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ABSTRAK 
 

Karimah, Nurul. 2010. Pengembangan Video Pembelajaran Ekosistem 
Mangrove sebagai Sumber Belajar Siswa SMA pada Materi Ekosistem. 
Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Drs. Kukuh 
Santosa dan Ir. Nana Kariada TM, M.Si.  
 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru dituntut untuk 
lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. 
Selain itu, pembelajaran dapat dirancang oleh guru dan disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing sekolah. Berdasarkan observasi dan wawancara yang 
dilakukan dengan guru biologi dan siswa di SMA N 1 Batang diketahui bahwa 
guru menggunakan powerpoint terus-menerus dalam pembelajaran, hal tersebut 
membuat siswa cenderung bosan menerima materi pelajaran sehingga aktivitas 
dan hasil belajar siswa tidak optimal. Selain itu, mengingat sekolah yang letaknya 
tidak jauh dari ekosistem mangrove serta peran fungsi ekosistem mangrove yang 
sangat penting bagi kehidupan, guru mempunyai keinginan untuk memberikan 
materi mengenai ekosistem mangrove. Oleh karena itu, pada penelitian ini 
dikembangkan video pembelajaran ekosistem mangrove untuk memfasilitasi 
belajar siswa serta dapat digunakan sebagai pengetahuan awal siswa mengenai 
ekosistem mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kesesuaian video pembelajaran ekosistem mangrove dengan SK dan KD 
pembelajaran dari BSNP serta mengetahui keefektifan video tersebut untuk 
diterapkan di sekolah sebagai sumber belajar siswa.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Research and 
Development (R&D). Populasi dalam penelitian ini adalah guru biologi SMAN 1 
Batang dan seluruh siswa kelas X SMAN 1 Batang. Sampel yang digunakan 
untuk penilaian video dilakukan pada guru biologi kelas X di SMAN 1 Batang. 
Uji coba pelaksanaan pembelajaran dilakukan di  kelas X.1 dan kelas X.4 SMAN 
1 Batang.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian 
pakar terhadap video pembelajaran yang dikembangkan adalah sebesar 88,89% 
atau mencapai kriteria sangat sesuai, hasil tanggapan guru terhadap video 
pembelajaran adalah 100% dengan kriteria tanggapan guru adalah sangat baik. 
Selama uji coba pemakaian didapatkan rata-rata hasil belajar kelas X.1 adalah 
79,2 dan kelas X.4 adalah 72.37 dengan ketuntasan belajar klasikal kelas X.1 dan 
kelas X.4 masing-masing adalah 93.8% dan 77.42% serta hasil aktivitas siswa  
secara klasikal kelas X.1 100% dan X.4 adalah 96.77% siswa  mencapai kriteria 
baik dan sangat baik, selain itu 100% siswa menyatakan video pembelajaran 
ekosistem mangrove yang dikembangkan bermanfaat bagi mereka.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan video 
pembelajaran ekosistem mangrove sesuai dengan SK dan KD pembelajaran dari 
BSNP serta efektif diterapkan dalam pembelajaran sebagai sumber belajar siswa 
SMA pada materi Ekosistem. 
Kata kunci : Pengembangan video pembelajaran, ekosistem mangrove, sumber 

belajar. 


