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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu 

lingkungan belajar. Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima 

pesan melalui media tertentu. Media sebagai alat yang dapat membawa informasi 

dan pengetahuan secara terencana antara guru dan siswa sehingga tercipta 

pembelajaran yang efektif dan efisien, penggunaan media tergantung pada konsep 

yang akan dipelajari serta keterampilan dan kemampuan guru dalam memfasilitasi 

adanya media yang dibutuhkan. 

Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran informasi yang disampaikan bukan lagi hal yang sulit karena seiring 

berjalannya waktu saat ini teknologi dapat dijangkau oleh berbagai lapisan 

masyarakat. Artinya sekolah yang merupakan lembaga pendidikan harus mampu 

mengadaptasi berbagai perkembangan teknologi untuk dijadikan media 

pembelajaran yang lebih interaktif, variatif, menarik, serta mampu 

mengembangkan pengetahuan siswa dan memperluas wawasan terhadap materi 

yang diajarkan. 

Kemajuan dunia informasi dan teknologi (TI) ditunjukkan dengan 

memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Siswa mengalami kesulitan karena beberapa faktor yang menghambat proses 

belajar mengajar, salah satunya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan 

Pemanfaatan media sebagai sarana untuk memperoleh konsep-konsep 

ilmiah secara lebih efektif. Media sebagai alat pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan melalui 

karya ilmiah sehingga dapat menemukan konsep-konsep ilmiah dan mampu 
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menciptakan perilaku dasar dalam diri siswa. Media pembelajaran adalah sesuatu 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan, perhatian, perasaan, merangsang 

pikiran dan kemampuan siswa sehingga sangat berguna dalam proses 

pembelajaran. 

Selain itu, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat mengirimkan 

pesan dari sumbernya secara terencana dan dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang aman dan nyaman dimana penerimanya dapat sangat nyaman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

menjalankan proses pembelajaran secara efektif dan efisien, Anda dapat 

menggunakan media pembelajaran audio visual dalam proses belajar mengajar. 

Media audio visual sendiri merupakan teknologi yang menghasilkan manfaat 

dalam penyampaian materi dengan menggunakan mesin mekanik dan elektronik 

untuk menyajikan pesan suara dan gambar. Salah satu contoh media audio visual 

adalah video. 

Banyak sekali jenis media yang dapat digunakan, salah satu contoh yang 

dapat menambah efektifitas dalam pembelajaran adalah video. Dan hal ini sesuai 

dengan berbagai spekulasi yang beredar saat ini. Video memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 1) video dapat menampilkan gerakan. Gambar bergerak yang 

berhasil mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan strategi, 2) proses percobaan 

sains yang telah dilakukan dapat ditampilkan melalui video, 3) siswa dapat 

melihat fenomena yang ada yang tidak dapat dilihat secara spesifik karena jarak 

yang jauh atau faktor bahaya. hanya melalui video, 4) siswa dapat mengamati 

pembelajaran yang disiarkan secara berulang-ulang sehingga dapat dengan mudah 

menangkap pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 -7 Agustus 

2021 kepada siswa dan guru SDN 1 Sobo, SDN 4 Sobo dan SDN 2 Sobo, sebagian 

besar guru membutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan media pembelajaran, Video 

pembelajaran berbasis literasi sains pada mata pelajaran IPA, materi sumber 

energi bagi guru kelas IV, Gugus Slamet Riyadi. guru masih menggunakan 

metode pembelajaran monoton yang berpusat pada guru, penggunaan media 
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pembelajaran yang kurang menarik. Terselenggaranya proses pembelajaran yang 

baik guna mencapai tujuan dan pembelajaran, dalam penyampaian materi guru 

membutuhkan media pembelajaran. 

Hasil analisis pengungkapan kebutuhan siswa dapat diidentifikasi bahwa 

65% siswa menjawab nilai untuk ulangan mata pelajaran IPA materi Sumber 

Energi mendapat 50-70, 60% Siswa menjawab bahwa media yang sering 

digunakan guru kurang membuat siswa lebih faham dan lebih memotivasi dalam 

belajar. 

Pengembangan media perlu dilakukan untuk memotivasi siswa mengikuti 

pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa video berbasis 

literasi sains. Media ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, peneliti memilih video karena merupakan 

media pembelajaran yang sangat cocok untuk dikembangkan dan merupakan 

media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang dapat dilihat atau dilihat. 

didengar, dan dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. menunjukkan suara 

seorang ahli sehingga Anda dapat melihat penampilannya, dan dapat menjelaskan 

teori ilmiah dan animasi. Dengan menghadirkan media audio visual dalam 

pembelajaran multimedia sehingga membuat visualisasi menjadi lebih menarik. 

Diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi 

pembelajaran. 

 Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka harus ada 

peningkatan pada setiap jenjang pendidikan, dalam hal ini guru sebagai 

komponen pelaksana yang vital atau utama, untuk kedekatan bakat, kapasitas, 

realitas dan pendidikan, sehingga hasil belajar akan mendorong peningkatan. . 

Tujuan utama dalam pembelajaran IPA adalah untuk membangun literasi sains 

siswa. mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh informasi baru, 

mendeskripsikan fenomena ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti 

ilmiah. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh 

siswa. Pemberian mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memperoleh 

kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menumbuhkembangkan cara 

berpikir ilmiah, kreatif, dan mandiri. Literasi sains dipandang multidimensi, 
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seperti memahami informasi. Literasi sains dicirikan sebagai kapasitas untuk 

memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang logis, tetapi dapat membuat 

keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memahami informasi yang diperoleh 

dan dikaitkan dengan gaya hidup, serta memberikan pemahaman ilmiah dengan 

disiplin ilmu lain. 

Literasi sains sangat baik untuk dikembangkan karena: (1) pemahaman 

sains menawarkan kepuasan individu dan kegembiraan muncul setelah 

mengetahui tentang alam, (2) dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang 

membutuhkan informasi dan pertimbangan ilmiah untuk membuat pilihan, (3) 

setiap orang harus memasukkan kapasitasnya. dalam berbicara terbuka dan 

berbicara tentang isu-isu kritis termasuk sains dan inovasi, (4) dan literasi sains 

yang penting dalam dunia kerja, karena lebih banyak pekerjaan membutuhkan 

kapasitas tinggi, yang mengharuskan orang untuk menghafal sains, menalar, 

berpikir imajinatif, membuat pilihan, dan mengklarifikasi masalah. 

Agar pada saat penyampaian materi dapat lebih menarik dan jelas, dalam 

proses pembelajaran menggunakan media komputer, beberapa alat bantu seperti 

software Camtasia Studio yang saat ini banyak dikembangkan dan digunakan di 

sekolah-sekolah lebih banyak digunakan daripada media powerpoint. Media ini 

tergolong audio-visual yang dapat menarik pertimbangan siswa untuk melihat, 

mendengarkan dan mengetahui materi yang ditampilkan di tengah persiapan 

pembelajaran Camtasia Studio adalah software yang mampu merekam semua 

aktivitas yang terjadi pada layar monitor dan biasanya Camtasia software yang 

digunakan untuk membuat video tutorial atau video. video presentasi, media ini 

dapat memudahkan siswa jika ingin belajar mandiri dengan menonton video 

pembelajaran berulang-ulang. Media berupa video tutorial berisi materi yang 

dijelaskan sehingga sangat memudahkan siswa jika ingin mengulang pelajaran 

dan melakukannya secara mandiri. 

Berdasarkan penelitian Mey Prihandani Wulandari yang berjudul Keefektifan 

Penggunaan Media Video Animasi IPA SD Berbasis Literasi sains Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video animasi berbasis 
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literasi sains efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 1 

Jatilawang. Berdasarkan uji hipotesis two-sample t-test, diperoleh p-Value = 0,126. 

Karena p-Value > α = 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, artinya penggunaan 

media video animasi berbasis literasi sains efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV di SD Negeri 1 Jatilawang. Sedangkan berdasarkan hasil 

perhitungan N_gain untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar 

siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan, diperoleh gain kelas eksperimen = 

0,512 dan gain kelas kontrol = 0,364, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan 

hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

 Penelitian ilmiah selanjutnya Abdul Latip dan Azis Faisal yang berjudul 

Upaya Peningkatan Literasi sains Siswa melalui Media Pembelajaran IPA Berbasis 

Komputer. Hasil literture review pada 10 artikel menunjukkan bahwa bentuk media 

berbasis komputer yang digunakan untuk meningkatkan literasi sains terdiri dari 

berbagai bentuk, yaitu multimedia, interaktif E-book, E-modul, virtual lab, video 

animasi, dan media berbasis android. Penggunaan berbagai bentuk media berbasis 

komputer tersebut memberikan dampak positif pada peningkatan literasi sains 

siswa dalam pembelajaran IPA. Secara umum peningkatan literasi sains yang 

dihasilkan berada pada kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan kualitas 

media berbasis komputer pada bagian konten, objek media dan desain media 

sehingga efektifitas dari penggunaan media dalam pembelajaran bisa lebih efektif 

dan maksimal. 

 Penelitian selanjutnya Abdul Latip dan Anna Permanasari yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Literasi sains Untuk Siswa 

SMP Pada Tema Teknologi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Multimedia 

pembelajaran berbasis literasi sains pada tema teknologi memiliki desain yang 

menyesuaikan dengan domain literasi sains yaitu konteks, kompetensi sains dan 

pengetahuan sains. Penggunaan multimedia pembelajaran berbasis literasi sains 

dapat meningkatkan literasi sains siswa secara keseluruhan sebesar 65,64%. 

Sementara itu pada domain kompetensi sains peningkatannya sebesar 70,1%, 

domain pengetahuan sains sebesar 63,7% dan domain sikap siswa terhadap sains 

sebesar 60,12%.  
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Hasil penelitian terdahulu ini merupakan rujukan dalam penelitian 

ini.Penelitian yang akan dikembangkan ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

diatas yaitu Berbasis Literasi sains, namun yang membedakan media yang 

dikembangkan oleh penulis adalah media video. Penulis akan mencoba untuk 

mengembangkan media ini relevan dengan kebutuhan materi siswa pads mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Sumber Energi Kelas 4 Sekolah Dasar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil wawancara dan angket yang diperoleh dari analisis kebutuhan 

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang dikelola oleh guru monoton serta belum menerapkan 

pembelajaran yang bermakna, aktif, efektif, inovatif dan menyenangkan belum 

dilaksanakan.  

2. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran belum efektif dan kurang 

menarik. 

3. Perlunya pengembangan media video untuk menyesuaikan dengan kemajuan 

iptek saat ini. 

4. Hasil belajar masih rendah  

 

1.3 Cakupan Masalah/Asumsi dan Batasan Pengembangan 

 Berdasarkan identifikasi masalah, cakupan masalah perlu dilakukan agar 

penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kurang tersedia media 

pembelajaran video berbasis literasi sains dan rendahnya hasil belajar siswa.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah analisis kebutuhan terhadap pengembanagan video pembelajaran 

berbasis literasi  sains berbantu Software camtasia studio dalam pembelajaran  
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk siswa kelas IV SD di Gugus Slamet Riyadi 

Kecamatan Geyer? 

2. Bagaimana disain pengembangan video pembelajaran berbasis literasi  sains 

berbantu Software camtasia studio yang layak untuk meningkatkan hasil belajar 

bagi siswa di kelas IV SD? 

3. Bagaimana keefektifan video pembelajaran berbasis literasi  sains berbantu 

Software camtasia studio pada materi Sumber Energi Kelas IV untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan media video pembelajaran berbasis literasi sains 

berbantu Software camtasia studio sebagai media pembelajaran di SD Segugus 

Slamet Riyadi Kecamatan Geyer 

2. Menghasilkan produk pengembangan berupa video pembelajaran berbasis 

literasi  sains berbantu Software camtasia studio pada materi Sumber Energi 

untuk meningkatkan hasil belajar bagi siswa di kelas IV SD 

3. Menganalisis efektivitas video pembelajaran berbasis literasi  sains berbantu 

Software camtasia studio pada materi Sumber Energi Kelas IV untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di SD Segugus Slamet Riyadi Kecamatan Geyer 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian dan pengembangan ini memberikan manfaat bagi 

dunia pendidikan khususnya mata pelajaran IPA sebagai usaha untuk mengetahui 

manfaat media video pembelajaran berbasis Literasi sains berbantu software 

camtasia studio dan diharapkan dapat memperluas informasi dalam menciptakan 

media berupa video pembelajaran audio visual berbasis literasi sains berbantu 
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software camtasia studio sebagai media pembelajaran yang efektif pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Sumber Energi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kepada siswa sehingga siswa dapat mengakses materi 

pembelajaran di dalam atau di luar jam pelajaran. 

b. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah 

wawasan terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat 

bagi kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

c. Bagi instansi pendidikan,  

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendekatkan  perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi kepada guru dan siswa sehingga mereka bisa 

memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dalam pembelajaran. 

 

1.7  Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Video Berbasis Literasi sains Berbantu Sofware Camtasia 

Studio Materi Sumber Energi Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar” ini sebagai berikut:  

1) Video pembelajaran Berbasis Literasi sains berbantu aplikasi camtasia studio 8 

ini di kemas dalam sebuah flashdiks. Sehingga lebih mudah digunakan dalam 

proses pembelajaran.  

2) Pengenalan meliputi : Profil dari peneliti dan KI serta KD dalam Pembelajaran 

Ilmu pengetahuan Alam kelas 4 SD materi Sumber Energi. 

3) Bagian kegiatan pembelajaran, uraian materi tentang Sumber Energi materi 

yang disajikan dari kondisi nyata yang kemungkinan dapat dialami oleh peserta 

didik dan disertai dengan gambar-gambar yang sesuai dengan sub materi. 

Video di bagi menjadi 3 berdasarkan indikator pada Kompetensi Dasar Durasai 
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yang disajikan dalam setiap video 7-12 menit.  

4) Pada bagian akhir terdapat soal latihan yang akan menumbuhkan interaksi 

antara video dengan peserta didik 
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