
  

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu program pendidikan yang 

mengintegrasikan konsep-konsep ilmu sosial untuk tujuan membentuk warga 

negara yang memiliki kompetensi baik sebagai pribadi maupun sebagai warga 

masyarakat. IPS sebagai program pendidikan di sekolah harus dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kehidupan keseharian siswa. Tujuan dari 

pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mendidik dan memberi bekal, 

minat, kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat, 

minat, kemampuan dan lingkungannya, serta sebagai bekal bagi siswa untuk 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

 

Salah satu rumpun mata pelajaran IPS yaitu ekonomi, ilmu ekonomi adalah studi 

tentang langkanya sumber sumberdaya dan bagaimana memanfaatkan sumberdaya 

yang terbatas untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. 

Pembelajaran ekonomi dilaksanakan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, 

ekonomi pada jenjang pendidikan SD dan SMP dimasukkan pada rumpun 

pelajaran IPS,  karena itu dalam pembelajaran ekonomi harus disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan psikologi siswa. 
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Guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa dan tidak hanya berperan 

sebagai pengajar yang memberikan informasi kepada siswa, tetapi guru harus 

berperan sebagai koordinator, fasilatator, dan motivator bagi upaya belajar siswa 

dalam menggunakan berbagai sumber belajar yang dikembangkan bersama antar 

guru dan siswa (Sukadi, 2003: 6) sesuai dengan minat, bakat, dan tarap 

perkembangan siswa. Guru dalam pembelajaran selayaknya dapat memanfaatkan 

sumber belajar yang sesuai dengan taraf perkembangan siswa,  namun pada 

kenyataanya sumber belajar yang berada disekolah sudah cukup beragam  tetapi 

kurang dapat memberikan kontribusi yang sigifikan dalam  membentuk 

keterampilan sosial siswa. Keadaan ini juga tampak dalam pembelajaran ekonomi 

di SMA Negeri 1 Buay Bahuga sumber yang ada belum sesuai dengan minat, 

bakat, dan tarap perkembangan siswa, padahal sumber belajar yang tepat 

berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. Media pembelajaran masih 

terbatas dan pemanfaatannya pula belum maksimal. 

 

SMA Negeri 1 Buay Bahuga berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay 

Bahuga, Kabupaten Way Kanan, memiliki visi “Berprestasi, terampil, dan 

bertanggungjawab”. Penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Buay Bahuga 

tentunya mengarah pada proses pencapaian tujuan pembelajaran yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan  agar dapat menghasilkan siswa yang berprestasi. 

Berdasarkan  penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di SMA Negeri 

1 Buay Bahuga Way Kanan, diketahui bahwa minat belajar siswa kelas X SMA  

N 1 Buay Bahuga saat mengikuti mata pelajaran ekonomi termaksuk rendah. 

Indikasi rendahnya minat tersebut dapat diketahui dari rendahnya hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X semester genap tahun ajaran 2012/2013, sebagai berikut.  
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Tabel 1.1  Nilai Ujian Semester Genap Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X 

                 SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way Kanan Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Kelas 
Nilai 

0-67                    ≥ 68 
Jumlah Siswa 

X 1 15 7 22 

X 2 13  9 22 

X 3 14 8   22 

X4 16 7 23 

Siswa 58 31 89 

%  65,16% 34,84% 100% 

Sumber: Data guru mata pelajaran ekonomi semester genap Tahun Ajaran  

               2012/2013 SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way Kanan 
 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil belajar pada 

mata pelajaran ekonomi tergolong rendah,  karena siswa yang memperoleh nilai di 

atas Kriteria Kelulusan Minimum (KKM) dengan skor 68 ke atas ada sebanyak 31 

siswa dari 89 siswa atau sebanyak 34,84% artinya hanya sebesar 34,84%  yang 

dapat mencapai daya serap materi pelajaran sedangkan 65,16% atau sebanyak  58 

siswa belum mencapai daya serap minimal. Hal ini didukung oleh pendapat 

Djamarah, (2006: 18) apabila pelajaran kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka 

persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah.  

 

Kondisi hasil belajar peserta didik yang dikemukakan di atas merupakan 

tantangan bagi guru. Sebaiknya guru mengetahui hal yang mempengaruhi hasil 

belajar, dalam hal ini  minat diidentifikasi menjadi salah motor penggerak untuk 

dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan. Minat dapat diartikan 

kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan 

seseorang sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu. Di SMA 

Negeri 1 terlihat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi rendah hal 

ini terlihat dari beberapa ciri seperti beberapa siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru, siswa pasif, banyak siswa yang mengantuk, bahkan penggunaan 

metode belajar yang berfariasi pun masih kurang meningkatkan minat belajar 

siswa.  
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Siswa yang berminat terhadap pelajaran ekonomi akan mempelajari pelajaran 

ekonomi dengan sungguh-sungguh seperti rajin belajar, merasa senang mengikuti 

penyajian pelajaran ekonomi, dan bahkan dapat menemukan kesulitan–kesulitan 

dalam belajar menyelesaikan soal-soal latihan karena adanya daya tarik yang 

diperoleh dengan mempelajari ekonomi. Rendahnya minat belajar yang ahirnya 

berdampak pada hasil belajar siswa diidentifikasikan disebabkan oleh pemilihan 

media pembelajaran yang kurang tepat. Dalam hal ini guru mungkin kurang atau 

tidak memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Guru dalam menyampaikan 

pembelajaran sering mengabaikan penggunaan media, padahal media itu berfungsi 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dan pada gilirannya akan meningkatkan 

mutu pendidikan siswa. 

 

Bagi siswa kelas X (sepuluh) SMA Negeri 1 Buay Bahuga, mata pelajaran 

ekonomi dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit. Penyebab 

kesulitan tersebut antara lain berupa banyaknya kompetensi yang harus dikuasai 

siswa dalam satu semester. Sementara jam pelajaran yang dialokasikan hanya 2 

jam pelajaran perminggu. Meskipun pada tingkat sebelumnya siswa telah 

mendapatkan pengetahuan awal tentang konsep-konsep ekonomi, namun 

kebanyakan dari mereka telah lupa. Selain itu, mereka merasa sulit memahami isi 

materi yang ada karena mereka tidak memiliki minat belajar yang baik pada mata 

pelajaran ekonomi meskipun guru telah mencoba beberapa metode pembelajaran 

dan beberapa media pembelajaran akan tetapi pada saat evaluasi, nilai yang 

didapatkan siswa kurang memuaskan.  Lebih lanjut lagi, dari wawancara dengan 

beberapa siswa diketahui bahwa siswa berangapan pelajaran IPS membosankan 

padahal pelajaran IPS merupakan ilmu yang memerlukan pendekatan yang lebih 
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nyata dikehidupan siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikan ilmunya di 

kehidupan sehari-hari.  

 

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam proses pembelajaran disekolah. Pemakaian media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dimaksutkan untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap 

informasi atau materi pembelajaran yang diperlukan. Oleh karena itu, penyedikan 

media pembelajaran menjadi salah satu tanggungjawab guru.  

 

Media adalah bagian yang tidak dipisahkan dari proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada  khususnya atau dengan kata lain diartikan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Menurut Hamalik, 

(2004: 16-18) pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa.  

 

Berbagai inovasi pendidikan baru-baru ini bermunculan. Terdapat banyak sekali 

kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan sumber dan 

media pembelajaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi guru untuk 

menemukan sumber dan media pembelajaran ekonomi yang menarik dan dekat 

dengan keseharian hidup peserta didik. 
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Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang 

kemampuan berfikir secara kognitif afektif dan psikomotor siswa adalah film. 

Film dapat merangsang daya ingat siswa dan mengobati kejenuhan siswa. Contoh 

dari jenis film yaitu film kartun, pemilihan film kartun sebagai jenis film 

dikarenakan kartun lebih menarik dan membawa suasana baru sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Film kartun yang ditonton siswa dapat 

meningkatkan daya ingat siswa sehingga dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep dasar. Namun, media film pada mata pelajaran ekonomi belum 

ditemukan atau dimiliki oleh SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas untuk setiap tingkatan dan jenjang pendidikan, yang isinya dekat dengan 

kehidupan keseharian manusia antara lain yaitu usaha pemanfaatan media belajar 

film kartun. Media film kartun atau disebut juga film animasi termasuk jenis 

media visual audio, karena terdapat gerakan gambar dan suara. Menurut Sudrajat 

(70: 2010), pembelajaran audio visual didefinisikan sebagai produksi dan 

pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan 

pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada 

pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. Menurut Furoidah (26: 2009), 

media animasi pembelajaran merupakan media yang berisi kumpulan gambar 

yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi 

dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan 

pembelajaran. Media animasi pembelajaran dapat dijadikan sebagai perangkat ajar 

yang siap kapan pun digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. 
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Alasan dipilihnya media film kartun, karena media ini sangat menarik dalam 

kehidupan siswa, terutama siswa yang dalam masa transisi dari anak-anak menuju 

remaja dan akhirnya dewasa yang sedang mencari jati diri dengan cara mencari 

inspirasi dari berbagai sumber belajar yang ada disekitarnya, termaksut film. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X SMA karena pada masa SMA 

merupakan masa peralihan menuju remaja. Menurut Hamalik (2002: 117) periode 

masa remaja yaitu periode masa permulaan pubertas dengan kedewasaan yang 

secara kasar antara usia 14-25 tahun untuk laki-laki antara usia 12-21 tahun untuk 

anak perempuan. Pada masa awal SMA tersebut siswa memerlukan suatu media 

yang membangkitkan minat, serta sesuai dengan trend yang sedang marak di 

kalangan remaja seperti animasi.  

SMA Negeri 1 Buay Bahuga guru masih menggunakan media pembelajaran 

konvensional seperti media grafis, media gambar diam sedangkan media 

pembelajaran berbasis kontekstual berbasis informasi teknologi masih 

minim/jarang digunakan bahkan media audio visual diam dan media film  

pembelajaran IPS masih belum tersedia. 

Oleh karena itu penulis beranggapan perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran film kartun yang menarik dan inspiratif. Media film kartun 

diharapkan dapat menarik minat belajar siswa dan memahami  konsep dasar dan 

menangkap konsep pelajaran di dalamnya sehingga pemahaman mereka akan isi 

materi pelajaran ekonomi dan hasil belajar siswa akan meningkat. Uraian tersebut 

melatarbelakangi penulis mengambil judul penelitian “Pengembangan Media Film 

Kartun pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA”. 
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1.2 Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi rendah hal ini terlihat 

dari beberapa ciri seperti beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru, siswa pasif, banyak siswa yang mengantuk, penggunaan metode belajar 

yang berfariasi pun masih kurang meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Wawancara dengan beberapa siswa diketahui bahwa siswa berangapan 

pelajaran IPS membosankan. 

3. Penggunaan model pembelajaran sudah cukup berfariasi namun penggunaan 

media belajar belum berfariatif sehingga menimbulkan kejenuhan siswa. 

4. Guru di SMA Negeri 1 Buay Bahuga masih menggunakan media 

pembelajaran konvensional seperi media grafis, media gambar diam 

sedangkan media pembelajaran kontekstual berbasis informasi teknologi 

masih minim/jarang digunakan bahkan media audio visual diam dan media 

film  pembelajaran IPS masih belum tersedia. 

5. Penggunaan sumber belajar dan media di SMA Negeri 1 Buay Bahuga masih 

kurang bervariatif dan menarik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini 

hanya difokuskan dua hal pokok sebagai berikut. 

1. Analisis kebutuhan pembelajaran ekonomi kelas X (sepuluh) semester ganjil 

SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 
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2. Pengembangan film kartun sebagai media belajar untuk meningkatkan hasil 

belajar ekonomi. 

3. Efektifitas penggunaan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi di 

kelas X (sepuluh) semester ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas, maka pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah analisis kebutuhan pembelajaran ekonomi kelas X (sepuluh) 

semester ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga? 

2. Bagaimanakah pengembangan media film kartun sebagai media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 

3. Bagaimanakah Efektifitas penggunaan media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi di kelas X (sepuluh) semester ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga? 

 

1.5 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Menganalisis kebutuhan pembelajaran ekonomi kelas X (sepuluh) semester 

ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 

2. Menghasilkan produk berupa film kartun yang dapat meningkatnya hasil 

belajar siswa. 

3. Menganalisis Efektifitas penggunaan media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi di kelas X (sepuluh) semester ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 
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1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan dalam karya ilmiah ini berupa media film kartun 

yang memuat konsep-konsep mata pelajaran ekonomi kelas X (sepuluh) semester 

1. Adapun spesifikasi film kartun pada mata pelajaran ekonomi sebagai produk 

pengembangan sebagai berikut. 

1. Unsur visual 

a) Pemain/tokoh kartun 

Pemain/tokoh kartun adalah orang yang tampil dalam film. 

b) Setting 

Seting merupakan tempat dimana terjadinya kejadian/adegan berlangsung.  

c) Properties 

Properties merupakan segala benda/perlengkapan untuk melengkapi, 

memperindah, dan memberikan ciri pada set dimana set tersebut berada. 

2. Unsur audio/suara 

Unsur ini ditampilkan apabila gambar sudah tidak mampu lagi menjelaskan suatu 

informasi, juga informasi yang disampaikan melalui gambar dianggap kurang 

efektif/efisien unsur audio meliputi. 

a) Suara pemain, berupa dialog maupun monolog/komentar/narasi. 

b) Sound effect, yaitu segala macam bunyi, selain musik dan suara manusia yang 

mendukung suasana. Penggunaan sound effect dapat memberikan suasana 

yang realistis pada gambar, bahkan menimbulkan suasana dramatis. 

c) Musik  
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1.7 Manfaat Pengembangan 

1.7.1 Manfaat Teorietis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 

a) Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, pembelajar IPS di SMA 

khususnya pelajaran ekonomi. 

b) Sebagai kajian program studi pendidikan IPS dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran, khususnya melalui media pembelajaran film kartun pada 

pendidikan ekonomi 

c) Memberikan peluang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a) Manfaat bagi guru, hasil pengembangan berupa media film kartun pada mata 

pelajaran ekonomi dapat dipergunakan untuk membantu guru dalam 

memberikan alternatif media pembelajar yang kurang menarik. 

b) Manfaat bagi siswa, hasil pengembangan berupa media film kartun dapat 

menarik minat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c) Manfaat bagi para peneliti, para peneliti dapat menggunakan hasil penelitian 

ini sebagai bahan perbandingan atau dasar penelitian berikutnya. 

 

1.8 Definisi Istilah 

Supaya tidak ditafsirkan berbeda oleh pembaca, maka perlu dibatasi istilah-istilah 

dalam pengembangan ini sebagai berikut. 
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a) Pengembangan media belajar yaitu suatu proses yang sistematis untuk 

menghasilkan media pembelajaran baru yang siap digunakan. Dalam proses 

pengembangan sumber belajar, dapat menghasilkan produk baru yang efektif 

dan efisien. 

b) Film kartun atau dapat juga disebut sebagai film animasi adalah bentuk dari 

gambar animasi 2 dimensi. Secara arti harfiah animasi adalah membawa hidup 

atau bergerak. Animasi adalah sebuah rangkaian gambar atau objek yang 

bergerak dan seolah-olah hidup. 

c) Media pembelajaran yaitu segala jenis sarana pendidikan yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

 

1.9 Ruang Lingkup 

1.9.1 Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengembangan media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi semester ganjil di SMA. 

1.9.2 Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Adapun ruang lingkup tempat penelitian adalah di SMA Negeri 1 Buay Bahuga. 

1.9.3 Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi ini adalah pada pendidikan IPS. Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah 

sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan 

humaniora dan ilmu pengetahuan sosial yang dikemas secara alamiah dan 

pedagogis untuk pembelajaran di sekolah. Para ahli ilmu-ilmu sosial telah 

memerinci sekitar delapan disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk 

pengembangan program social studies yang meliputi, antropologi, ekonomi, 
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geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi (Sapriya, 2009: 

22).  Ada lima tradisi/presfektif IPS sebagai berikut. 

a) IPS sebagai tradisi kewarganegaraan (social studies as citizentship 

transmission). 

b) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences). 

c) IPS sebagai penelitian mendalam (social studies as reflective inquiry). 

d) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism). 

e) IPS sebagai pengembangan pribadi individu (social studies aspersonal 

development of individual) (Sapriya, 2009: 13). Kelima tradisi/pespektif 

tersebut tidak saling berdiri secara eklusif, melainkan saling melengkapi. 

 

 

Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan media film kartun pada mata pelajaran 

ekonomi termaksut dalam tiga tradisi sebagai berikut. 

a) Pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi merupakan 

bagian dari ruang lingkup tradisi pendidikan IPS sebagai social studies as 

social sciences. 

b) Pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi termaksut dari 

ruang lingkup tradisi PIPS sebagai social studies as reflective inquiry. Media 

yang akan dikembangkan bertujuan agar siswa menemukan sendiri 

pengetahuannya tanpa atau dengan bimbingan guru, siswa diberi kebebasan 

memahami media film kartun sesuai dengan kecepatan kemampuannya. 

c) Pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi juga 

termaksut bagian dari ruang lingkup tradisi pendidikan IPS sebagai social 

studies as personal development of individual, karena pembelajaran ekonomi  

berfungsi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, 

jujur dan bertanggungjawab. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi 

produk yang diharapkan, manfaat pengembangan, definisi istilah, ruang 

lingkup, dan sistematika penulisan. 

2. Tinjauan pustaka terdiri atas teori-teori pembelajaran, hasil belajar, ekonomi 

sebagai bagian ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran ekonomi ditingkat 

SMA, media pembelajaran, media film kartun, pembuatan media film kartun 

menggunakan program adobe flash pro CS6, kerangka fikir, dan penelitian 

yang relevan. 

3. Metode pengembangan, yang terdiri atas pendekatan pengembangan, tempat 

dan waktu pengembangan, desain penelitian pengembangan, langkah-langkah 

pengembangan, dan teknik pengumpulan data. 

4. Hasil dan pembahaan terdiri atas hasil penelitian pengembangan, pembahasan, 

dan kekurangan serta kelebihan penelitian. 

5. Simpulan, implikasi dan saran. 

6. Daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 


