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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA menggunakan 

media video dengan media cetak pada peserta didik kelas VIII di SMPN 5 Mataram tahun 

2018/2019. Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh peserta didik kelas VIII di SMPN 5 Mataram tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri 

dari 8 kelas. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

terpilih kelas VIIIA dan VIIIC sebagai kelas eksperimen media video dan kelas VIIIB dan 

VIIID sebagai kelas eksperimen media cetak. Instrument yang digunakan dalam penelitian 

yaitu tes pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Analisis data digunakan t 

test pooled varians dengan taraf kesalahan 5%. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

hasil belajar peserta didik kelas eksperimen media video lebih besar dibandingkan dengan 

kelas eksperimen media cetak yaitu diperoleh rata-rata masing-masing 67,9 dan 53,8. 

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

menggunakan media video dengan media cetak terhadap peserta didik kelas VIII di SMPN 5 

Mataram tahun ajaran 2018/2019. Penggunaan Media video mendapatkan nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan media cetak.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the differences in learning outcomes IPA using video 

media to the print media in students  of VIII grades at SMPN 5 Mataram academic year 

2018/2019. The research is a causal comparative. The population in this study are all 

students of VIII grades at SMPN 5 Mataram academic year 2018/2019  consisting of 8 

classes. Samples were determined using purposive sampling technique, therefore the 

selected class were VIIIC and VIIIA as an experimental class of video media and class 

VIIIB and VIIID as an experimental class of print media. The instrument used in the study 

of multiple-choice test to measure the learning outcomes of students. The data analysis used 

pooled variance t test with 5% error level. The data obtained show that the study of students 

experimental class video media is greater than the experimental class print media that is 

earned on average respectively 67.9 and 53.8. Based on these results, the conclusion is there 

are differences in learning outcomes IPA using video media with print media in students of  

VIII grades at SMPN 5 Mataram academic year 2018/2019. Use of video media could get a 

higher value than print media. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu masalah tidak tuntasnya KKM di 

sekolah adalah kurangnya pemanfaatan dan 

pengembangan media dalam proses 

pembelajaran, maka harus dilakukan 

pembaharuan dan peningkatan dalam proses 

belajar mengajar yaitu dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang 

lebih menarik dan efektif. Penggunaan 

media video pembelajaran dan media cetak 

membuat suasana proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik sehingga peserta 

didik tidak mudah bosan dan menambah 

motivasi peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa kegiatan yang 

dilakukan peserta didik di kelas yang dapat 

menunjang pembelajaran dan hasil belajar 

salah satunya yaitu penggunaan media 

terhadap hasil belajar yang berikan oleh 

pendidik. Berdasarkan uraian latar belakang 

di atas, rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah Apakah ada 

perbedaan hasil belajar IPA menggunakan 

media video dengan media cetak pada 

peserta didik kelas VIII di SMPN 5 

Mataram tahun 2018/2019. Tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengetahui perbedaan 

hasil belajar IPA menggunakan media video 

dengan media cetak pada peserta didik kelas 

VIII di SMPN 5 Mataram tahun 2018/2019. 

Belajar sesungguhnya adalah ciri khas 

manusia dan yang membedakannya dengan 

binatang. Belajar yang dilakukan oleh 

manusia merupakan bagian dari hidupnya, 

berlangsung seumur hidup, kapan saja, 

dimana saja, baik di sekolah, di kelas, di 

jalanan dalam waktu yang tidak ditentukan 

sebelumnya. Menurut Hamalik (2008), 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relatif mantap berkat latihan dan 

pengalaman. Menurut Sudjana (2010), hasil 

belajar adalah kemapuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Salah satu factor 

yang mendukung meningkatknya hasil 

belajar adalah media. Menurut Munadi 

(2008), “kata tengah” itu berarti berada di 

Antara dua sisi, maka disebut juga sebagai 

“perantara” (wasilah) atau yang mengantrai 

kedua sisi tersebut. Arsyad (2013) 

menyatakan bahwa kata media berasal dari 

Bahasa Latin yaitu medium yang berarti 

tengah, perantara, atau pengantar dan dalam 

Bahasa Arab media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Kemampuan video dalam 



memvisualisasikan materi sangat efektif 

untuk membantu pendidik dalam 

menyampaian materi yang bersifat dinamis. 

Menurut Daryanto (2010), materi yang 

memerlukan visualisasi yang 

mendemosntrasikan hal-hal seperti gerakan 

morotik tertentu, ekspresi wajah, maupun 

suasana lingkungan tertentu maka 

penyampaian materi akan lebih baik apabila 

disajikan melalui pemanfataan teknologi 

video. Menurut Agustiningsih (2015),  

beberapa kelebihan media video adalah ; 

perpaduan gambar  dan suara; mampu 

mempengaruhi tingkah laku manusia 

melebihi media cetak; dapat digunakan 

seketika; dapat digunakan secara berulang; 

dapat menyajikan  materi yang secara fisik  

tidak dapat dibawa ke dalam kelas; dapat 

menyajikan objek secara detail; dapat 

diperlambat atau dipercepat ; dapat 

digunakan untuk klasikal ataupun 

individual.  Keterbatasan yang terdapat pada 

video dikemukakan oleh Agustiningsih 

(2015), yaitu : memerlukan dana yang relatif 

banyak/mahal; memerlukan keahlian 

khusus; sukar untuk direvisi; memerlukan 

arus listrik. Media cetak merupakan media 

visual non verbal grafis yang di dalamnya 

terdapat buku dan modul. Menurut Arsyad 

(2013), proses pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran visual yang berupa 

slide, gambar, dan grafik sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

serta minat sehingga proses interaksi belajar 

dapat terencana, tersusun dan terarah untuk 

mengerti dan memahami sesuatu agar 

menjadi lebih jelas. Oinstein & Lasley 

(2000) mengemukakan bahwa teks dapat : 

menyediakan sebuah outline yang dapat 

digunakan pendidik dalam rencana 

pembelajaran, unit dan pelajaran ; meringkas 

banyak hal yang berhubungan dengan 

informasi ; memungkinkan peserta didik 

untuk membawa pulang dalam bentuk yang 

tepat ; memasukkan gambar, grafik, peta dan 

materi ilustratif yang lain memudahkan 

dalam memahami materi. Menurut Belawati 

(2003), kelemahan media cetak antara lain ; 

tidak mampu   mempresentasikan gerakan, 

pemaparan materi bersifat linear, tidak 

mampu mempresentasikan kejadian secara 

berurutan ; sulit memberikan umpan balik 

tidak dapat mengakomodasi peserta didik 

dengan kemampuan baca yang terbatas 

karena buku cetak ditulis dengan tingkat 

baca tertentu ; cenderung digunakan sebagai 

hapalan ; presentasi satu arah.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat kausal komparatif yang 

membandingkan atau melihat perbedaan dari 



penggunaan media video dengan 

penggunaan media cetak. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan September 2018, 

selama 2 minggu. Populasi penelitian ini 

adalah semua peserta didik kelas VIII.  

SMPN 5 Mataram sebanyak 315 siswa. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

diambil sebanyak 130 siswa dengan teknik 

purposive sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik test pilihan ganda 

dan prosedur kerja guru. Teknik analisis 

data menggunakan uji t pooled varians.

HASIL dan PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel 4.1  menunjukkan hasil 

pre-test hasil belajar pada kelas eksperimen 

1 yaitu media cetak memperoleh nilai 

tertinggi 50 dan nilai terendah 12,5 dengan 

nilai rata-rata 30,4. Kelas eksperimen 2 yaitu 

media video diperoleh nilai pre-test tertinggi 

45 dan nilai terendah 15 dengan nilai rata-

rata 32,0. Hasil post-test hasil belajar peserta 

didik di kelas kelas eksperimen 1, yaitu 

media cetak dan kelas eksperimen 2 yaitu 

media video menunjukkan hasil belajar yang 

signifikan.  Kelas eksperimen 1, media cetak 

diperoleh rata-rata dengan nilai 53,8 untuk 

nilai tertinggi 80 dan terendah 25, 

sedangkan untuk kelas eksperimen 2, yaitu 

media video, diperoleh nilai tertinggi adalah 

85, terendah 50 dengan nilai rata-rata 67,9. 

Jumlah siswa di kelas eksperimen 1, yaitu 

media cetak sebanyak 67 siswa. Jumlah 

siswa di kelas eksperimen 2, yaitu media 

video sebanyak 64 siswa. 

 

Tabel 4.1. Deskripsi perbandingan hasil belajar pada pre-test dan post-test  yang diperoleh 

pada kelompok media cetak dan video.  

STATISITIK 

PRE-TEST POST-TEST 

Kelas 

eksperimen 

1 

(cetak) 

Kelas 

eksperimen 

2 

(video) 

Kelas 

eksperimen 

1 

(cetak) 

Kelas 

eksperimen 

2 

(video) 

N 67 63 67 63 

TERTINGGI 50 45 80 85 

TERENDAH 12.5 15 25 50 

RATA-
30.4 32 53.8 67.9 



RATA 

 

 

 
 

Gambar 4.1. Deskripsi perbandingan hasil pre-test dan post-test hasil belajar   

       yang diperoleh pada kelompok media cetak dan media video 

 

Berdasarkan analisis uji beda pada 

hasil belajar menggunakan uji t Pooled 

varians diketahui thitung lebih besar dari nilai 

ttabel yaitu (>), yaitu 2,56 > 1,65 sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada hasil belajar  

menggunakan media video dan media cetak 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas 

VIII di SMPN 5 Mataram tahun ajaran 

2018/2019 pada pokok bahasan system 

gerak. 

Variabel N 
Taraf 

kesalahan 
thitung ttabel Kesimpulan 

Hasil Belajar 
130 5% 

2,56 1,65 
Terdapat perbedaan yang 

signifikan 

 

Hasil penelitian pada uji hipotesis 

menunjukkan hasil belajar pada kelas 

eksperimen 1, yaitu media cetak dan  kelas 

eksperimen 2 terdapat perbedaan yang 

signifikan, yaitu t hitung lebih besar 

dibandingkan t tabel (2,56  > 1,65) artinya 

bahwa ada perbedaan yang signifikan pada 

hasil belajar IPA menggunakan media 

cetak video cetak video

PRE-TEST POST-TEST

RATA-RATA HASIL BELAJAR 30.4 32 53.8 67.9



cetak dan media video pada siswa kelas 

VIII SMPN 5 Mataram. Adanya perbedaan 

hasil belajar IPA kemungkinan disebabkan 

karena rendahnya motivasi awal siswa pada 

kelas eksperimen 1, yaitu media cetak, 

karena hanya sebatas melihat buku dan 

charta. Kemampuan berfikir siswa akan 

lebih baik, apabila selama proses berpikir, 

mata dan telinga serta tangan siswa ikut 

menunjang proses berpikir siswa di 

dalamnya. Hal tersebut terdapat di dalam 

video, karena video merupakan media 

audio-visual, yang memungkinkan 

penglihatan serta pendengaran siswa 

digunakan secara bersamaan dalam belajar, 

berbeda dengan media cetak yang hanya 

memfokuskan pada media visual, yaitu 

terbatas pada gambar saja, tanpa adanya 

suara. Peserta didik dengan kelas media 

video lebih antusias dan tinggi 

semangatnya untuk belajar, sedangkan 

aktivitas siswa pada kelas media cetak 

kadang mengalami peningkatan dan kadang 

mengalami penurunan. Kondisi ini 

disebabkan pembelajaran konvensional 

tidak mendorong siswa semangat belajar. 

Menurut Agustiningsih (2015),  beberapa 

kelebihan media video adalah ; perpaduan 

gambar  dan suara; mampu mempengaruhi 

tingkah laku manusia melebihi media 

cetak; dapat digunakan seketika; dapat 

digunakan secara berulang. Keterbatasan 

yang terdapat pada video dikemukakan 

oleh Agustiningsih (2015), yaitu : 

memerlukan dana yang relatif 

banyak/mahal; memerlukan keahlian 

khusus; sukar untuk direvisi; memerlukan 

arus listrik. Oinstein & Lasley (2000) 

mengemukakan bahwa teks dapat : 

menyediakan sebuah outline yang dapat 

digunakan pendidik dalam rencana 

pembelajaran, unit dan pelajaran ; 

meringkas banyak hal yang berhubungan 

dengan informasi. Menurut Belawati 

(2003), kelemahan media cetak antara lain 

sulit memberikan umpan balik tidak dapat 

mengakomodasi peserta didik dengan 

kemampuan baca yang terbatas karena 

buku cetak ditulis dengan tingkat baca 

tertentu ; cenderung digunakan sebagai 

hapalan. 

 

KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yaitu t hitung lebih besar 

dibandingkan t tabel (2,56  > 1,65) yang 

artinya bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar 

menggunakan media video dan media cetak 

pada peserta didik kelas VIII siswa SMPN 

5 Mataram. Berdasarkan nilai rata-rata post 



test yang diperoleh pada kelas eksperimen 

1, yaitu media cetak sebesar 53,8, 

sedangkan untuk nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen 2, yaitu media video sebesar 

67,9.  Kesimpulan yang di dapat adalah ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar menggunakan media video dan 

media cetak pada peserta didik kelas VIII 

siswa SMPN 5 Mataram. Adanya 

perbedaan hasil belajar IPA kemungkinan 

disebabkan karena rendahnya motivasi 

awal siswa pada kelas eksperimen 1, yaitu 

media cetak, karena hanya sebatas melihat 

buku dan chart. Kemampuan berfikir siswa 

akan lebih baik, apabila selama proses 

berpikir, mata dan telinga serta tangan 

siswa ikut menunjang proses berpikir siswa 

di dalamnya. Hal tersebut terdapat di dalam 

video, karena video merupakan media 

audio-visual, yang memungkinkan 

penglihatan serta pendengaran siswa 

digunakan secara bersamaan dalam belajar, 

berbeda dengan media cetak yang hanya 

memfokuskan pada media visual, yaitu 

terbatas pada gambar saja, tanpa adanya 

suara. Peserta didik dengan kelas media 

video lebih antusias dan tinggi 

semangatnya untuk belajar, sedangkan 

aktivitas siswa pada kelas media cetak 

kadang mengalami peningkatan dan kadang 

mengalami penurunan, hal tersebut 

merupakan salah satu kelemahan dari 

media cetak. Kondisi ini disebabkan 

pembelajaran konvensional tidak 

mendorong siswa semangat belajar. 

Kelemahan media video sendiri, yaitu 

membutuhkan aliran listrik serta 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

membuat media video. Kelebihan media 

cetak adalah mampu memberikan outline 

yang lebih ringkas dan dapat dibawa 

kemanapun dengan praktis. Kelebihan 

media video yaitu dapat membuat proses 

belajar menjadi interaktif, memuat gambar 

menarik yang dapat bergerak serta dapat 

digunakan untuk klasikan dan individual.  

 Guru di dalam kelas dapat memanfaatkan 

media video untuk menunjang proses 

pembelajaran di dalam kelas. Guru 

hendaknya mampu mendapatkan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas dengan memanfaatkan media video.  

Guru juga harus dapat memanfaatkan dan 

membuat media cetak menjadi lebih 

menarik, karena media cetak juga dapat 

meningkatkan hasil belajar  karena mudah 

dipahami oleh siswa. 
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