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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan mata pelajaran 

yang ada pada jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar)/sederajat sampai SMP 

(Sekolah Menengah Pertama)/sederajat. Konsep pembelajaran IPA memiliki 

hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Pembelajran IPA 

memiliki peran penting dalam proses pendidikan, karena pembelajaran IPA 

memiliki upaya untuk membangkitkan minat serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran IPA memberikan pengetahuan 

tentang alam yang harus dipahami oleh siswa agar dapat menjadi landasan dalam 

penerapan disiplin ilmu yang dapat bermanfaat pada keadaan alam sekitar serta 

masyarakatnya. IPA juga merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen menuntut 

sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.  

Melalui metode ilmiah dapat dikembangkan sikap ilmiah selayaknya 

ilmuwan bekerja seperti: kejujuran, keelitian, dan kesabaran. IPA merupakan ilmu 

pengetahuan tentnag obyek dan fenomena alam yang diperoleh dari pemikiran dan 

penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen 

menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, IPA sebagai ilmu dasar memiliki 

peran yang sangat penting dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 

bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, efektif, maupun psikomotor. Aspek 

tersebut dalam proses belajar perlu diselaraskan dan distabilkan agar kondisi 

belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran IPA 

merupakan ilmu yang bersifat abstrak, sebagai seorang pendidik, guru dituntut 

mampu menyampaikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam materi IPA kepada siswa secara baik dan benar. Guru diharapkan mampu 

memanfaatkan media atau alat bantu yang mampu meransang pembelajaran 

secara efektif dan efisien. Pembelajaran IPA dapat dieksplorasi dari kehidupan 

sehari-hari atau kearifan lokal agar pembelajaran menjadi bermakna sehingga 

siswa dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

Pembelajaran IPA lebih bermakna apabila pembelajaran diberikan dengan 

menekankan pada pengalaman langsung siswa agar siswa dapat mengembangkan 

kompetensi dan memahami alam sekitarnya secara ilmiah. 

Kemampuan untuk memahami alam sekitar secara ilmiah dan dapat 

mengembangkan potensi diri, serta mampu menganalisis fakta-fakta sains dari 

berbagai macam informasi merupakan pegertian dari literasi sains. Berdasarkan 

hasil studi PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa skor rata-rata Indonesia mengalami peningkatan nilai 

PISA Indonesia di tiga kompetensi yang diujikan. Peningkatan terbesar terlihat 

pada kompetensi sains, dari 382 poin pasa tahun 2012 menjadi 403 poin ditahun 

2015. Dalam kompetensi matematikan meningkat dari 375 poin di tahun 202 

menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan 
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peningkatan yang signifikan, dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 

2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia naik menjadi 6 peringkat 

ke atas bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. 

Walaupun berdasarkan hasil PISA Indonesia mengalami peningkatan tetapi 

pencapaian tersebut masih dibawah rata-rata  negara-negara OECD (Organisation 

for Economic Cooperation and Development), Ini menjadi bukti bahwa 

kemampuan siswa dalam beberapa bidang di atas masih sangat lemah.   

Literasi sains banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

kurikulum, profesionalisme guru, pendidikan orang tua, kebiasaan belajar, 

fasilitas sekolah, dan gender. Dengan demikian literasi sains ini bisa kita perbaiki 

dari hal-hal tersebut, misalnya dalam hal fasilitas sekolah salah satu contohnya 

adalah media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar diharapkan siswa lebih bersemangat untuk belajar sehingga konsep-

konsep yang disampaikan dapat dimengerti oleh siswa dan dapat digunakan siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 

2013 tentang penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang 

menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan satuan 

pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis 

keunggulan lokal, masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal, pemerintah daerah memimbing dan membantu 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal. satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum 

muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, kurikulum muatan lokal 
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disusun oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, standar isi muatan lokal 

ditetapkan dengan peraturan bupati. Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada 

panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup 

dan pendidikan berbasisi keunggulan lokal, materi muatan lokal sekolah 

menengah pertama diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata 

pelajaran utama, penguatan kompetensi dan skill peserta didik diarahkan pada 

potensi daerah atau kearifan lokal.  Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi 

daerah. 

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, 

wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang 

berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi atau keunikan lokal. 

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga 

memperhatikan prinsip-prinsip: (a) Kesesuain dengan perkembangan peserta 

didik; (b) Keutuhan dalam perkembangan perseta didik; (c) Fleksibelitas dalam 

jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan (d) Kebermanfaatan untuk kepentingan 

nasional dan menghadapi tantangan global. 

Pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal bisa menjadi solusi dalam 

mengenalkan konsep-konsep sains yang ada. Pembelajaran seperti ini akan 

menghidupkan proses pembelajaran karena membawa kehidupan sehari-hari 

siswa. Proses pembelajaran disini siswa tidak perlu mengkhayal lagi untuk 

menemukan konsep karena sudah terbayang oleh siswa dan sering ditemukannya 
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dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari angket kebutuhan media yang 

diberikan kepada guru dan siswa SMP Negeri 30 Muaro Jambi didapatkan hasil, 

bahwa ketersedian media pembelajaran masih terbatas, untuk menggunakan 

media pembelajaran ketersedian sarana pendukung juga terbatas seperti proyektor. 

Hal seperti ini tentu sangat disayangkan, karena pada hasil angket kebutuhan 

media yang diberikan kepada siswa didapatkan hasil bahwa siswa senang jika 

pembelajaran menggunanakan media pembelajaran yaitu video pembelajaran.  

Provinsi jambi memiliki beberapa kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki potensi 

untuk dijadikan media pembelajaran sains. Untuk memudahkan guru dalam 

mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses belajar, maka dikembangkan media 

pembelajaran IPA berupa video pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan permasalahan yang 

terjadi adalah keterbatasan ketersedian media pembelajaran berbasis ICT salah 

satunya adala video pembelajaran. belum optimal pengintegrasian kearifan lokal 

dalam pembelajaran dan masih rendahnya literasi sains siswa. sehingga dilalukan 

pengembangan video pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal Jambi pada Materi 

Pesawat Sederhana. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana produk akhir video pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal 

Jambi pada Materi Pesawat Sederhana? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap video pembelajaran IPA berbasis kearifan 

lokal Jambi pada Materi Pesawat Sederhana? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana produk akhir video pembelajaran IPA berbasis 

kearifan lokal Jambi pada materi pesawat sederhana.   

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap video pembelajaran 

IPA berbasis kearifan lokal Jambi pada materi pesawat sederhana. 

                      

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah berupa video 

pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal Jambi pada materi pesawat sederhana. 

Spesifikasi produk yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran akhir berupa video pembelajaran dalam bentuk file 

dengan format MP4 yang dapat digunakan dengan aplikasi seperti: Media 

Player Classic (MPC), Winamp, VLC, atau menggunakan DVD Player dengan 

monitor televisi. 

2. Media pembelajaran pada materi pesawat sederhana yang diintegrasikan 

dengan kearifan lokal Jambi seperti lori, tangkul ikan, alat pemotong batu 

bata, tangga pada rumah adat dan candi Muaro Jambi. 

3. Pengembangan video pembelajaran ini diedit menggunakan aplikasi 

Wondershare Filmora.  

4. Video pembelajaran berdurasi 15 menit. 

5. Backsound video pembelajaran ini adalah lagu daerah Jambi dengan judul 

“Negeri Jambi”. 

6. Video pembelalajaran dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran atau 

sebagai sumber tambahan siswa untuk belajar di rumah. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dalam rangka membuat media yang lebih 

menarik, inovatif serta mudah dipahami yang sesuai dalam pembelajaran IPA. 

Media yang dihasilkan dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

agar mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat 

digunakan siswa sebagai sumber tambahan untuk belajar di rumah. 

Pengembangan ini menggunakan kearifan lokal Jambi dengan tujuan agar 

siswa dapat mengetahui bahwa kearifan lokal Jambi dapat dijadikan media 

pembelajaran IPA, dan mengetahui bahwa kearifan lokal Jambi memiliki nilai 

sains. Sehingga pengembangan video pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal 

Jambi perlu dilakukan. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Pengembangan video pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal ini 

dilakukan dengan asumsi, bahwa siswa memiliki laptop dan Smartphone yang 

dapat digunakan untuk menonton video pembelajaran yang dikembangkan. Dan 

siswa merasa senang jika dalam pembelajaran menggunakan video. 

 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Adapun batasan pengembangan media ini adalah: 

1. Pengembangan media pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal Jambi hanya 

terbatas untuk siswa SMP kelas VIII semester 2 pada materi pesawat 

sederhana. 
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2. Video pembelajaran hanya menggunakan beberapa kearifan lokal Jambi yang 

dapat diintegrasikan dengan materi pesawat sederhana. Adapun kearifan lokal 

Jambi tersebut adalah bangsal batu bata, rumah adat Jambi, candi Muaro 

Jambi, dan tangkul ikan 

3. Pada penelitian dan pengembangan, penulit melakukan penelitihan sampai 

pada tahap develop (pengembangan). 

    

1.7 Definisi Istilah 

1. Video Pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

penyampaian informasi atau pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan, yang didalamnya terdapat gabungan 

gambar dan suara. 

2. Kearifal lokal adalah suatu ciri khas dari suatu daerah yang dilakukan secara 

terus menerus yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat 

disuatu daerah tersebut. 

3. Pesawat sederhana adalah salah satu materi dari pembelajaran yang, pesawat 

sederhana digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. 


