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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

IPA atau Sains merupakan ilmu yang mengkaji tentang alam dan proses-

proses yang ada di dalamnya. Selain itu IPA atau sains juga berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang gejala alam secara sistematis, jadi IPA atau Sains tidak 

berupa penguasaan konsep atau pungumpulan fakta saja tetapi IPA juga 

merupakan suatu proses penemuan. Tujuan IPA atau Sains yaitu sebagai suatu alat 

atau cara untuk siswa dalam mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

(BSNP 2006).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. 

Tujuan IPA di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diantaranya 

agar siswa memiliki kemampuan: (1) mengembangkan pemahaman tentang 

berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, dan (3) 

meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. 
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Pembelajaran IPA yang baik itu melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, dengan melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran, maka 

siswa akan mengalami proses berfikir tentang suatu hal mengenai pembelajaran. 

Oleh karena itu, disajikanlah masalah dan kemudian masalah yang telah disajikan 

itu harus diselesaikan oleh siswa dengan melakukan pengamatan atau penelitian 

untuk mencari jawaban sendiri. Dari proses ini nantinya mampu meningkatkan 

kreativitas dari siswa itu sendiri, namun guru juga harus membimbing atau 

berperan aktif dalam membantu siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan demikian maka akan terbentuk pembelajaran IPA yang baik. 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, selain itu juga materi pembelajaran 

IPA dapat dikaitkan dengan kearifan lokal sekitar. Kearifan lokal merupakan 

wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup 

berdampingan dengan alam/lingkungan tanpa harus merusaknya. Kearifan lokal 

sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu 

masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana. Kearifan 

lokal di dalamnya terdapat konsep sains yang bisa dihubungkan atau dikaitkan 

dengan materi pembelajaran IPA, seperti pada perahu ketek di sungai Batanghari 

digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari oleh masyarakat sekitar yang dapat 

dihubungkan atau dikaitkan pada materi tekanan zat cair. Dengan mengaitkan 

kearifan lokal ini dengan materi pembelajaran IPA dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran yang diberikan. Selain itu, hal ini  sebagai salah 

satu upaya untuk melestarikan budaya lokal yang telah memudar seiring dengan 
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perkembangan zaman, namun hal yang di utamakan tetap konsep dasar IPA itu 

sendiri. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kearifan lokal yang 

terdapat pada setiap daerahnya. Salah satunya provinsi Jambi, provinsi Jambi kaya 

akan kearifan lokal serta potensi lokal yang bisa dijadikan sebagai salah satu 

tambahan sumber belajar seperti halnya daerah lain yang ada di Indonesia. 

Kearifan lokal dan potensi lokal yang terdapat di provinsi Jambi seperti Candi 

Muaro Jambi, Rumah Adat Khas Jambi, Sungai Batanghari, Ikan Semah, Danau 

Kaco, danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Pauh, Perahu khas Jambi, 

Batik Jambi, Gunung Kerinci, batu bata, Festival Lampion, Festival Danau 

Kerinci, Kenduri Pusako, Kompangan Jambi, Musik Krinok, Taman Nasional 

Berbak, Taman Nasional Kerinci Seblat, Tempoyak, Tari Sekapur Sirih, Tari 

Rentak Kudo, Geopark Merangin, Kebun Teh Kayu Aro, Hutan Pinus Kerinci, 

Hutan Kota Jambi, Bukit Sulah, Lubuk Beringin, Pulau Penyu, Taman Bunga 

Jangkat, dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMPN 7 Muaro 

Jambi, didapatkan bahwa penguasaan konsep IPA siswa masih dikategorikan 

rendah. Siswa yang dikatakan paham atau melek terhadap sains itu ketika siswa 

mampu menerapkan konsep atau fakta sains yang diperoleh dari proses 

pembelajaran di sekolah pada kehidupan sehari-hari, namun kenyataan dilapangan 

diperoleh bahwa masih banyak siswa yang belum mampu menerapkan konsep 

atau fakta sains dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

bahan ajar dan media yang digunakan belum memadai serta kurang variatif 

sehingga menyebabkan siswa menjadi jenuh dan tidak bersemangat dalam 
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mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, berdasarkan hasil observasi diperoleh 

data rendahnya pengetahuan siswa mengenai kearifan lokal Jambi. Penyebabnya 

yaitu arus globalisasi yang masuk serta kurangnya pengenalan kearifan lokal 

kepada siswa sejak dini. Hal inilah yang membuat siswa tidak mengetahui 

kearifan lokal Jambi dan lebih banyak mengetahui kebudayaan luar negeri, jika 

dibiarkan maka kearifan lokal warisan nenek moyang akan hilang dan tergantikan 

oleh kebudayaan asing. 

Dari data di atas diketahui bahwa media pembelajaran juga memegang 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran berfungsi sebagai 

alat bantu atau sarana untuk memperjelas materi yang akan disampaikan dan dapat 

menciptakan situasi pembelajaran yang lebih efektif serta mampu meningkatkan 

kualitas belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran berkembang dengan pesat serta memiliki ragam dan jenis yang 

banyak, hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alat untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru adalah media video. Media video (audio visual) adalah gabungan dari media 

visual (gambar) dan media audio (suara) yang bisa dilihat dan didengar, misalnya 

gambar animasi, gambar bergerak, video, suara dan lain-lain. Media pembelajaran 

video (audio visual) dapat membuat pembelajaran tidak hanya terpaku pada 

pembelajaran yang mengandalkan kata-kata dan tulisan, disamping itu media 

video (audio visual) dapat mengaitkan materi pembelajaran IPA dengan kearifan 

lokal, diharapkan mampu membangkitkan semangat siswa sehingga berdampak 

pada meningkatnya motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran IPA, dengan 
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meningkatnya motivasi dan minat belajar siswa maka berpengaruh terhadap hasil 

belajar dari siswa. 

Hasil belajar adalah suatu bentuk kemampuan dari seorang siswa setelah 

menerima proses pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, hasil belajar 

memiliki hubungan dengan kemampuan literasi sains seorang siswa. Kemampuan 

literasi sains merupakan kemampuan dari seorang siswa dalam memahami 

konsep-konsep atau fakta-fakta sains serta mampu menerapkannya pada 

kehidupan sehari-hari. Jadi apabila kemampuan literasi sains dari seorang siswa 

rendah, maka itu dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa, hal ini 

dikarenakan siswa belum mampu memahami konsep-konsep atau fakta-fakta sains 

yang mereka peroleh pada proses pembelajaran di sekolah. 

Literasi sains dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan 

pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan 

berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui 

aktivitas manusia (Yuliati, 2017). Programme for International Student 

Assessment (PISA) merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui hasil 

sistem pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan literasi siswa usia 15 tahun. 

Studi PISA dilakukan di beberapa negara maju dan berkembang mulai tahun 2000 

dengan interval tiga tahun sekali. Bidang kajian yang diteliti dan dinilai meliputi 

literasi membaca (reading literacy), literasi matematika (mathematical literacy), 

dan literasi sains (scientific literacy). Tahun 2015 literasi sains siswa Indonesia 

berada pada tingkat 64 dari 72 negara peserta dengan skor rata-rata 403. 

Rendahnya kemampuan literasi sains siswa di Indonesia juga dipengaruhi oleh 
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pemilihan bahan ajar yang dipakai di sekolah. Bahan ajar memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai media penyampaian informasi. 

Dengan demikian dibutuhkan bahan ajar yang baik agar tujuan pembelajaran 

dicapai secara maksimal. Kategori literasi sains yang mendekati proporsi 

seimbang yaitu 42% untuk kategori pengetahuan, 19% penyelidikan hakikat sains, 

19% kategori sains sebagai cara berpikir dan 20%  interaksi sains, teknologi, dan 

masyarakat.  

Berdasarkan data dari PISA tahun 2015 literasi sains siswa Indonesia 

berada pada tingkat 64 dan 72 negara dan bisa dikatakan siswa di Indonesia 

memiliki kemampuan literasi sains yang rendah. Salah satu penyebabnya yaitu 

pemilihan bahan ajar yang dipakai di sekolah. Bahan ajar memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran sebagai media penyampai informasi. 

Penggunaan bahan ajar sebagai alat bantu atau media pembelajaran yang baik ini 

bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa, disamping itu, penggunaan dari media yang baik juga untuk 

membantu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi nomor 4 tahun 

2013 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan kabupaten Muaro Jambi 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang 

dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk 

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggarakan dan / atau pengelolaan 

pendidikan bermutu. Peraturan daerah harus dapat menjadi alat penjamin bahwa 

pendidikan di daerah sudah terselenggara dengan baik dan benar. Satuan 

pendidikan wajib menyelengarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan 
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karakteristik daerah. Muatan lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran 

pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal meliputi aspek sejarah, nilai 

tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang 

kurikulum nasional. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Video Pembelajaran IPA 

Materi Tekanan Zat Kelas VIII SMP Berkonteks Kearifan Lokal Jambi”. Media 

pembelajaran yang dikembangkan berupa media video (audio visual), di dalamnya 

terdapat penjelasan materi IPA yaitu tekanan zat yang terintegrasi kearifan lokal. 

Maksud terintegrasi kearifan lokal disini yaitu mengaitkan kearifan lokal daerah 

dengan konsep sains yang ada. Dengan mengaitkan kearifan lokal ini dengan 

pembelajaran IPA di sekolah, diharapkan sebagai salah satu upaya melestarikan 

budaya lokal yang telah memudar seiring dengan perkembangan zaman dan juga 

pengembangan video pembelajaran ini dapat mempermudah siswa memahami 

materi pembelajaran yang diberikan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana produk akhir video pembelajaran IPA pada materi tekanan zat 

kelas VIII SMP berkonteks kearifan lokal Jambi? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap video pembelajaran IPA pada materi 

tekanan zat kelas VIII SMP berkonteks kearifan lokal Jambi 
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1.3 Tujuan Pengembangan  

Adapun tujuan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui produk akhir video pembelajaran IPA pada materi tekanan zat 

kelas VIII SMP berkonteks kearifan lokal Jambi 

2. Mengetahui persepsi siswa terhadap video pembelajaran IPA pada materi 

tekanan zat kelas VIII SMP berkonteks kearifan lokal Jambi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah video 

pembelajaran IPA pada materi tekanan zat yang terintegrasi dengan kearifan lokal 

Jambi, Sungai Batanghari, Danau Kaco, Gunung Kerinci, Sentra Bata Setiti, 

festival lampion.  Spesifikasi produk yang diharapkan sebagai berikut : 

1. Produk yang dikembangkan adalah video pembelajaran IPA pada 

materi tekanan zat kelas VIII SMP berkonteks kearifan lokal Jambi, 

Sungai Batanghari, Danau Kaco, Gunung Kerinci, Sentra Bata Setiti 

berupa media audio visual. 

2. Pengembangan video pembelajaran ini diedit menggunakan aplikasi 

Wondershare Filmora. 

3. Video pembelajaran yang dikembangkan memuat video mengenai 

kearifan lokal Jambi seperti, sungai, gunung, danau, perahu, dan lain 

sebagainya dengan format video MP4, frame width 1280 dan frame 

height 720. 

4. Di dalam video pembelajaran ini membahas KD 3.8 dan 4.8 mengenai 

tekanan zat, kemudian . 
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5. Pada KD 3.8 dan 4.8 terdapat potensi kearifan lokal yang bisa dikaitkan 

dengan pembelajaran, seperti pada materi tekanan zat. 

6. Di dalam materi pembelajaran tidak semuanya bisa dikaitkan dengan 

kearifan lokal. Pada materi yang tidak bisa dikaitkan dengan kearifan 

lokal, maka hal yang dilakukan adalah mengaitkan materi pembelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang tidak bisa 

dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu materi hukum pascal.  

7. Video pembelajaran ini memiliki panjang durasi sekitar 15 menit, 

durasi per materi sekitar 3-5 menit. 

8. Video pembelajaran menggunakan lagu khas Jambi sebagai backsound 

video, selain itu video juga berisi douber sebagai penjelas dari materi  

yang dipelajari. 

9. Produk akhir sebagai media pembelajaran dapat ditayangkan pada layar 

monitor baik di depan kelas maupun diberikan kepada siswa untuk 

dibawa pulang dan mempelajarinya dirumah. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pendidikan di Indonesia sedang dihadapi beberapa tantangan terutama 

dalam era globalisasi, dimana lembaga pendidikan dituntut harus mampu 

mencetak generasi yang berkualitas, kreatif, inovatif dan tetap memiliki nilai-nilai 

yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Kebanyakan dari siswa lebih 

mengetahui mengenai kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan 

negara sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk pengenalan 

kebudayaan dengan cara yang menarik agar kebudayaan yang dimiliki tidak 

hilang ditelan oleh waktu. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan 
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mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal. Tujuan utama dilakukan 

ini untuk membuat siswa mengetahui kebudayaan lokal dari proses pembelajaran, 

namun tujuan  utama dari pembelajaran yaitu tetap berfokus pada konsep IPA 

yang dipelajari. 

Dari uraian di atas maka dilakukan pengembang video pembelajaran IPA 

berkonteks yang kearifan lokal Jambi. Video pembelajaran merupakan alat bantu 

mengajar yang berfungsi untuk memperjelas materi yang diajarkan oleh guru pada 

saat melaksanakan proses pembelajaran dan juga dapat mempermudah siswa 

memahami materi pembelajaran yang diberikan. Dengan mengaitkan kearifan 

lokal dengan pembelajaran IPA di sekolah, diharapkan ini merupakan sebagai 

salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan kebudayaan lokal yang telah 

memudar seiring dengan perkembangan zaman. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1.6.1 Asumsi 

 Penelitian ini dibuat agar siswa memiliki sumber belajar tambahan untuk 

memahami materi pembelajaran IPA dengan baik. Sesuai dengan fungsi media 

pembelajaran yaitu sebagai alat bantu yang digunakan guru dalam menyampaikan 

informasi kepada siswa agar dapat memahami materi yang disampaikan, selain itu 

dengan adanya media pembelajaran membuat siswa tertarik pada proses 

pembelajaran yang disampaikan. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa 

video pembelajaran IPA materi tekanan zat kelas VIII SMP berkonteks kearifan 

lokal Jambi. Kearifan lokal daerah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya 

untuk melestarikan kebuadayaan lokal yang ada dengan cara mengkaitkan dengan 

materi pembelajaran. 
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1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Adapun batasan pengembangan media ini adalah: 

1. Pengembangan video pembelajaran IPA berkonteks kearifan lokal 

terbatas pada materi tekanan zat 

2. Tidak semua materi sains kelas VIII semester II bisa dikaitkan dengan 

kearifan lokal Jambi. 

3. Pada metode pengembangan sistem, penulis hanya membatasi sampai 

tahap development. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Media Pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

penyampaian informasi atau pembelajaran untuk memudahkan siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan. 

2. Video pembelajaran adalah salah satu jenis media pembelajaran 

berkonteks audio visual. Didalam media audio-visual terdapat unsur suara 

dan unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, 

dan sebagainya 

3. 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. 

 

 

  


