
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan alat utama yang berfungsi untuk membentuk dan 

membangun karakter bangsa. Karena, pendidikan adalah wahana untuk 

menanamkan berbagai karakter kepada peserta didik mulai dari kecil hingga 

menginjak dewasa. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multi 

dimensi, sesuai fungsinya maka pendidikan merupakan objek yang harus ditinjau 

kembali. Karena rapuhnya karakter suatu bangsa, pastilah diawali dan disebabkan 

oleh rapuhnya pendidikan karakter di bangku-bangku akademik. 

 

Pendidikan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam menanamkan 

karakter sejak anak-anak harus bertindak secara maksimal dalam masalah ini. 

Berkenaan dengan pembentukan karakter tersebut, Indonesia melalui Undang-

Undang Republik Indonesia merancang sebuah sistem pendidikan yang dapat 

menghasilkan generasi berkarakter. 

 

Dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) menyebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan 

nasional ini merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan 

pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah melalui Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembaharuan dan inovasi di bidang 

pendidikan, salah satunya dengan pengimplementasian kurikulum 2013 yang 

menyempurnakan kurikulum sebelumnya (KTSP). Pada kurikulum 2013, dua 

kompetensi sikap dimasukkan menjadi kompetensi inti (KI), yaitu KI 1 untuk 

sikap spiritual dan KI 2 untuk sikap sosial. Dalam kurikulum 2013 kompetensi 

sikap, sikap spiritual dan aspek sosial tidak dijabarkan dalam materi yang harus 

diajarkan kepada siswa melalui proses belajar mengajar (PBM), namun sikap 

spiritual dan sikap sosial harus diwujudkan oleh siswa dalam tindakan nyata 

sebagai dampak pengiring dari PBM. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif 

dapat dinilai dalam waktu 2 minggu (2-4 pertemuan), namun hasil belajar pada 

ranah sikap (spiritual dan sosial) tidak dapat dinilai dengan waktu sesingkat itu. 

Oleh sebab itu, penulis membatasi bahwa hasil belajar siswa yang diamati hanya 

pada ranah kognitif. 

 

Multimedia pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Dengan pengunaan 
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multimedia pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, lebih 

efisien, lebih menarik, dan mampu mewakili penyampaian bahan yang tidak bisa 

diucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian, peserta didik 

akan lebih mudah mencerna materi pembelajaran dibandingkan dengan tanpa 

bantuan multimedia. Hal itu juga didukung dengan “Kerucut Pengalaman” dari 

Edgar Dale. Edgar Dale menyatakan bahwa, pembelajaran yang didesain dengan 

menggunakan multimedia yang mampu menciptakan pengalaman belajar secara 

langsung akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang terkandung 

di dalam pembelajaran tersebut. 

 

Hasil observasi di SMP Negeri 1 Bandar Lampung menunjukkan bahwa sekolah 

memiliki fasilitas yang memadai dan memungkinkan para guru untuk melakukan 

pembelajaran fisika dengan menggunakan multimedia pembelajaran. Fasilitas-

fasilitas yang tersedia adalah LCD di setiap ruang kelas, laboratorium komputer 

yang dilengkapi dengan 42 unit komputer dan adanya wifi sebagai koneksi 

internet. Ditinjau dari kemampuan guru dalam mengoperasikan fasilitas-fasilitas 

seperti komputer atau laptop dan penggunaan software-sofware sebagai 

multimedia pembelajaran, guru dinilai sudah mampu. Beberapa jenis multimedia 

yang sudah digunakan oleh guru diantaranya yaitu buku teks, gambar, 

powerpoint, animasi, dan video. Kandungan nilai karakter yang ada dalam 

beberapa multimedia tersebut dihadirkan secara acak oleh guru, dengan kata lain 

belum ada multimedia yang spesifik bermuatan nilai karakter tertentu. Selain itu, 

kebanyakan siswa kelas VII4 sebagai sampel, memiliki komputer atau laptop yang 

biasa mereka gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun hanya 

sekedar melihat film. Oleh karena itu, fasilitas yang ada harus digunakan secara  
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maksimal demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. 

 

Melihat dari hasil observasi mengenai fasilitas yang tersedia di sekolah, maka 

perlu dilakukan pengembangan multimedia pembelajaran yang dapat menambah 

nilai kebermanfaatan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk mengetahui nilai 

karakter yang harus dikembangkan dalam multimedia pembelajaran, maka 

dilakukan observasi lanjutan terhadap guru dan siswa. Dengan penggunaan 

kurikulum 2013 pada kelas VII, guru merasakan perlunya muatan nilai ketuhanan 

dan kecintaan terhadap lingkungan pada multimedia pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan belum adanya multimedia yang memiliki muatan nilai tersebut, 

padahal siswa kelas VII sudah menggunakan buku teks dari Direktorat Jendral 

Pendidikan yang memuat nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. 

Sebagian besar siswa kelas VII4
 sebagai sampel merasakan belum ada multimedia 

pembelajaran yang digunakan guru, yang bermuatan nilai ketuhanan dan 

kecintaan terhadap lingkungan. Padahal, buku pegangan siswa menekankan pada 

nilai karakter tersebut. Sebagai upaya untuk menyesuaikan kandungan nilai yang 

ada di buku pegangan siswa dengan multimedia pembelajaran yang digunakan 

guru, maka perlu diadakan pengembangan multimedia yang bermuatan nilai 

ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. 

 

Melihat dari hasil observasi mengenai kebutuhan siswa dan guru terhadap 

multimedia pembelajaran berbasis ICT, maka perlu dilakukan pengembangan 

multimedia pembelajaran yang dapat menambah nilai kebermanfaatan dari 

fasilitas yang dimiliki oleh guru dan siswa. Untuk mengetahui jenis multimedia 

yang harus dikembangkan, maka dilakukan observasi lanjutan terhadap guru dan 
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siswa. Melihat gaya belajar siswa yang beraneka ragam, ada yang visual learner, 

audio learner, maupun kinesthetic learner, maka guru menganggap bahwa jenis 

multimedia yang paling cocok adalah media audio-visual. Setidaknya, dengan 

penggunaan multimedia jenis tersebut, dua dari tiga jenis gaya belajar siswa sudah 

bisa belajar secara optimal. Beberapa contoh dari media audio-visual yaitu film, 

video, dan slide bersuara. Selain itu, komputer atau laptop yang dimiliki guru 

dilengkapi software video player. Berdasarkan observasi, didapatkan bahwa 

sebagian besar siswa kelas VII4 memiliki komputer atau laptop yang biasa 

digunakan untuk membuat tugas sekolah atau sekedar memutar film 

menggunakan software video player. Tidak hanya itu, kebanyakan dari siswa juga 

memiliki handphone yang bisa untuk memutar video. Oleh karena itu, untuk 

memaksimalkan fasilitas yang dimiliki oleh guru dan siswa, maka multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan berbentuk video pembelajaran. 

 

Mempertimbangkan kebermanfaatan multimedia pembelajaran dan masalah-

masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti bermaksud 

mengembangkan multimultimedia pembelajaran sains berupa video bermuatan 

nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Bagaimanakah produk multimedia pembelajaran sains yang telah tervalidasi.  
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Produk yang dimaksud di sini berupa video pembelajaran yang bermuatan 

nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan? 

2. Bagaimanakah produk yang tepat sasaran, dilihat dari hasil belajar siswa yang 

mencakup ranah kognitif? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan Pengembangan 

 

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan di lapangan, maka tujuan 

dilakukannya pengembangan multimedia pembelajaran ini adalah: 

1. Menghasilkan produk, berupa video pembelajaran sains yang bermuatan nilai 

ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan bagi siswa SMP/MTs. 

2. Melihat efektivitas produk, dilihat dari hasil belajar siswa yang mencakup 

ranah kognitif. 

3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi guru dan siswa untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran 

berbasis karakter. 

 

Melalui pengembangan video pembelajaran sains bermuatan nilai ketuhanan dan 

kecintaan terhadap lingkungan, disamping meningkatkan prestasi belajar juga 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kecintaan terhadap 

alam. 



 
 

7 

E. Ruang Lingkup Pengembangan 

 

Ruang lingkup dalam pengembangan video pembelajaran ini yaitu: 

1. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam 

suatu wujud fisik tertentu.  

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan multimedia pembelajaran 

berupa video pembelajaran yang bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan 

terhadap lingkungan. 

3. Pengembangan video adalah pengembangan beberapa media, baik berupa 

gambar, animasi, dan suara yang digabungkan ke dalam sebuah video 

pembelajaran. 

4. Materi pokok yang dimunculkan terangkum dalam sebuah tema “Perubahan di 

Sekitar Kita”. Tema ini mencakup materi perubahan fisika, perubahan kimia, 

pencemaran, dan pemanasan global. 

5. Pendidikan karakter bermuatan nilai ketuhanan merupakan nilai karakter yang 

menanamkan bahwa dalam setiap kejadian alami maupun buatan dapat 

mengingatkan siswa kepada Allah. 

6. Pendidikan karakter bermuatan nilai kecintaan terhadap lingkungan 

merupakan nilai karakter yang menanamkan kepada diri siswa agar mencintai 

lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian alam yang merupakan rahmat 

Allah yang diberikan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

 

 

 

 


