabang) 

pesisir dan 

laut 

dilakukan. 

masyarakat 

menyadari 

pentingnya 

menjaga 

sumber daya 

pesisir dan laut, 

sehingga dapat 

menikmati 

dengan baik 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan komposisi pada lingkungan 

yang dicemari misalnya saja tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti oleh aktifitas manusia, proses alam, dan lainnya yang 

mengakibatkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang dicemari tersebut 

sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pencemaran 

lingkungan adalah salah satu masalah yang sulit diatasi dan mempunyai dampak 

negatif untuk masyarakat salah satunya sebagai sumber sarang penyakit karna 

lingkungan yang kotor dan kumuh. Pencemaran lingkungan pada umumnya 

disebabkan oleh penumpukan sampah yang ada di lingkungan sungai, kebiasaan 

masyarakat yang membuang sampah sembarangan kesungai adalah salah satu 

sumber pencemaran lingkungan sungai, yaitu sampah organik dan sampah non-

organik yang mencemari lingkungan sungai seperti tanah yang menghitam karena 

bahan kimia, air yang keruh, dan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu untuk 

mengatasi masalah pencemaran lingkungan dibutuhkan usaha pelestarian untuk 

menjaga dan memulihkan lingkungan yang tercemar. Dengan memanfaatkan 

teknologi yang berbentuk video yaitu Vlog ( Video Blogging). Vlog (Video 

Blogging) ini berbsais audio visual yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. Dengan adanya alat bantu berupa media pembelajaran dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi seperti upaya melestarikan lingkungan 

sungai kepada siswa sekolah dasar.   
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penumpukan Sampah di Lingkungan 
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-Pecahan kaca 

-Botol plastik 

Usaha Pelestarian 

Teknologi Pendidikan 

Media Vlog 

Kelayakan media vlog 

Tingkat Pengetahuan Siswa 

Pencemaran lingkungan sungai 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Vlog (Video Blogging) 

sebagai media pembelajaran tematik untuk siswa sekolah dasar, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pembuatan media pembelajaran vlog kelestarian lingkungan sungai dibuat 

dalam beberapa tahap yaitu menyusun ide dengan melakukan observasi pada lokasi, 

merancang alur vlog, mengedit vlog dengan software, dan mempublikasi vlog 

dengan mengunggah video berjudul sungai sahabat kita ke youtube dengan alamat 

https://www.youtube.com/watch?v=1-zvKv8gdmU.  

2. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran vlog (video blogging) kelestarian lingkungan sungai layak digunakan 

untuk pembelajaran tematik bagi siswa sekolah dasar. Media pembelajaran vlog 

kelestarian lingkungan sungai divalidasi oleh dua validator. Hasil validator satu 

menyatakan vlog kelestarian lingkungan sungai layak digunakan sebagai media 

pembelajaran, hasil validator dua menyatakan vlog kelestarian lingkungan sungai 

sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran.  

3. Tingkat pengetahuan siswa SD N 2 Ujungbatu 47% siswa memiliki 

pengetahuan sangat baik, 47% siswa memiliki pengetahuan baik, dan 5% siswa 

memiliki pengetahuan kurang baik terhadap kelestarian lingkungan sungai, 

sedangkan pada SD N 3 Ujungbatu 32% siswa memiliki pengetahuan sangat baik, 
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64% siswa memiliki pengetahuan baik, dan 3% siswa memiliki pengetahuan kurang 

baik terhadap kelestarian lingkungan sungai. tingkat pengetahuan yang di miliki 

siswa sekolah dasar di pengaruhi oleh media pembelajaran yang di gunakan dan 

keaktifan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran demi 

keberlangsungan dan perbaikan penelitian serupa selanjutnya, sebagai berikut :  

1. Pencemaran lingkungan sungai perlu mendapat perhatian untuk kelestarian 

lingkungan sungai, dengan berbagai upaya. Karena kelestarian lingkungan 

sungai merupakan tanggung jawab bersama. Apabila pencemaran itu 

dibiarkan begitu saja selain alam yang rusak juga berdampak negative 

terhadap manusia itu sendiri.  

2. Dalam pembuatan vlog (video blogging) dibutuhkan keahlian khusus 

terutama untuk talent, editor serta kameramen untuk dapat menghasilkan 

karya yang baik dan dapat di nikmati oleh banyak orang. Dan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

3. Penggunaan Media Vlog (Video Blogging) di rumah, didukung dengan 

teknologi seperti smarthphone, gadged, laptop dan diharapkan tetap ada 

pengawasan dari orang tua dalam memanfaatkan teknologi tersebut. 

4. Penelitian lain dapat melakukan penelitian sejenis dengan penyempurnaan 

yang optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan tanggung 

jawab masyarakat mengenai kelestarian lingkungan sungai.  
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