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Abstract 

Learning paradigm must have changed, not only an emphasis from cognitive side, 

but also from affective and psychomotor need to be developed. Teacher centered 

learning must be changed to be student centered learning. Learning must be 

interactive, in group, and multimedia based learning. Teachers must use multi 

strategy and multimedia, adequate learning source and technology, and utilizing 

the environment as a learning resource. Camtasia is a software developed by 

TechSmith Corporation. This software can be used to create multimedia-based 

learning media and e-learning. The purpose of this community service activity is to 

provide training and mentoring the making of existing media to be made in 

multimedia learning, especially video learning. Also in the video as well as the 

implementation of learning activities are integrated with character education. This 

community service activity was held in TK PGRI 10 Siliwangi, Semarang. The 

results of this community service activity are 1). character education has been 

applied in classroom learning activities, but no media have been used correctly, 2). 
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3). The participants of this community service provide a positive response to the 

training. The participants are very enthusiastic in the implementation of the 

training; the participants get the ease during the training because of the 

instructional video learning guide book. Through this community service, the 

future expectation can be implemented in kindergarten or school with bigger scale. 
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Abstrak 

Paradigma pembelajaran harus berubah, tidak hanya penekanan segi kognitif saja 

tetapi afektif dan psikomotor juga perlu dikembangkan. Pembelajaran yang 

berpusat ke guru, harus dirubah menjadi pembelajaran berpusat ke siswa. 

Pembelajaran harus interaktif, berkelompok, dan pembelajaran berbasis 

multimedia. Pembelajaran hendaknya menggunakan multistrategi dan multimedia, 

sumber belajar, dan teknologi yang memadai serta memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. Camtasia merupakan software yang dikembangkan 

oleh TechSmith Coorporation. software ini bisa dimanfatkan untuk membuat 

media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning. Tujuan dari kegiatan 

pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan 

pembuatan media yang ada untuk dibuat menjadi multimedia pembelajaran 

khususnya video pembelajaran. Selain itu dalam video serta implementasi kegiatan 

pembelajaran diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Kegiatan pengabdian 

masyarakat ini dilaksanakan di TK PGRI 10 Siliwangi, Semarang. Hasil dari 

kegiatan abdimas ini 1). pendidikan karakter sudah diterapkan dalam kegiatan 
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guru hanya memanfaatkan alat peraga dalam 

pembelajaran, (3) guru belum bisa 

memanfaatkan IT untuk pembelajaran di 

kelas, (4) guru belum menanamkan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran, dan 

(5) belum ada instrumen penilaian karakkter 

siswa pada pembelajaran di kelas. 

Proses pembelajaran yang tidak 

maksimal utamanya disebabkan karena 

sumber daya guru atau pengajar. Sumber 

daya yang baik dari guru mutlak diperlukan 

dalam rangka proses belajar mengajar, 

sehingga akan sangat wajar jika kemudian 

kualitas guru akan berimbas kepada kualitas 

murid. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

teknologi multimedia mampu memberi 

dampak besar dalam komunikasi dan 

pendidikan serta mengembangkan proses 

belajar ke arah yang lebih dinamis. Setiabudi 

(2005) menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran yang interaktif dapat 

memberikan efektifitas pada pembelajaran. 

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat 

ini adalah untuk memberikan pelatihan dan 

pendampingan pembuatan media yang ada 

untuk dibuat menjadi multimedia 

pembelajaran khususnya video pembelajaran. 

Kegiatan IbM ini memanfaatkan software 

Camtasia untuk membuat video 

pembelajaran. 

Camtasia merupakan software 

(perangkat lunak) yang dikembangkan oleh 

TechSmith Coorporation. software ini bisa 

kita manfatkan untuk membuat media 

pembelajaran berbasis multimedia dan e-

learning. Camtasia Studio merupakan 

software yang dapat merekam segala sesuatu 

yang sedang berlangsung pada layar monitor. 

Selanjutnya, video pembelajaran 

diintegrasikan dalam AutoPlay Media Studio 

dan memanfaatkan iSpring dalam pembuatan 

video pembelajaran. software ini juga 

berfungsi untuk mengedit video, mengedit 

audio, menambahkan efek di video, serta 

dapat juga untuk memotong video dan audio. 

software ini banyak terdapat track untuk 

memudahkan kita dalam menggabungkan 

beberapa media seperti gambar, animasi, dan 

video bahkan untuk membuat video agar 

lebih bagus, kita bisa langsung merekam 
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Tabel 1. Hasil Penerapan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran 

No 
Pernyataan Respon 

 
TP KK SR SS 

1. Nilai karakter dimasukkan dalam visi dan misi taman kanak-kanak/ 

sekolah 

  6 5 

2. Pendidikan karakter menjadi program prioritas dalam pembelajaran di 

taman kanak-kanak/sekolah 

 3 5 3 

3. Pembuatan Rencana Kegiatan Harian (RKH) sudah memasukkan unsur 

pendidikan karakter anak 

 2 5 4 

4. Saya membuat media pembelajaran/ alat peraga dalam menanamkan 

pendidikan karakter 

 3 6 2 

5. Saya membuat media video pembelajaran dalam menanamkan pendidikan 

karakter 

5 3 3  

6. Pendidikan karakter sudah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas  3 4 4 

7. Instrumen evaluasi pendidikan karakter saya buat sendiri 4 3 4  

8. Penilaian karakter anak dinilai dalam pelaksanaan pembelajaran   6 5 

9. Perkembangan karakter anak selalu dievaluasi oleh guru   5 6 

10. Perkembangan karakter siswa dilaporkan kepada kepala TK   5 6 

11. Perkembangan karakter siswa dilaporkan kepada orang tua/ wali  1 3 7 

12. Keluhan orang tua/ wali terhadap perkembangan karakter anak  4 4 3 

Keterangan: 

TP : Tidak Pernah SR : Sering 

KK : Kadang-Kadang SL : Selalu 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui 

bahwa pendidikan karakter anak sudah 

diprogramkan dalam TK PGRI 10 Siliwangi. 

Hal ini dapat dilihat pada visi dan prioritas 

pelaksanaan pembelajaran. Pembuatan RKH 

juga telah memasukkan pendidikan karakter. 

Pembuatan media pembelajaran khususnya 

video pembelajaran belum dilaksanakan oleh 

guru. Instrumen evaluasi pendidikan karakter 

belum diterapkan dalam pembelajaran. 

Setelah mengevaluasi penerapan pendidikan 

karakter di sekolah, kegiatan selanjutnya 

adalah pelaksanaan abdimas. 

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 

tiga tahap yaitu 1). Pelatihan penggunaan 

software Camtasia, 2). Pengambilan rekaman 

Video pembelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, 3). Pembuatan video 

pembelajaran hasil rekaman. Pelaksanaan 

Pelatihan dilakukan dalam 4 kali pertemuan, 

dengan lama setiap pertemuan ± 2 jam. 

Kegiatan yang dilakukan pada setiap 

pertemuan dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

 

 

 

 








