
1 

 
 

 

 

PEMBELAJARAN KIMIA  TERINTEGRASI DENGAN 

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PROYEK  

BERBANTUAN MEDIA  AUDIO VISUAL DI SMK 

 

TESIS 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister 

Pendidikan 

 

 

Oleh : 

Siti Kholipuk 

0402513042 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN 2016 

 



 

 
 

ii 

ii 

PENGESAHAN UJIAN TESIS 

Tesisdenganjudul „‟Pembelajaran Kimia Terintegrasi dengan PendidikanKarakter 

BerbasisProyekBerbantuan Media Audio Visual di SMK‟‟ karya, 

Nama   : Siti Kholipuk 

NIM   : 0402513042 

Program Studi  : Pendidikan IPA Konsentrasi Kimia 

telahdipertahankandalamSidangPanitiaUjianTesis Program Pascasarjana, 

UniversitasNegeri Semarang padaharikamis, tanggal 19 November 2015. 

       Semarang,  03Februari 2016 

PanitiaUjian 

Ketua,       Sekertaris, 

 

Prof. Dr.rer.nat. WahyuHardyanto, M.Si.           Prof. Drs. Nathan Hindarto, Ph.D 

NIP.19601124 198403 1 002  NIP. 19520613 197612 1 002 

 

Penguji I,      Pembimbing II,  

 

Dr.  Sri Wardani, M. Si.  Dr. Nanik Wijayati, M.Si. 

NIP. 195711081983032001    NIP. 196110231996032002  

           

    Pembimbing III, 

 

 Prof. Dr. Supartono,M.S. 

NIP. 19541228 198303 1 003 

 

 

 



 

 
 

iii 

iii 

PERNYATAAN KEASLIAN 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tesis ini benar-benar 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya ilmiah orang lain atau pengutipan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik 

sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam 

tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Semarang, 21 September  2015 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

      Siti Kholipuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

iv 

iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

 

MOTTO 

 Sikap yang buruk merusak perbuatan baik, seperti halnya cuka merusak 

madu (Nabi Muhammad SAW) 

 Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 

harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang 

apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan (Khalifah Ali bin 

AbiTalib) 

 Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. 

Ahmad) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Tesis ini aku persembahkan: 

 Kedua Orang Tua  Dan Kak Iksan 

 Suami danKeluargaku 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

v 

v 

ABSTRAK 

 

Kholipuk, Siti. 2015. “Pembelajaran Kimia Terintegrasi Pendidikan Karakter 

Berbasis Proyek Berbantuan Media Audio-Visual di SMK ”. Tesis. Program Studi 

Pendidikan IPA. Program PascasarjanaUniversitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I Prof. Dr. Supartono, M.S., Pembimbing II Dr. NanikWijayati, M.Si. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran kimia 

terintegrasi pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio visua 

lyang layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Uji coba 

kelayakan perangkat skala kecil dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sumber pada 

kelas XI TSM dengan model penelitian one group pre-test and post-testdesign, 

dan uji coba skala luas pada kelas X TSM dengan model penelitian pre-test and 

post-test control group design. Data penelitian diperoleh dengan metode validasi, 

observasi, dokumentasi, tes, danangket. Hasil validasi perangkat oleh validator 

diperoleh skor rata-rata padasilabus46, RPP 43,3, media video danbahan ajar 42,7, 

danpenilaianproyek 24. Hasil belajar kelaskontrol siswa yang tuntas berjumlah 

81,81% sedangkan kelas eksperimen berjumlah 96,88%. Pada penelitian ini 

terjadi peningkatan nilai karakter disiplin, tanggung jawab dan kerjasama yaitu 

pada pertemuan pertama terdapat 34% , 28%, 28% siswa dengan karakter sangat 

baik, 53%, 66%, 66%  baik dan 13%, 6%, 13% kurang sedangkan pada pertemuan 

terahir terdapat 34%, 28%, 25% siswa dengan karakter sangat baik dan 66%, 

72%, 75% baik. Sedangkan respon siswa terhadap pembelajaran terdapat 47%  

siswa memberikan respon sangat baik dan 53% siswa baik. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa perangkat pembelajaran kimia terintegrasi pendidikan 

karak terberbasis proyek berbantuan media audio visual di SMK sangat layak 

diguna kan dalam pembelajaran dan efektif untuk meningkatkan nilai karakter dan 

hasil belajar siswa. 

 

 

Kata Kunci: Pendidikan karakter, Proyek, Media Audio Visual. 
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ABSRACT 

Kholipuk, Siti. 2015. "Integrated Chemistry Learning Character Education 

Assisted Project-Based Audio-Visual Media in SMK". Thesis.Science Education 

Program.Graduate Program, State University of Semarang.Supervisor I Prof. Dr. 

Supartono, M.S., Supervisor II Dr. NanikWijayati, M.Si. 

 

The purpose of this research is to produce learning tools integrated chemical-

assisted project-based character education audio-visual media are viable and 

effectively used in learning to improve student learning outcomes. This research 

is development research. Testing the viability of thescale small scale held at 

SMK Negeri 1, the source is class XI TSM with the research model one group 

pre-test and post-test design, and the wide scale in class X TSM with the research 

model pre-test and post-test control group design. The research data obtained by 

the validation method, observation, documentation, testing, and questionnaires. 

The results of the validation by the validator obtained an average score on the 

syllabus 46, RPP 43.3, video media and teaching materials 42.7, and 24. The 

results of control class styudy project, the students who completed amounted to 

81.81% while the experimental class amounted to 96.88%. In this study, an 

increase in the value of the character of discipline, responsibility and 

collaboration are at the first meeting there were 34% , 28%, 28%  of the students 

with the characters very well, 53%, 66%, 66%  good and 13%, 6%, 13% less 

while at a meeting in the last there were 34%, 28%, 25% students with excellent 

character and 66%, 72%, 75% good , While the students' response to learning 

there are 47% of students responded very well and 53% of students either. The 

research concludes that the learning device integrated chemical-assisted project-

based character education audio-visual media in vocational extremely fit for use 

in learning and effective way to increase the value of the character and student 

learning outcomes. 

 

Keywords: Character building, Project, Media Audio Visual. 
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PRAKATA 
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“Pembelajaran Kimia Terintegrasi Pendidikan Karakter Berbasis Proyek 

Berbantuan Media Audio-Visual di SMK”.Tesis ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

IPA Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini dapat diselesaikan atas izin Allah SWT, melalui perantara 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu 

penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali 

kepada para pembimbing: Prof. Dr. Supartono, M.S. (Pembimbing I) dan Dr. 

Nanik Wijayati, M.Si. (Pembimbing II) yang dengan sabar dan meluangkan waktu 

untuk mencurahkan ilmunya demi tersusunnya tesis ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama penyelesaian studi, diantaranya: 

1. Direksi Program Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan 

serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini. 
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validator yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan kepada 

peneliti sehingga tesis ini tersusun dengan baik. 

5. Kepala SMK Negeri 1 Sumber yang telah memberikan izin, kesempatan, dan 

bantuan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik; 

6. Waka Kurikulum dan Guru SMK Negeri 1 Sumber yang telah membantu 

mempermudah jalannya penelitian, sehingga penelitian dapat dijalankan 
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7. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Sumber yang telah meluangkan waktu dan 

semangatnya membantu dalam peneliti pada saat pengambilan data. 

8. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalan penyelesaian penulisan tesis ini 

yang belum dapat dituliskan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat 

kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran Nomor 81 A 

Tahun 2013 menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran merupakan proses 

pendidikan untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang 

semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Kegiatan pembelajaran 

diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi 

yang diharapkan. Sehingga dalam proses pembelajan pendidikan seharusnya 

mempersiapkan peserta didik yang produktif dalam semua aspek baik afektif, 

kognitif maupun psikomotorik. 

Menurut Hamruni (2012), efektivitas suatu proses pembelajaran ditandai 

dengan adanya suasana belajar yang kondusif diantaranya terjalin hubungan dan 

kerja sama antar siswa yang baik, sehingga aktivitas belajar siswa menjadi 

menyenangkan. Aktivitas belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional 

yang ingin dicapai (Hamdani, 2011).  Retensi dan hasil penyampaian materi 

pembelajaran merupakan hal penting dalam mengetahui tingkat ketercapaian 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan (Dalal, 

2012). 
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Mata pelajaran kimia merupakan kelompok C yaitu peminatan dari dasar 

bidang keahlian bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga siswa 

mengesampingkan mata pelajaran kimia yang mereka anggap sulit dan 

membosankan. Guru kimia diharapkan mampu menyajikan materi kimia dengan 

lebih menarik, sehingga siswa SMK lebih tertarik untuk mempelajari kimia yang 

mereka anggap sulit. Penyajian materi kimia menjadi lebih menarik, guru harus 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan metode pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai dengan baik. 

Hasil Pengamatan pembelajaran kimia di SMK yang berada di kabupaten 

Rembang diantaranya SMK Walisongo, SMK N 1 Rembang, SMK N 2 Rembang, 

SMK NU Lasem, SMK Annuronniyah dan khususnya di SMK N 1 Sumber masih 

menekankan pada proses pemindahan informasi guru kepada siswa yang 

menggunakan media papan tulis, buku cetak, dan LKS. Peran guru dalam 

pembelajaran masih sangat dominan. Guru menyusun program pembelajaran, 

siswa tinggal menerima rancangan pembelajaran dan informasi yang diberikan 

oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran menggunakan media 

konvensional yaitu buku cetak, LKS, dan papan tulis. Pembelajaran belum 

didukung dengan media pembelajaran yang mudah dilihat dan menarik perhatian 

siswa. Siswa menjadi bosan, kurang motivasi, kelas menjadi pasif, dan minat 

belajar siswa pada mata pelajaran kimia menurun, yang pada akhirnya prestasi 

belajar kimia menjadi rendah atau dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan yaitu 70. Pencapaian hasil belajar mata pelajaran kimia pada 
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siswa SMK kelas X Teknik Sepeda Motor (TSM) pada tahun pelajaran 2013/2014 

masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM yang ditetapkan oleh sekolah 

yaitu 70. Sebanyak 13 dari 30 siswa (43,33%) mendapatkan nilai ≥ 70 

(mengalami ketuntasan belajar), sedangkan 17 dari 30 siswa (56,66%) 

mendapatkan nilai < 70 (belum mengalami ketuntasan belajar). Pencapaian nilai 

terendah siswa adalah 35 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85, 

dengan nilai rata-rata kelas 58. 

Permasalahan tersebut membutuhkan peran guru untuk memberikan 

motivasi dan memperkenalkan materi kimia dengan lebih menarik dan 

menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi dalam mempelajari kimia. Ada 

dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu faktor internal 

dan eksternal. Model pembelajaran yang dipilih merupakan salah satu faktor 

eksternal yang menunjang keberhasilan siswa. Para guru khususnya guru kimia 

SMK Negeri 1 Sumber harus mempunyai kreativitas dan inovasi untuk 

mengembangkan metode mengajar dari model pembelajaran yang dipilih, guna 

menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa yaitu diantaranya dengan 

menggunakan media audio visual untuk menarik motifasi siswa dan pembelajaran 

berbasis proyek untuk mengaktifkan siswa.  

Menurut Arsyad (2013: 3), pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis 

untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. Prestasi belajar matematika peserta didik yang menggunakan model TGT 

berbantu media audio visual lebih baik dari pada peserta didik yang menggunakan 
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model TGT, maupun model pembelajaran langsung, sedangkan prestasi belajar 

matematika peserta didik yang menggunakan model TGT lebih baik dari pada 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran langsung (Wicaksono S,  

2014). 

Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu metode yang 

didasarkan pada konstruktivisme yang mendukung keterlibatan siswa dalam 

situasi pemecahan masalah. Siswa terlibat langsung di kehidupan nyata dalam 

memecahkan masalah, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih permanen. Hal 

ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran akan kemampuan lulusan, 

khususnya siswa SMK. Karena pendidikan teknik yang menonjol adalah 

keterampilan mekanis, meskipun penting juga menyadari bahwa globalisasi dan 

perkembangan teknologi memunculkan tuntutan baru jenis keterampilan kerja 

yang diperlukan. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan 

kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 UU SISDIKNAS, 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama 

untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan khusus SMK adalah menyiapkan 

peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mampu 

memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan 

kerja, mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. Siswa SMK harus mempunyai karakter sikap disiplin, tanggung 

jawab dan kerja sama. Karakter ini dapat dibentuk melalui proses pembelajaran 

berbasis proyek.  (Kurikulum SMK Edisi 2006)  
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Proses pembelajaran di SMK N 1 Sumber belum terintegrasi dengan 

pendidikan karakter. Sikap disiplin, tanggung jawab dan kerja sama yang dimiliki 

siswa masih rendah yang terlihat masih banyak siswa yang terlambat datang ke 

sekolah, masih ada bangku kosong pada jam pertama pelajaran, membolos pada 

waktu pembelajaran, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Usaha 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dapat dilakukan dengan mengadakan 

inovasi dalam proses pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter 

yaitu salah satunya dengan pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan 

sikap disiplin, tanggung jawab dan kerja sama.  

Menurut Titin (2012), pembelajaran menggunakan model Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat 

meningkatkan sikap peduli lingkungan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Fisika semester II tahun ajaran 2011/2012 FKIP Universitas 

Tanjungpura pada materi pencemaran lingkungan dapat eningkatan ketuntasan 

hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif  dan peningkatan proses sains siswa. 

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian mengenai pembelajaran kimia 

terintegrasi pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio visual 

untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran kimia. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
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a. Proses pembelajaran pada SMK N 1 Sumber masih berpusat pada guru 

(teacher centered) sebagai sumber informasi sehingga perlu adanya inovasi 

pendekatan pembelajaran. 

b. Minat belajar yang rendah menyebabkan ketidaktertarikan pada bidang studi 

tertentu sehingga hasil belajar siswa yang rendah. 

c. Proses pembelajaran belum terintegrasi dengan pendidikan karakter sehingga 

sikap kedisiplinan, tanggung jawab dan sikap kerja sama antara siswa masih 

rendah. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah tersebut dapat dikaji, diteliti secara mendalam dan jelas arahnya, 

maka dalam penelitian ini perlu dibatasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X TSM SMK N 1 Sumber pada semester 

genap tahun ajaran 2014/2015. 

b. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu bahan ajar terintegrasi 

pendidikan karakter pada materi elektrokimia. Perangkat yang dikembangkan 

berupa pembelajaran berbasis proyek berbantuan media audio visual. Aspek 

yang dinilai prestasi belajar menggunakan test dan nilai karakter 

menggunakan non test. 

c. Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan dan merupakan sebuah 

kebiasaan yang menjadi sifat alamiah. Yang dimaksud karakter dalam 

penelitian ini meliputi ruang lingkup: disiplin, tanggung jawab dan kerja sama. 

d. Penguasaan materi merupakan kemampuan untuk berprestasi baik secara 

kognitif, afektif dan psikomotor. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan  yaitu: 

a. Apakah perangkat pembelajaran kimia terintegrasi dengan pendidikan karakter 

berbasis proyek berbantuan media audio visual yang dikembangkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok Elektrokimia? 

b. Bagaimanakah respon siswa terhadap perangkat pembelajaran kimia 

terintegrasi pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio 

visual  yang dikembangkan? 

c. Bagaimanakah kevalidan perangkat pembelajaran terintegrasi dengan 

pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio visual di SMK? 

1.5  Tujuan  Penelitian  

a. Perangkat Pembelajaran kimia terintegrasi dengan pendidikan karakter 

berbasis proyek berbantuan media audio visual yang dikembangkan dapat 

meningkatkan penguasaan siswa pada materi  Elektrokimia 

b. Mengetahui respon siswa terhadap perangkat pembelajaran kimia terintegrasi 

dengan pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio visual 

yang dikembangkan 

c. Mengatahui kevalidan perangkat pembelajaran kimia terintegrasi pendididkan 

karakter berbasis proyek berbantuan media audio visual di SMK 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

a. Manfaat Teoritis 
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1. Bagi guru atau teman sejawat dapat menjadi inspirasi untuk membuat 

inovasi pembelajaran yang menarik dan mengaplikasikan perangkat 

pembelajaran kimia terintegrasi dengan pendidikan karakter bebasis 

proyek berbantuan media audio visual pada materi Elektrokimia. 

2. Memberi wawasan produk perangkat pembelajaran kimia terintegrasi 

dengan pendidikan karakter berbasis proyek berbantuan media audio 

visual yang dikembangkan yang mampu  meningkatkan  penguasaan  

siswa pada materi pokok Elektrokimia. 

b.  Manfaat Praktis 

1. Bagi penentu kebijakan dapat mengetahui perangkat pembelajaran yang 

inovatif dan menarik yaitu pembelajaran kimia terintegrasi dengan 

pendidikan karakter berbantuan media audio visual untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan. 

2. Memberikan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan penggunaan 

perangkat pembelajaran kimia terintegrasi dengan pendidikan karakter 

berbasis proyek berbantuan media audio visual terhadap prestasi belajar  

3. Memberi sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. 


