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II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.                                                                                               

 

 

 

 

2.1  Teori-teori Pembelajaran  

 

Belajar merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh dalam pembentukan 

pribadi dan perilaku individu, bahkan bagian terbesar perkembangan individu 

yang berlangsung melalui kegiatan belajar. Guru merupakan penciptaan kondisi  

belajar yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. 

Sedangkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang menikmati kondisi 

belajar yang diciptakan guru. Perpaduan keduanya akan melahirkan interaksi 

edukatif dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai medianya. Guru dan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran saling mempengaruhi dan memberikan 

masukan.  

 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Djamarah, (2006: 13) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan 

jiwa raga  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses 
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usaha yang dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 3). 

Sardiman, (2008: 21) menyebukan bahwa belajar akan membawa suatu perubahan 

pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan 

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu memahami 

(Hamalik, 2004: 27).  

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa. Sebagai tindakan, maka belajar 

hanya dialami oleh siswa. Proses belajar sebagai sebab akibat dari siswa 

memperoleh sesuatu yang berada dilingkungan sekiar. Lingkungan yang sedang 

dipelajari siswa berupa fenomena yang terjadi disekitar siswa. Menurut Hamalik, 

(2004: 27), “Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman”. Belajar juga merupakan suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan 

dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku yang baru 

sebagai hasil dari pengalaman. Belajar adalah suatu usaha sungguh-sungguh, 

dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, 

mental, panca indra, otak atau anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek-aspek 

kejiwaan seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya. Setiap individu pasti 

mengalamai proses belajar. Belajar dapat dilakukan oleh siapapun, baik anak-

anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua, dan akan berlangsung seumur 

hidup. Dalam pendidikan di sekolah belajar merupakan kegiatan yang pokok yang 
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harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila proses belajar dalam 

suatu sekolah dapat berlangsung dengan baik, yaitu proses belajar yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Djamarah, (2006: 15-16) menjelaskan bahwa ciri-ciri belajar sebagai berikut. 

a) Perubahan yang terjadi secara sadar. 

b) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

c) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

d) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

e) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

f) Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku pada diri seseorang 

dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Di dalam belajar terdapat prinsip-

prinsip belajar yang harus diperhatikan, Dalyono, (2005: 51-54) mengemukakan 

prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 

a)   Kematangan jasmani dan rohani 

Salah satu prinsip utama belajar adalah harus mencapai kematangan jasmani 

dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan jasmani 

yaitu setelah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah kuat 

untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani artinya telah 

memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar. 

b)   Memiliki kesiapan 

Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki kesiapan yakni dengan 

kemampuan yang cukup, baik fisik, mental maupun perlengkapan belajar. 

c)   Memahami tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, kemana arah tujuan itu 

dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh orang 

belajar agar proses yang dilakukannya dapat selesai dan berhasil. 

d)   Memiliki kesungguhan 

Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakannya. 

Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

e)   Ulangan dan latihan 

Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu yang 

dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 

sepenuhnya dan sukar dilupakan. 

 



18 

 

 

Pembelajaran dalam proses pendidikan adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan 

ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Kata “Pembelajaran” adalah terjemahan dari 

“Instruction”, yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. 

Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik, yang 

menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu, istilah ini juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah 

siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti bahan-

bahan cetak, program televisi, gambar, audio, dan lain sebagainya, sehingga 

semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses 

belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai 

fasilitator dalam belajar mengajar (Gagne dalam Sanjaya, 2008: 100). 

Pembelajaran dari paparan di atas dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi 

antara guru atau pendidik dengan siswa atau peserta didik yang di dalamnya 

terdapat kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar dengan ditandai 

adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Sisi lain pembelajaran 

mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya 

mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar 

agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai 

sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang 

peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai 
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pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran 

menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

 

Perencanaan diperlukan dalam sebuah pembelajaran, agar pembelajaran lebih 

efektif dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Perencanaan pembelajaran yang baik perlu dilandasi oleh wawasan tentang 

prinsip-prinsip terjadinya proses belajar. Ketidaksesuaian antara proses 

pembelajaran dengan dengan prinsip-prinsip terjadinya proses belajar akan 

mengakibatkan kegagalan atau bahkan menimbulkan situasi yang kontraproduktif. 

Sebaliknya, kesesuaian antara proses pembelajaran dengan prinsip belajar atau 

terjadinya perubahan tingkah laku akan mempermudah tercapainya tujuan 

pembelajaran, yakni terjadinya perubahan tingkah laku yang diinginkan.  

 

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam 

memilih metode yang akan digunakan di dalam menyajikan materi pengajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir 

pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat 

terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran (Yamin, 2009: 147). 

 

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan 

pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas “Mimetic”, yang menuntut siswa 

untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk 

laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada 

ketrampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke 

keseluruhan (Budiningsih, 2005: 28). Di sisi lain pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi 
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yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat 

belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek 

afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun 

proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu 

pekerjaan pengajar saja.  

 

Teori-teori yang menjelaskan proses pembelajaran cukup beragam, akan tetapi 

dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada teori-teori yang relevan dengan 

pemanfaatan film kartun sebagai media belajar. Beberapa teori pembelajaran 

tersebut diantaranya sebagai berikut. 

 

2.1.2 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang 

individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek 

mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, 

minat dan perasaan. Teori behaviorisme merupakan  salah satu aliran fisikologi 

yang memandang individu hanya dari sisi penomena jasmaniah, dan mengabaikan 

aspek-aspek mental, dengan kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya 

kecerdasan, bakat, minat dan perasaan individu dalam suatu belajar.  

 

Behaviorisme menurut Herpratiwi, (2009: 1) adalah filosofi dalam psikologi yang 

berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termaksut 

tindakan, pikiran, dan perasaan dapat harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini 

berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa 

melihat peristiwa psikologis internal dan konstrak hipotesis seperti pikiran. 
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Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa 

diamati tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara umum 

dengan proses yang diamati secara pribadi. 

 

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori dan 

definisi behaviorisme sangat menarik. Behaviorisme adalah teori belajar dan 

percaya bahwa semua perilaku yang diperoleh sebagai hasil dari pengkondisian. 

Penyejuk terjadi setelah seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Teori ini 

lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah 

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku 

yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan 

stimulus-responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau 

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

 

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor 

penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) 

maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan 

(negative reinforcement) maka respon juga semakin kuat. Teori behaviorisme 

sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori 

dalam rumpun ini sangat bersifat molekular, karena memandang kehidupan 

individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul.  
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Relevansi film kartun sebagai sumber belajar dengan teori behavioristik adalah 

film kartun diharapkan mampu membentuk kebiasaan yang baik bagi peserta 

didik. Penggunaan media film kartun perubahan terjadi melalui rangsangan 

berupa film kartun pada mata pelajaran ekonomi sehingga menimbulkan 

hubungan perilaku reaktif  berupa peningkatan minat yang berakibat pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Dialog-dialog yang tergambar dalam film kartun 

menguasai konsep-konsep mata pelajaran ekonomi bisa membiat peserta didik 

belajar tanpa kejenuhan. 

 

2.1.3  Teori Belajar Kognitivisme 

Teori yang dikemukakan oleh Gagne dalam Sanjaya, (2010: 233-234) adalah teori 

pemrosesan informasi. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa 

pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. 

Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne 

bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian 

diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam 

pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan 

kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri 

individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang 

terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari 

lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. 

 

Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil 

belajar itu sendiri. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan 

persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa 

diamati. Asumsi teori ini adalah pada diri seseorang telah mempunyai pengalaman 

dan pengetahuannya sendiri. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam 

bentuk struktur kognitif. Tentunya proses belajar akan semakin berkembang baik, 
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jika pengalaman dan pengetahuan yang baru tadi saling seiring dengan struktur 

kognitif yang dimiliki sebelumnya. Kognitivisme membagi tipe-tipe belajar siswa, 

sebagai berikut. 

a) Siswa tipe pengalaman kongkrit lebih menyukai contoh khusus dimana 

mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya dan 

bukan dengan orang-orang dalam minoritas. 

b) Siswa tipe observasi reflektif suka mengobservasi dengan teliti sebelum 

melakukan tindakan. 

c) Siswa tipe konseptualisasi abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan 

simbol-simbol dari pada dengan manusia. Mereka lebih suka bekerja dengan 

teori dan melakukan analisis sistematis. 

d) Siswa tipe ekperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan praktek 

proyek dan melalui kelompok diskusi (Herpratiwi, 2009: 22). 

 

Sedangkan, teori kognitif sering mendapatkan kritik karena lebih dekat kepada 

psikologi dari pada teori belajar sehingga aplikasinya dalam pembelajaran tidak 

mudah. Menurut Gagne dalam Sanjaya, (2010: 233-234) terdapat delapan tingkat 

dalam belajar sebagai berikut. 

a) Signal learning. 

b) Stimulus respon learning. 

c) Chainical. 

d) Verbal association. 

e) Multiple discrimination. 

f) Concep learning. 

g) Principle learning. 

h) Problem solving. 

 

Berdasarkan pada 8 tingkatan belajar tersebut, belajar dengan stimulust respon 

learning sangat relevan dengan penggunaan media film kartun. Impliksi teori 

perkembang kongnitif piaget dalam pembelajaran dengan media belajar film 

kartun sebagai berikut. 

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak. 

2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya. 

3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 
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4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tarap perkembangannya. 

5. Di dalam kelas, ana-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan 

diskusi dengan teman temannya (Sanjaya, 2010: 28-248) 

 

2.1.4 Teori Belajar Kontruktivisme 

Lebih dua dasawarsa terahir ini, dunia pendidikan mendapat sumbangan 

pemikiran dari teori konstruktivisme sehingga banyak negara mengadakan 

perubahan-perubahan secara mendasar terhadap sistem dan praktik pendidikan 

mereka, termaksut kurikulum. Herpratiwi, (2009: 71) mengatakan bahwa dalam 

teori konstruktivisme siswa harus menemukan sendiri dari mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai. Bagi siswa agak benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya. 

Prinsip-prinsip kontruktivisme adalah pengetahuan dibina secara aktif oleh siswa, 

siswa bukan menerima pasif pengetahuan, siswa pembina aktif struktur 

pengetahuan, siswa mencoba membuat pemahaman tentang pengalaman baru 

mereka dan fenomena dengan cara membentuk/membina makna tentang perkara 

tersebut. Prinsip konstruktivisme memandang bahwa pembelajaran dilihat sebagai 

pengubah ide, pembinaan dan penerimaan ide baru dan penstrukturan semula ide 

yang sudah tersedia. Pandangan konstruktivisme melihat bahwa siswa membina 

dan bukan menerima ide tersebut siswa menjalankan secara aktif makna dari pada 

setiap satu pengalaman yang dilalui. 

Siswa ketika menggunakan media pembelajaran berupa film kartun pada mata 

pelajaran ekonomi, mempelajarinya secara mandiri sehingga mengkontruksikan 

pengetahuan dari film tersebut, mereka telah melakukan pembelajaran dengan 
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pendekatan kontruktivisme. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik 

memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam 

interaksinya dengan lingkungan, dengan bantuan struktur kognitif ini, subjek 

penyusunan pengertian relaitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas 

tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. 

Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan 

lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi 

secara terus menerus melalui proses rekontruksi. 

Siswa memiliki kemampuan untuk mengkontruksi kembali pengetahuan yang 

telah dimiliki, sehingga pembelajaran kontruktivisme merupakan satu teknik 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mendesain sendiri secara aktif 

pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri siswa 

masing-masing. Siswa akan mengkaitkan materi mata pelajaran baru dengan 

materi pelajaran lama yang telah ada. 

Ahli teori belajar konstruktivisme memandang belajar sebagai hasil kontruksi dari 

mental. Siswa belajar dengan cara mencocokan informasi yang baru diterima 

bersama-sama dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Siswa akan dapat 

belajar dengan baik jika siswa mampu mengaktifkan konstruksi pemahaman 

mereka sendiri. Teori konstruktivisme adalah suatu pendapat yang menayatakan 

bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses dimana anal secara aktif 

membangunsistem arti dan pemahaman realita melalui pengalamn dan interaksi 

mereka (Trianto, 2007: 27). 

Guru di dalam proses pembelajaran tidak memberikan pengetahuan yang udah 

jadi, tetapi hanya berupa permasalahan dan rasangan untuk dibangun sendiri oleh 

siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator hanya memberi arahan dan fasilitas 
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agar siswa dapat menemukan pengetahuannya melalui pengalaman dengan 

berinteraksi bersama teman-temannya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme menghendaki pengetahuan 

dibentuk sendiri oleh peserta didik. Peserta didik harus aktif secara mental 

membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang 

dimilikinya untuk memperoleh pengetahuannya. Untuk itu perlu disediakan sarana 

belajar seperti bahan ajar, media pembelajaran, alat-alat, dan fasilitas lainnya, 

apabila dikaitkan dengan media film kartun, pendekatan kontruktivisme ini 

relevan pada proses belajar mandiri peserta didik menggunakan media film kartun 

tersebut. 

2.2  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar karena 

kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar adalah sebagian hasil 

yang  dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 

mengandakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Salah satu indikator 

tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa.  

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam 

mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Dimyati, (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Sedangkan hasil belajar menurut Arikunto, 

(2006: 63) sebagai hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses 

belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang 

dilakukan. 
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Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Hasil belajar 

sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk bermacam-macam 

aturan terdapat apa yang telah dicapai oleh murid, misalnya ulangan harian, tugas-

tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, tes 

ahir catur wulan dan sebagainya. 

Faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran cukup beragam, ada faktor 

yang dapat diubah (seperti cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, dan 

lain-lain), adapula faktor yang harus diterima apa adanya (seperti: latar belakang 

siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain) Suhardjono dalam Arikunto, (2006: 

55). Keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan taraf 

sebagai berikut. 

a) Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa. 

b) Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 

76%-99% 

c) Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 

d) Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%. (Djamarah, 

2006: 107). 

 

Hasil pengajaran dikatakan betul-betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a)   Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 

b)   Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil proses 

belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan bagian 

kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat mempengaruhi 

pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu 

dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman,  2008: 49).   

Penilaian hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk 

mengukur perubahan  prilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Pada 

umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk yaitu 

peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya 
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atas prilaku yang diinginkan dan mereka mendapatkan bahwa prilaku yang 

diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap sehingga timbul lagi 

kesenjangan antara penampilan prilaku yang sekarang dengan yang diinginkan.  

Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi adalah  nilai atau hasil yang 

dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran ekonomi berdasarkan pada kriteria 

penilaian yang ditetapkan. Adapun  hasil belajar yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah nilai ujian semester ganjil yang dicapai oleh siswa kelas X 

(sepuluh)  SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way Kanan pada mata pelajaran ekonomi 

tahun pelajaran 2013/2014  dalam bentuk angka. 

Hasil belajar ekonomi dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai hasil yang 

telah dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran ekonomi yang 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

guru. Nilai tersebut terutama dilihat dari aspek kognitifnya, karena aspek ini yang 

sering dinilai oleh guru untuk mengetahui penguasaan pengetahuan yang 

dijadikan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. 

2.3 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam penyelengaraan pendidikan di 

Indonesia masih relatif baru digunakan. Ilmu pengetahuan sosial  merupakan 

padanan dari  “Social Studies” dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. 

Istilah ini pertama kali digunakan untuk Amerika Serikat tahun 1913 mengadopsi 

lembaga “Social Studies” yang mengembangkan kurikulum di Amerika Serikat. 
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PIPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogyanya memiliki 

landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata peljaran maupun pendidikan 

disiplin ilmu. Landasan-landasan PIPS  sebagai pendidikan disiplin ilmu menurut 

(Sapriya, 2009: 16-17) sebagai berikut. 

1) landasan filosofis 

landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan 

untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian 

pokok dan dimensi ilmu (aspek ontologis), bagaimana cara, proses, atau 

metode membangun dan mengembangankan pendidikan IPS hingga 

menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid atau 

terpercaya aspek epistimologis), apa tujuan pendidikan IPS sebagai pendidikan 

disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah 

manfaat dari PIPS ini (aspek aksiologis). 

2) Landasan ideologis 

Landasan ideologis dimaksutkan sebagai sistem gagasan mendasar untuk 

memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan 

antara das sein PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan das sollen 

pendidikan IPS dan bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan 

dengan hakikat dan praktis etika, moral, politik dan norma-norma perilaku dan 

mengembangkan pendidikan IPS. 

3) Landasan sosilogis 

Landasan sosiologis memberikan gagasan mendasar untuk menentukan cita-

cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa 

depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-

prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan 

dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan instutusi 

pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. 

4) Landasan antropologis 

Landasan antropologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam 

menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga 

relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan  dengan pola, 

sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. 

5) Landasan kemanusiaan 

Landasan kemanusiaan memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk 

menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. 

6) Landasan psikologis 

Landasan psikologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk 

menentukan cara-cara PIPS membangun struktur tubuh disiplin 

pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan 

entitas-entitas psikologisnya. 

7) Landasan religius 

Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, 

etika, dan moral yang menjadi jiwa (roh) yang melandasi keseluruhan PIPS, 

khusunya pendidikan di Indonesia. 
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Program pendidikan IPS yang kompherensif adalah program yang mencangkup 

empat dimensi sebagai berikut. 

1)   Dimensi pengetahuan 

Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-

beda. Ada yangberpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang 

terjadi dilingkungan masyarakat tertentu. Adapula yang mengemukakan 

bahwa pengetahuan sosial mencangkup keyakinan-keyakinan dan pengelaman 

belajar siswa. Secara konseptual pengetahuan hendaknya mencangkup fakta, 

konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. 

2)   Dimensi keterampilan siswa (skills) 

Dimensi IPS sangat memerhatikan dimensi keterampilan disamping 

pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan 

menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi 

secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, berikut diuraikan 

sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam 

dimensi IPS dalam proses pembelajaran. 

3)   Dimensi nilai dan sikap 

Pada hakikatnya, nilai merupakan suatu yang berharga. Nilai yang dimaksut 

disini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah 

mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang 

yang terungkap ketika berfikir atau bertindak. Umumnya nilai dipelajari 

sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok 

seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat atau persatuan 

dari orang-rang yang satu tujuan. 

4)   Dimensi tindakan 

Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan IPS yang penting karena 

tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka 

pun dapat belajar berlatih secara kongkret dan praktis. Dengan belajar dari apa 

yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan 

sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimanapun caranya, para 

siswa belajar menjadi warga negara yang efektif dimasyarakat Sapriya, (2009: 

56). 

 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pendidikan yang 

mengintegrasikan konsep-konsep ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan 

pendidikan membentuk warga negara yang memiliki kompetensi baik sebagai 

pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara atau dunia (Pargito, 

2010: 33). Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang 

merupakan integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi.  
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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 berbagi bekal bagi 

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan utama 

pendidikan ilmu pengetahuan sosial (Etin dan Raharjo, 2009: 61).  

 

Tujuan ilmu pengetahuan sosial, menurut Sapriya, (2009: 12) ditingkat sekolah 

adalah untuk mempersiapkan kemampuan para peserta didik sebagai warga negara 

yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat digunakan 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta 

kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. 

 

Ilmu pengetahuan sosial sebagai disiplin ilmu akan mengkaji dan dikembangkan 

secara ontologis, dan aksiologis diperguruan tinggi, baik pada jenjang sarjana, 

pascasarjana maupun tingkat doktoral. Istilah ilmu-ilmu sosial menurut Norman 

dikutip dari Sapriya, (2009: 21) adalah semua disiplin akademik yang berkaitan 

dengan manusia dalam konteks sosial. 

 

Disiplin ilmu-ilmu sosial dalam memandang fenomena manusia dari perpektif 

yang agak berbeda dan unik. Karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan 

teknik penelitiannya juga berbeda. Dimana masing-masing ilmu sosial memiliki 

konsep-konsep, generalisasi dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam 

penyusunan desain maupun dalam pelaksanaan proses pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial di sekolah. Ahli ilmu-ilmu sosial telah merinci ada 8 displin 

ilmu-ilmu sosial yaitu antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu 
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politik, psikologi dan sosilogi. Pada hakekatnya, semua disiplin ilmu-ilmu sosial 

tersebut memilki objek kajian yang sama yaitu mempelajari tentang manusia. 

 

Kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial dalam 

kurikulum sekolah tidak diragukan lagi sebagimana pentingnya teori dalam 

pengembangan ilmu-ilmu sosial. Pendidikan IPS di Indonesia pada tingkat 

sekolah semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang 

IPS (Social studies) di negara-negara maju dan tingkat permasalahan sosial 

semakin kompleks. Ada lima tradisi dalam IPS, yakni: 1) IPS sebagai transmisi 

kewarganegaraan 2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial, 3) IPS sebagai penelitian 

mendalam, 4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial, dan 5) IPS sebagai 

pengembangan pribadi individu (Sapriya, 2009: 13). Kelima tradisi tersebut tidak 

saling menguntungkan secara eksklusif, melainkan saling melengkapi.  

 

IPS sebagai program pendidikan di sekolah harus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan, minat, dan kehidupan keseharian siswa. Kurikulum IPS sebagai 

program pendidikan pendidikan IPS dapat diorganisir secara terpadu atau 

integratif dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dan perlu berpijak pada sifat-sifat: 1) 

keingintahuan alamiah siswa berbeda dari pada sifat keingintahuan ilmiah pakar, 

2) pengalaman belajar siswa sendiri dari pada pengalaman belajar pada pakar/ahli, 

dan 3) berbasis pada kemampuan dasar sesuai jenjang dan satuan pendidikannya 

(Pargito, 2010: 35). 

 

Program pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk tingkat sekolah bahannya bersumber 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial baik berupa fakta, konsep ataupun generalisasi dan 

teori (Pargito, 2010: 35). Oleh karena itu untuk menjadi guru IPS harus memiliki 

pengetahuan keterampilan dalam mendidik dan mengajar (pedagogik), juga harus 
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memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang banyak 

berkontribusi pada pendidikan IPS adalah ilmu sosilologi, sejarah, geografi, 

ekonomi/akuntansi, ilmu hukum, ilmu politik, tatanegara dll. Program pendidikan 

ditingkat perguruan tinggi harus menyesuaikan kebutuhan pendidikan ditingkat 

sekolah. Guru untuk tingkat SD dan SMP pendidikan IPS terpadu, guru tingkat 

SMA/MA/SMK berupa pendidikan bidang studi sendiri-sendiri.  

 

2.4 Pembelajaran  Ekonomi  di Tingkat SMA/MA 

IPS dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik 

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang terus menerus. 

Pengertian IPS pada tingkat sekolah menengah atas ada dua yaitu IPS berarti salah 

satu jenis program studi dan IPS berarti sejumlah mata pelajaran yang termaksut 

ke dalam disiplin ilmu-ilmu sosial (Sapriya, 2009: 20). Mata pelajaran yang 

termaksut kelompok IPS pada tingkat SMA meliputi, tatanegara, sosiologi, 

antropologi, ekonomi, geografi dan sejarah. 

 

Ekonomi pada jenjang pendidikan SMA diberikan sebagai mata pelajaran 

tersendiri. Pendidikan IPS mengandung unsur nilai-nilai, termaksut ekonomi 

berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai yang baik guna mengalokasikan 

sumber daya untuk manusia dan pengelolaannya. Keberadaan ekonomi sebagai 

suatu pilihan disiplin ilmu sangat diperlukan karena manusia selalu dihadapkan 

untuk membuad pilihan dalam kehidupannya. Peran ekonomi yang lebih luas 

adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, negara 

maupun dunia internasional. 
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Depdikbud dalam Pargito, (2010: 8) menjelaskan, untuk jenjang pendidikan 

menengah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dimaksutkan untuk 

mempersiapkan siswa melanjutkan kejurusan atau bidang ilmu pengetahuan 

sosial, baik dalam bidang akademik maupun bidang profeional. Siswa diberi bekal 

kemampuan, secara langsung untuk bekerja dimasyarakat. Dengan demikian, 

untuk jenjang pendidikan menengah, dikenal mata pelajaran antropologi, sosilogi, 

geografi, sejarah, ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan.  

 

Pendidikan IPS mengandung unsur nilai-nilai, termaksut ekonomi berkontribusi 

dalam menanamkan nilai-nilai yang baik guna mengalokasikan sumberdaya untuk 

manusia dan pengelolaannya. Keberadaan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu 

sangat diperlukan karena manusia selalu dihadapkan untuk membuat pilihan 

dalam kehidupannya. Peran ekonomi yang lebih luas adalah membantu 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, negara maupun dunia 

internasional. 

 

Mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat di era 

global serta perkembangan IPTEK yang telah membawa perubahan pada aspek 

kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi, maka diperlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam arti sebagai insan berilmu pengetahuan, 

berketerampilan, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 

berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap 

keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Ilmu ekonomi 

adalah studi tentang bagaimana langkanya sumber-sumber dimanfaatkan untuk 

memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Pentingnya 

manajemen kelangkaan secara khusus dibagi ke dalam dua bagian analisis 

ekonomi dan kebijakan ekonomi.  
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Mulai Tahun Ajaran 2014/2015, SMA yang ditunjuk sebagai penyelengara 

kurikulum  2013  akan memberlakukan sistem pembelajaran semi perkuliahan. 

Salah satunya, penjurusan minat sejak proses pendaftaran. Kebijakan ini 

ditetapkan agar siswa  lebih  fokus mempelajari bidang studi sesuai minat dan 

bakat. Sistem ini semi kuliah tetapi tanpa SKS dan di kelas IPA ada mata 

pelajaran pilihan IPS begitu juga sebaliknya, sehingga dikelas IPS juga akan 

dipelajari pelajaran IPA. Meskipun mirip dengan sistem seleksi di tingkat 

pendidikan tinggi, ada sejumlah pengecualian yang akan dipertimbangkan. 

Contohnya, siswa yang akhirnya merasa tidak cocok dengan peminatan awal 

setelah memulai pelajaran dapat mimilih peminatan lain. 

 

Struktur Kelompok Peminatan Akademik (SMA) memberikan keleluasaan bagi 

peserta didik sebagai subjek tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua 

disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah 

dari IPA, IPS dan Bahasa menjadi Matematika dan Sains, Sosial, dan Bahasa. 

Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena 

adanya berbagai pertentangan filosofis pengelompokan disiplin ilmu. Berdasarkan 

filosofi rekonstruksi sosial maka nama organisasi kurikulum tidak terikat pada 

nama disiplin ilmu. 

 

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kelompok Mata Pelajaran   

              Wajib   

 

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah 

kelompok mata pelajaran wajib sebagai berikut. 

Alokasi Waktu Belajar 

Per Minggu 

                                                                          X         XI  XII  

Kelompok Wajib  

1.  Pendidikan Agama  3  3  3  

2.  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2  2  2  

3.  Bahasa Indonesia  4  4  4  

4.  Matematika  4  4  4  

5.  Sejarah Indonesia  2  2  2  

6.  Bahasa Inggris  2  2  2  

7.  Seni Budaya  2  2  2  
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8.  Prakarya  2  2  2  

9.  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan  

2  2  2  

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib per 

minggu  

23  23  23  

Kelompok Peminatan  

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA)  20  20  20  

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi 

(SMK)  

28  28  28  

Sumber: Dokumen kurikulum 2013Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti Ekonomi dan Kompetensi Dasar SMA Kelas X,  

                 Berdasarkan  Kurikulum 2013 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

 

1.1 Mensyukuri sumber daya 

sebagai karunia Tuhan 

YME dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan 

1.2 Mengamalkan ajaran 

agama dalam 

memanfaatkan  produk 

bank dan lembaga 

keuangan bukan bank, 

serta dalam pengelolaan 

koperasi 

2. Menghayati, mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia 

2.1 Bersikap jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, 

kreatif, mandiri, kritis dan 

analitis dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi  

2.2 Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, kerja keras, 

sederhana, mandiri, adil, 

berani, peduli dalam 

melakukan kegiatan 

ekonomi  

 

 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

3.1 Mendeskripsikan konsep 

ilmu ekonomi 

3.2 Menganalisis masalah 

ekonomi dan cara 

mengatasinya 

3.3 Menganalisis peran pelaku 

Lanjutan Tabel 2.1 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

kegiatan ekonomi  

3.4 Mendeskripsikan konsep 

pasar dan terbentuknya 

harga pasar dalam 

perekonomian 

3.5 Mendeskripsikan bank, 

lembaga keuangan bukan 

bank, bank sentral dan 

Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) 

3.6 Mendeskripsikan sistem 

pembayaran dan alat 

pembayaran  

3.7 Mendeskripsikan konsep 

manajemen  

3.8 Mendeskripsikan konsep 

koperasi dan pengelolaan 

koperasi  

 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

4.1 Menyajikan konsep ilmu 

ekonomi 

4.2 Melaporkan hasil analisis 

masalah ekonomi  dan cara 

mengatasinya 
4.3 Menyajikan peran pelaku 

kegiatan ekonomi 

4.4 Melakukan penelitian 

tentang pasar dan 

terbentuknya harga pasar 

dalam perekonomian 

4.5 Menyajikan peran dan 

produk bank, lembaga 

keuangan bukan bank, 

bank sentral dan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) 

4.6 Menyimulasikan sistem 

pembayaran dan alat 

pembayaran 

4.7 Menerapkan konsep 

manajemen dalam kegiatan 

sekolah 

4.8. Menerapkan konsep 

koperasi dan pengelolaan 

koperasi sekolah 

 

Sumber: Dokumen kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Lanjutan Tabel 2.2 
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Tabel 2.3 Kompetensi Inti Ekonomi dan Kompetensi Dasar SMA Kelas XI,  

                 Berdasarkan  Kurikulum 2013 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia untuk 

kesejahteraan rakyat  

1.2 Mensyukuri karunia Tuhan 

YME atas keragaman dan 

keunggulan antar bangsa  

2. Menghayati dan 

pengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

2.1 Bersikap jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, 

kreatif, dan mandiri dalam 

upaya mengatasi 

permasalahan pembangunan 

di Indonesia  

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin,  tanggung jawab, 

peduli, dan kritis sebagai 

pelaku ekonomi 

 

3. Memahami, menerapkan, 

dan menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

3.1 Mendeskripsikan  konsep 

pembangunan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi, 

permasalahan  dan cara 

mengatasinya. 

3.2 Menganalisis permasalahan 

ketenagakerjaan di 

Indonesia 

3.3 Mendeskripsikan 

pendapatan nasional  

3.4 Mendeskripsikan APBN 

dan APBD dalam 

pembangunan 

3.5 Menganalisis peran, fungsi 

dan manfaat pajak 

3.6 Menganalisis indeks harga 

dan inflasi 

3.7 Mendeskripsikan kebijakan 

moneter dan fiskal  

3.8 Menganalisis peran pelaku 

ekonomi dalam sistem 
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perekonomian Indonesia  

3.9 Mendeskripsikan pasar 

modal dalam perekonomian  

3.10  Mendeskripsikan konsep 

dan kebijakan perdagangan 

internasional  

3.11  Menganalisis kerjasama 

ekonomi internasional  

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, 

serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

4.1 Menyajikan temuan 

permasalahan  

pembangunan ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi serta 

cara mengatasinya. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 

masalah ketenagakerjaan di 

Indonesia 

4.3 Menyajikan hasil 

perhitungan pendapatan 

nasional  

4.4 Mengevaluasi peran APBN 

dan APBD terhadap 

pembangunan  

4.5 Mengevaluasi peran, fungsi 

dan manfaat pajak 

4.6 Menyajikan temuan hasil 

analisis indeks harga dan 

inflasi 

4.7 Mengevaluasi peran dan 

fungsi kebijakan moneter 

dan kebijakan fiskal  

4.8  Menyajikan hasil analisis 

peran pelaku ekonomi 

dalam sistem perekonomian 

Indonesia  

4.9 Menyimulasikan 

mekanisme perdagangan 

saham dan investasi di pasar 

modal  

4.10  Mengevaluasi dampak 

kebijakan perdagangan 

internasional  

4.11  Menyajikan hasil analisis 

kerjasama ekonomi 

internasional 

 

Sumber: Dokumen kurikulum 2013Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

Lanjutan Tabel 2.3 



40 

 

 

Tabel 2.4 Kompetensi Inti Ekonomi dan Kompetensi Dasar SMA Kelas XII,  

                 Berdasarkan  Kurikulum 2013 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri manfaat 

akuntansi sebagai sistem 

informasi keuangan 

2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, (damai), santun, 

responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

 

2.1 Bersikap jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, 

responsif dan proaktif 

dalam melakukan tahapan 

akuntansi perusahaan jasa 

dan perusahaan dagang 

 

3. Memahami, menerapkan,  

menganalisis dan  mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

3.1 Mendeskripsikan akuntansi 

sebagai sistem informasi  

3.2 Mendeskripsikan konsep 

persamaan dasar akuntansi  

3.3 Menganalisis siklus 

akuntansi perusahaan jasa 

3.4 Menganalisis siklus 

akuntansi perusahaan 

dagang  

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

4.1 Menyajikan akuntansi 

sebagai sistem informasi  

4.2 Menerapkan konsep 

persamaan dasar akuntansi  

4.3 Mempraktikkan siklus 

akuntansi perusahaan jasa  

4.4 Mempraktikkan tahapan 

siklus akuntansi 

perusahaan dagang  

 

Sumber: Dokumen kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
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2.5 Media Pembelajaran 

Media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Proses komunikasi menurut 

Sanjaya, (2008: 162) selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen 

pengiriman pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen 

pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan konsep pembelajaran 

dari materi yang bersifat abstrak menjadi nyata sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa yang menjurus kearah terjadinya 

proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat dianjurkan, 

karena dengan memanfaatkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran 

akan lebih efektif dengan langsung memperagakan dan melakukan percobaan.  

 

Hamalik, (2004: 16-18) menjelaskan bahwa pemakaian media pengajaran dalam 

proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pengajaran juga membantu siswa meingkatkan 

pemahaman untu mencapai kemampuan menguasai metodologi media pengajaran 

tersebut. 

 

2.5.1 Pengertian, Landasan, dan Ciri-ciri Media 

Kata media media berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah berarti 

“Tengah”, “Perantara”, atau “Pengantar” dengan kata lain media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan (Fathurrohman, 

2011: 65). Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 
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mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap 

pengertian yang diberikan guru (Fathurrohman, 2011: 66). 

 

Media memegang peranan penting dalam pembelajaran. Media digunakan untuk 

memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa, dalam hal ini dapat 

membantu siswa belajar lebih optimal.  Media pendidikan adalah alat, metode, 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah. Proses komunikasi menurut Sanjaya, (2010: 162) selalu melibatkan tiga 

komponen pokok, yaitu komponen pengiriman pesan (guru), komponen penerima 

pesan (siswa), dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi 

pelajaran.  

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan 

konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak menjadi nyata sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhtian dan minat siswa yang menjurus 

kearah terjadinya proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran 

sangat dianjurkan, karena dengan memanfaatkan media yang sesuai dengan materi 

pelajaran akan lebih efektif dengan langsung memperagakan dan melakukan 

percobaan. 

 

Daryanto, (2010: 5-6) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah suatu 

sarana yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk guru dalam proses 

pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi, sehingga media 

pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai keberhasilan suatu tujuan 

dari setiap proses pembelajaran. Media pendidikan adalah segala jenis sarana 
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pendidikan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi. 

 

Belajar akan berhasil bila proses belajarnya melibatkan kemampuan intelektual 

siswa secara optimal. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran, keempat faktor itu adalah siswa, guru, sarana dan prasarana serta 

penilaian. Media pembelajaran yang unik dan menarik dapat membuat siswa 

merasa tertarik dan nyaman dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi guru, 

media dapat membantu aktifitas dan efisiensi penyampaian materi. Bagi guru, 

media merupakan suatu alat. Menurut Daryanto, (2010: 8-9) alat bantu mengajar 

dapat jelas sebagai berikut. 

1. Media pendidikan atau alat peraga dapat membantu kemudahan belajar bagi 

siswa an kemudahan bagi guru. 

2. Melalui alat bantu mengajar konsep/tema pelajaran yang abstrak dapat 

diwujudkan dalam bentuk kongkrit. 

3. Dengan alat perga, pelajaran tidak membosankan atau monoton. 

4. Dengan menggunakan alat peraga segala indera atau dapat diaktifkan dan turut 

berdialog/berproses sehingga kelemahan dalam satu indra dapat diimbangi 

dengan kekuatan indra lain. 

Menurut Munadi, (2008: 37) media pada dasarnya adalah bahasa guru artinya 

dalam proses penyampaian pesan pembelajaran, guru harus pandai memilih 

bahasa apa yang paling mudah dimengerti dan dipahami siswanya. Apakah pesan 

disampaikan melalui bahasa verbal, bahsa visual, atau bahasa non verbal lainnya, 

apakah pesan disalurkan melalui peralatan atau melalui pengalaman langsung. 

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan 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 di gunakan untuk menyalurkan pesan 



44 

 

 

massage, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong proses belajar. 

Menurut Sudjana, (2003: 68) bahwa perkembangan konsep teknologi 

pembelajaran dari komunikasi audio visual menuju pendekatan sistem, disebabkan 

oleh adanya pemikiran yang memandang teknologi pendidikan sebagai suatu 

pendekatan sistem di dalam proses belajar mengajar yang dipesatkan pada desain, 

implementasi dan evaluasi terhadap proses mengajar dan belajar. Mulyasa, (2004: 

148) mengemukakan bahwa pembaharuan pembelajaran tidak harus disertai 

dengan pemakaian perlengkapan yang serba hebat. Dalam rangka pembangunan 

pendidikan guru dan pengembangan karir pendidikan seperti diatas perlu 

ditekankan pentingnya pengembangan cara-cara baru yang efektif dan sesuai 

dengan kemampuan masing-masing peserta didik.  

 

Kriteria pemeliharaan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan 

sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. Pemilihan media 

seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwasanya media merupakan 

komponen dari sistem intruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun 

tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa 

strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, 

serta prosedur penilaiannya harus dipertimbangkan (Ely dalam Arief, 2003: 83).  

 

Daryanto, (2010: 12-16) memaparkan ada beberapa tinjauan tentang landasan 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut. 

a) Landasan filosofis 

Jika guru mengangap siswa sebagai siswa sebagai anak manusia yang 

memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi 
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yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil 

teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetapi 

menggunakan pendekatan humanis. 

b) Landasan psikologis 

Dengan memperhatikan komplek dan uniknya proses pembelajaran, maka 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran  akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga 

sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, 

disamping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, 

memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses 

pembelajaran dapat berangsung secara efektif. 

c) Landasan teknologis 

Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, 

pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber 

belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu 

yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk 

menganalisa masalah, mencari ide pemecahan masalah-masalah dalam situasi 

di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Dalam 

teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan 

komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi 

desain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga 

menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. 

d) Landasan empiris 

Temuan-temuan penelitian menunjukan bahwa terdapat interaksi antara 

penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam 

menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan medapat keuntungan 

yang signifikan bila ia belajar menggunakan media yang sesuai dengan 

karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual 

akan lebih mudah memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan 

media visual, seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara siswa yang 

memiliki tipe belajar auditif, akan lebih suka belajar dengan media audio, 

seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat dan 

menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan 

media audio visual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka 

pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, 

tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pebelajar, 

karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. 

 

 

2.5.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana, (2003: 68) bahwa perkembangan konsep teknologi 

pembelajaran dari komunikasi audio visual menuju kependekatan sistem, 

disebabkan oleh adanya pemikiran yang memandang teknologi pendidikan 

sebagai suatu pendekatan sistem di dalam proses belajar mengajar yang 
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dipesatkan pada desain, implementasi dan evaluasi terhadap proses belajar dan 

mengajar.  

 

Media dalam proses pembelajaran memiliki fungsi sebagai pembawa informasi 

dari sumber (guru) menuju penerima (siswa), sedangkan metode adalah prosedur 

untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan 

untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan 

menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses 

pembelajaran. Secara rinci fungsi media dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

1. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantara gambar, potret, slide, film, vidio, atau media yang lain, 

siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang beda/peristiwa. 

2. Mengamati benda/peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, 

berbahaya, atau terlarang.  

3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena 

terlalu besar atau terlalu kecil. 

4. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

5. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. 

6. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat.  

7. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang/lama. 

8. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek 

secara serempak.  

9. Dapat belajar sesuai kemampuan, minat, dan temponya masing masing 

(Daryanto, 2010: 10-11). 

 

Sudjana, (2003: 68), mengemukakan bahwa perkembangan konsep teknologi 

pembelajaran dari komunikasi audio visual menuju pendekatan sistem, disebabkan 

oleh adanya pemikiran yang memandang teknologi pendidikan sebagai suatu 

pendekatan sistem di dalam proses belajar mengajar yang dipesatkan pada desain, 

implementasi dan evaluasi terhadap proses mengajar dan belajar. Mulyasa, (2004: 

148) menjelaskan bahwa pembaruan pembelajaran tidak harus disertai dengan 
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pemakaian perlengkapan yang serba hebat. Dalam rangka pembangunan 

pendidikan guru dan pengembangan karier pendidikan seperti di atas perlu 

ditekankan pentingnya pengembangan cara-cara baru yang efektif dan sesuai 

dengan kemampuan masing-masing peserta didik.  

 

Kemp dalam Yamin, (2009) mengidentifikasi manfaat media dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

Guru memiliki penafsiran yang berbeda-beda, oleh sebab itu melalui media, 

penafsiran yang beragam dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa 

secara beragam. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

Media dapat menyampaikan informasi yang dpat didengar (audio) dan dapat 

dilihat (visual), sehingga dapat mendeskripsikan suatu masalah, suatu konsep, 

suatu proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi 

lebih jelas dan lengkap. 

3. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif 

Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah 

secara aktif. Dengan media tersebut sehingga, guru dapat mengatur kelas 

mereka sehingga didalam kelas tidak hanya guru yang mendominasi atau 

guru yang aktif, tetapi juga siswa yang lebih aktif berperan. 

4. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi 

Dengan pemanfaatan media pendidikan yang ada dengan baik akan 

membantu guru dalam mentransfer materi-materi pembelajaran, sehingga 

tidak membutuhkan waktu lama untuk mentransfer materi yang ada. 

5. Kualitas siswa dapat ditingkatkan 

Penggunaan media tidak hanya membuat proses belajar mengajar lebih 

efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi pelajaran secara lebih 

mendalam dan utuh. Pemahaman tersebut diperkaya dengan kegiatan melihat, 

menyentuh, merasakan, atau mengalami melalui media, pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran sehingga akan lebih baik. 

6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat  

belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan yang di inginkan, tanpa 

bergantung kepada guru. 

7. Sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar 

itu sendiri dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif 
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2.5.3 Macam-macam, Mekanisme Pemilihan dan Pengembangan Media  

Macam-macam media menurut Ibrahim, (2010: 114) sebagai berikut. 

1. Media audio-motion-visual 

 Merupakan media yang mempunyai suara, ada gerakan dan bentuk objektif 

 dapat dilihat. Media semacam ini paling lengkap. Jenis media yang termasuk 

 kelompok ini adalah televisi, video tape dan film gerak. 

2. Media audio-still-visual 

 Merupakan media yang mempunyai suara, objeknya dapat dilihat, namun 

tidak ada  gerakan, seperti film strip bersuara, slide bersuara, dan rekaman 

televisi dengan gambar tak bergerak (television still recordings). 

3. Media audio-semi-motion 

 Mempunyai suara dan gerakan, namun tidak dapat menampilkan suatu 

 gerakan secara utuh. Salah satu contoh dari media jenis ini adalah papan tulis 

 jarak jauh atau teleblackboard. 

4. Media motion-visual 

 Media yang mempunyai gambar objek bergerak, tapi tanpa mengeluarkan 

 suara, seperti film bisu yang bergerak. 

5. Media still visua 

 Terdapat objek namun tidak ada gerakan, seperti film strip dan slide tanpa 

 suara. 

6. Media audio 

  Hanya menggunakan suara, seperti radio, telepon, dan audio-tape. 

7. Media cetak,  

 Berbentuk bahan-bahan bercetak/tertulis seperti buku, buku, dan pamflet. 

 

Sesuai dengan prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajran, bahwa dalam 

pemilihan media pembelajaan harus dilakukan secara sistematis berfokus pada 

pembentukan kompetensi siswa. Dalam pengembangan harus tergambarkan dalam 

pengembangan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa tahapan yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran menurut Rusman, (2011: 178) 

sebagai berikut. 

a) Menetukan media pembelajaran berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dan karakteristik aspek materi pelajaran yang akan dipelajari. 

b) Mengidentifikasi karakteristik media pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tingka kemampuan siswa, penggunaan dikuasasi guru, ada disekolah, mudah 

penggunaanya, tidak memerlukan waktu yang banyak atau sesuai dengan 

waktu yang disediakan, dapat mencapai tujuan pembelajaran dan 

meningkatkan kreativitas siswa. 

c) Mendesain pengalaman dalam proses pembelajaran bagaimana tahap 

penggunaan sehingga menjadi utuh dalam proses belajar mengajar. 
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d) Mengevaluasi penggunaan media pembelajaran sebagai bahan umpan balik 

dari efektivitas dan efisiensi media pembelajaran. 

 

2.6 Media Film Kartun  

Film merupakan suatu media yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. 

Munculnya media elektronik sangat besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. 

Film adalah bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi 

sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi bagi masyarakat. Faktanya 

film adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan pendidikan 

seperi yang dikemukakan Darwanto dalam Rusman, (2011: 168) “Salah satu 

alasan kenapa film bisa dijadikan sebagai pendidikan adalah karena film 

mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak bisa dimiliki oleh media massa 

lainnya. Karakteristik audio visual yang lebih dirasakan perannya dalam 

mempengaruhi khalayak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh negara dalam 

menyukseskan pembangunan negara dalam bidang pendidikan melalui program 

televisi sebagai sarana pendukung”. 

 

Effendy dalam Rusman, (2011: 185-187) menjelaskan film mempunyai tiga 

halnya media lainnya film mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut. 

a) Fungsi penerangan  

Film mendapat perhatian yang besar dikalangan masyarakat karena dianggap 

sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan.  

b) Fungsi pendidikan  

Sebagai media massa, film merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan 

acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara 

simultan dengan makna pendidikan yaitu meningkatkan pengetahuan dan 

penalaran masyarakat. 

c) Fungsi hiburan 

Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi hiburan 

yang melekat pada telivisi lebih dominan dari fungsi lainnya. Fungsi hiburan 

ini amat penting, karena ia mmenjadi salah satu kebutuhan manusia untuk 

mengisi waktu dari aktivitas diluar rumah. 
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Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak sasaran perlu 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 

a) Pemirsa 

Sesuangguhnya dalam bentuk komunikasi dengan menggunakan media apa 

pun, komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar bellakang 

komunikasinya. Namun untuk media elektronik faktor pemirsa perlu mendapat 

perhatian lebih. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan pemirsa, minat, 

materi pesan, dan jam penayangan sesuatu acara. 

b) Waktu 

Setelah komunikator mengetahui kebutuhan, minat, dan kebiasan pemirsa, 

langkah selanjutnya adalah menyesuaikan waktu penayangannya. 

Pertimbangannya adalah agar setiap film yang ditanyangkan dapat secara 

profesional diterima oleh khalayak atau sasaran yang dituju. 

c) Durasi 

Durasi berkaitan dengan waktu, yakni jumlah menit dalam penayangan. 

Rusman, (2011: 186-187). 

 

Media film memiliki beberapa kelebihan, sebagai berikut. 

a) Memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. 

b) Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. 

c) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

d) Lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. 

e) Memberika kesan yang medalam, yang dapat memengaruhi sikap siswa, 

(Rusman, 2011: 220). 

 

Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan oleh guru agar siswa 

belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses 

perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman itu dapat berupa 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Untuk memberikan 

pengalaman belajar seperti itu, guru memerlukan alat bantu seperti film atau foto-

foto dan lain sebagainya. Alat yang dapat membantu proses belajar ini yang 

dimaksut dengan media atau alat peraga pembelajaran. Pemrolehan pengetahuan 

dan keterampilan, perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi 

antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

Dale dalam Sanjaya, (2008: 165) melukiskan dalam kerucut yang dinamakan 
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kerucut pengalaman (cone of experience), untuk memahami peranan media dalam 

proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Kerucut pengalaman yang 

dikemukakan dalam Edgar Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman 

belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses pembuatan atau mengalami 

sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media 

tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerucut Pengalaman Dale (Arsyad, 81: 2007)  

 

 

Uraian setiap pengalaman belajar seperti yang digambarkan dalam kerucut 

pengalaman tersebut sebagai berikut. 

1. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh siswa sebagai 

sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Siswa mengalami, merasakan sendiri 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Siswa 

behubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa 

menggunakan perantara. Karena pengalaman langsung inilah maka ada 

kecenderungan hasil yang diperoleh siswa menjadi konkret sehingga akan 

memiliki ketepatan yang tinggi. 

2. Pengalaman tiruan, adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau 

kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. 

Pengalaman tiruan sudah bukan pengalaman langsung lagi sebab objek yang 

verbal 

Lambang visual 

visual 

radio 

film 

televisi 

 karyawisata 

demostrasi 

Pengalaman melalui drama 

Pengalaman melalui benda tiruan 

Pengalaman langsung 
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dipelajari bukan yang asli atau yang sesungguhnya. Mempelajari objek tiruan 

sangat besar manfaatnya terutama untuk menghindari terjadinya verbalisme. 

Misalnya siswa akan mempelajari kanguru. Oleh karena binatang tersebut sulit 

diperoleh apalagi dibawa kedalam kelas, maka untuk mempelajarinya dapat 

menggunakan model binatang dengan wujud yang sama namun terbuat dari 

plastik. 

3. Pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan 

situasi yang diciptakan melalui drama dengan menggunakan skenario yang 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Walaupun siswa tidak mengalami 

secara langsung terhadap kejadian, namun melalui drama, siswa akan lebih 

menghayati berbagai peran yang disuguhkan. Tujuan belajar melalui drama ini 

agar siswa memperoleh pengalaman yang jelas dan kongkret. 

4. Pengalaman melalui demontrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui 

peragaan. Kalau dalam drama siswa terlibat secara langsung dalam masalah 

yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata, maka pengalaman 

melalui demonstrasi siswa hanya melihat peragaan orang lain. 

5. Pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui kunjungan 

siswa ke suatu objek yang ingin dipelajari. Melalui wisata siswa dapat 

mengamati secara langsung, mencatat dan bertanya tentang hal-hal yang 

dikunjungi. Selanjutnya pengalaman yang diperoleh dicatat dan disusu dalam 

cerita/makalah secara sistematis. Isi catatan disesuaikan dengan tujuan 

kegiatan ini. 

6. Pengalaman melalui pameran. Pameran adalah usaha untuk menunjukan hasil 

karya. Melalui pameran siswa dapat mengamati hal-hal yang ingin dipelajari 

seperti karya seni, baik seni tulis, seni pahat, atau beda-benda bersejarah, dan 

hasil teknologi modern dengan berbagai cara kerjanya. Pameran lebih abstrak 

sisfatnya dibandingkan dengan wisata, sebab pengalaman yang diperoleh 

hanya dengan naskah yang terbatas pada kegiatan mengamati wujud benda itu 

sendiri. Namun demikian, untuk memperoleh wawasan, dapat dilakukan 

melalui wawancara dengan pemandu dan membaca leafet atau boklet yang 

disediakan penyelengara. 

7. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman tidak langsung, sebab 

telivisi merupakan perantara. Melalui televisi siswa dapat menyaksikan 

berbagai peristiwa yang ditayangkan dari jarak jauh sesuai dengan program 

yang dirancang. 

8. Pengalaman melalui gambar hidup dan film. Gambaran hidup dan film 

merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dan 

kecepatan tertentu. Dengan mengamati film siswa dapat belajar sendiri, 

walaupun bahan belajarnya terbatas sesuai dengan naskah yang disusun. 

9. Pengalaman melalui radio, tape recorder, dan gambar. Pengalaman dengan 

media ini sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan pengalaman gambar 

hidup, sebab hanya mengandalkan satu indra saja yaitu indra pendengaran dan 

indra penglihatan. 

 

10. Pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti grafik, gambar dan 

bagan. Sebagai alat komunikasi lambang visual dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Siswa lebih dapat memahami 
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berbagai perkembangan atau struktur melalui bagan dan lambang visual 

lainnya. 

11. Pengalaman melalui lambang verbal, merupakan pengalaman yang sifatnya 

lebih abstrak. Sebab, siswa memperoleh pengalamannya hanya melalui bahasa 

lisan maupun tulisan. Kemungkinan terjadinya verbalisme sebagai akibat dari 

perolehan pengalaman melalui lambang verbal sangat besar. Oleh sebab itu, 

sebaiknya menggunakan bahasa verbal harus disertai dengan penggunaan 

media lain (Arsyad, 81: 2007). 

 

 

2.7 Pengembangan Media Pembelajaran Film Kartun 

 

Model  rancangan pebelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan sebagai acuannya adalah 

kurikulum yang berlaku. Pengembangan sumber belajar sebagai suatu proses yang 

sistematis untuk menghasilkan suatu sumber belajar yang siap digunakan. Dalam 

proses pengembangan media pembelajaran, dapat dihasilkan produk baru yang 

efektif dan efisien. Bentuk nyata dari pengembangan tersebut adalah suatu set 

bahan strategis pembelajaran yang teruji secara efektif dan efisien dilapangan. 

 

Salah satu model umum pengembangan media belajar bidang studi tertentu adalah 

melalui pendekatan sistem (system approach model). Model umum dalam 

mengembangkan sumber belajar atau media pembelajaran dengan menganut 

pendekatan sistem telah dianjurkan antara lain oleh Dick and Carey (Pargito: 43-

45). Proses atau prosedur itu disebut sebagai pendekatan sistem, karena ia terdiri 

dari beberapa komponen-komponen yang saling berinteraksi, dan secara bersama-

sama membuahkan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Sistem ini mengumpulkan 

informasi tentang keampuhan produk ahir (end product) dapat direvisi sampai ia 

mencapai mutu yang diharapkan. Pada saat bahan sedang dikembangkan, data 

dikumpulkan dan materi direvisi sejalan dengan adanya data untuk menjadikan 

seefektif dan seefisien mungkin. 
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Sebagai sebuah pendekatan sistem, model pengembangan terdiri dari sepuluh 

komponen, yaitu (1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; (2) melakukan 

analisis pembelajaran; (3) mengidentifikasi perilaku awal siswa dan karakteristik 

siswa; (4) menulis tujuan khusus pembelajaran; (5) mengembangkan tes acuan 

patokan; (6) mengembangkan strategi pembelajaran; (7) mengembangkan dan 

memilih materi pembelajaran; (8) melakukan evaluasi formatif; (9) merevisi 

materi pembelajaran, dan (10) melaksanakan evaluasi sumatif (Pargito, 2010: 45). 

Dick and Carey menyusun sistemnya secara linier, dan langkah-langkah 

pengembangan materi pembelajaran dilaksanakan berurutan dari 1 sampai 10, 

namun pada penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap ke 6 dikarenakan 

keterbatasan waktu serta sampel penelitian terbatas hanya pada satu sekolah 

sehingga setelah uji coba utama maka dihasilkan media film kartun yang dapat 

digunakan oleh para siswa. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan 

identifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa, selanjutnya tahap analisis 

pembelajaran adalah menjabarkan perilaku khusus yang disusun secara sistematis. 

Analisis ini dilakukan denga maksud untuk menjamin, bahwa kegiatan 

pengembangan ini dapat mengembangkan suatu hal yang tidak perlu. Selanjutnya 

identifikasi tingkah laku siswa, bertujuan untuk mengenali keterampilan awal 

yang memicu dikembangkannya media pembelajaran film kartun, dengan 

dikenlainya keterampilan awal, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan 

keterampilannya.  

 

Perumusan indikator pembelajaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi 

pembelajaran, pengorganisasiaan isi pembelajaran dan penyusunan pertanyaan, 

kemudian menyusun butir-butir tes adalah untuk mengukur kemampuan peserta 

didik dalam mencapai apa yang telah dicantumkan dalam rumusan tujuan. 

Selanjutnya, strategi pembelajaran yang telah dirancang secara sistematis untuk 
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mengkomunikasikan isi materi pelajaran kepada peserta didik supaya tujuan 

pembelajaran tercapai. 

 

Pada tahap pengembangan media pembelajaran film kartun, isi atau kontennya 

mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 kelas X 

(sepuluh) semester 1. Selanjutnya, melakukan evaluasi yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat keefektifan priduk yang dikembangkan. Revisi produk 

didasarkan pada data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya, data 

tersebut ditafsirkan sebagai kekurangan yang terdapat pada media film kartun. 

 

Pengembangan media film kartun pada mata pelajaran ekonomi diawali dengan 

menulis skenario cerita lalu mengambar manual pada lembar kerja adobe flash 

kemudian memberikan efek suara dan perpindahan gambar dari satu gambar ke 

gambar lain dengan efek yang berbeda-beda sehingga gambar berkesan hidup. 

Dalam pengembangan media film kartun ini disajikan dialog-dialog dan efek 

musik dan transmisi suara lainnya. Dialog disusun sesuai dengan karakter siswa 

yang ada pada SMA Negeri 1 Buay Bahuga. Untuk menarik minat siswa, media 

dilm kartun didesain sedemikian rupa oleh penulis sehingga terkesan lucu, 

menghibur akan tetapi mengandung unsur-unsur pendidikan ekonomi. 

 

Media film kartun pada mata pelajaran ekonomi digunakan di kelas X dengan 

model pembelajaran inquiry, mengamati media film kartun, kaji pustaka, diskusi 

tanya jawab, dan penugasan. Kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan 

pendahuluan yang terdiri dari memberikan salam, mempersilahkan salah satu 

siswa memimpin doa, mengabsensi siswa, memotivasi siswa dalam pembiasaan 

sehari-hari, tanya jawab materi sebelumnya, dan menyampaikan kompetensi 
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dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran melalui film kartun. Setelah kegiatan 

pendahuluan maka masuk kekegiatan inti. Kegiatan inti terdiri atas mengamati, 

menanya, mencoba/mengeskplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kegiatan yang terahir yaitu penutup yang meliputi: siswa dibantu guru 

menyimpulkan materi, evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran, guru merefleksi tentang pelaksanaan pembelajaran, dan diahiri 

dengan mengucapkan salam. 

 

2.8 Pembuatan Media Film Kartun Animasi Menggunakan Program Adobe  

     Flash Pro CS6 

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah salah satu perangkat 

lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash 

digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. 

Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .swf 

dan dapat diputar dipenjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. 

Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul 

pertama kalinya pada Flash 5. 

Andi, (1: 2012) menjelaskan sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. 

Flash 1.0 diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program 

animasi vektor bernama FutureSplash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran 

dengan menggunakan nama “Macromedia” adalah Macromedia Flash 8. Pada 

tanggal 3 Desember 2005 Adobe Systems mengakuisisi Macromedia dan seluruh 

produknya, sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash. 

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe dan 

program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_vektor
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SWF&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://id.wikipedia.org/wiki/Macromedia
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situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk 

membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak 

digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD 

Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, tombol 

animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan 

pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik 

membuat animasi, fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat 

memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. Keunggulan yang 

dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit code pemrograman baik 

yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada didalamnya atau 

digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan 

database dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena 

mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya 

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat ditampilkan dengan 

ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan keingginan. Aplikasi Flash 

merupakan sebuah standar aplikasi industri perancangan animasi web dengan 

peningkatan pengaturan dan perluasan kemampuan integrasi yang lebih baik. 

Banyak fiture-fiture baru dalam Flash yang dapat meningkatkan kreativitas dalam 

pembuatan isi media yang kaya dengan memanfaatkan kemampuan aplikasi 

tersebut secara maksimal. Fiture-fiture baru ini membantu kita lebih memusatkan 

perhatian pada desain yang dibuat secara cepat, bukannya memusatkan pada cara 

kerja dan penggunaan aplikasi tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan secara cepat aplikasi-aplikasi web yang kaya dengan pembuatan 

script tingkat lanjut. Di dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat untuk men-
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debug script. Dengan menggunakan Code hint untuk mempermudah dan 

mempercepat pembuatan dan pengembangan isi Action script secara otomatis. 

Untuk memahami keamanan Adobe Flash dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang, berdasarkan beberapa sumber referensi bahwa tidak ada perbedaan 

menyolok antara HTML dan Java script dimana didalamnya terdapat banyak tools 

yang dapat diambil dari SWF termasuk Action script. Sehingga kode data dapat 

terjamin keamanannya. Oleh sebab itu, semua kebutuhan data yang terdapat 

dalam SWF dapat diambil kembali melalui server. Keuntungan menggunakan 

metode yang sama dengan menggunakan aplikasi web yang standar adalah akan 

menjamin dan mengamankan penyimpanan dan perpindahan data (Andi, 1: 2012). 

Kegunaan program aplikasi Adobe Macromedia Flash menurut Andi, (2: 2012) 

sebagai berikut. 

a) Flash untuk membuat animasi  

Animasi telah berkembang sebegitu pesatnya, demikian halnya dengan 

interaksi di dalam animasi (movie). Animasi ini merupakan bagian dari dunia 

hiburan. Hal ini membuat animasi dan interaksi bukan menjadi masalah yang 

sulit dikerjakan. Contoh dari animasi 2D ini yaitu pada beberapa film kartun 

seperti Avatar, Doraemon, Crayon Sinchan. Selain itu juga dapat terlihat di 

beberapa bumper iklan berdurasi singkat seperti pada MTV AMPUH, SCTV, 

serta video klip seperti SAMSONS, GORILLAZ, PADI, dll. 

b) Flash untuk e-card  

Kartu ucapan Happy B’day, Tahun Baru serta selamat Idul Fitri saat ini sudah 

dapat Anda kirimkan melalui email dengan desain yang lucu dan menarik. 

Sekarang sudah tidak zamannya lagi mengirimkan kartu ucapan dalam bentuk 

kertas. Kelebihan e-card (electronic card) selain desainnya yang menarik dan 

interaktif, juga mengurangi pemakaian kertas. 

c) Flash untuk presentasi  

Presentasi dengan program aplikasi Microsoft Powerpoint. Uh sudah tidak 

zaman lagi. Saat ini presentasi dengan Flash lebih menarik. Kebutuhan media 

yang semakin meningkat serta semakin banyaknya kemudahan dan 

kecanggihan yang diberikan oleh program multimedia dan grafis saat ini, 

khususnya flash, mulai membuat banyak orang beralih menggunakan untuk 

membuat presentasi dan company profile agar terlihat lebih profesional. 
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d) Flash untuk web  

Para pengembang web profesional saat ini juga sudah memulai 

mengembangkan web berbasis animasi dengan flash sehingga tampilan web 

menjadi lebih interaktif dan menarik. Hampir semua web saat ini sudah 

terintegrasi dengan animasi flash karena plug-in untuk flash player juga sudah 

terintegrasi dengan browser internet pada umumnya. Untuk membuat animasi 

web dengan format Flash (SWF) kita tidak harus menggunakan software 

Adobe Flash, tetapi bisa juga menggunakan software lain seperti SwishMax, 

Vecta 3D, Swift 3D, Amara, Kool Moves dan masih banyak lagi 

e) Flash untuk CD Pembelajaran Interaktif  

Banyak cara untuk menyampaikan materi di dalam kegiatan pembelajaran, 

salah satunya dengan CD Pembelajaran Interaktif. Saat ini CD PI bukanlah 

suatu alat yang susah di dapat. Dengan CD PI, diharapkan peserta didik 

ataupun pelatihan dapat dengan mudah memahami materi yang akan 

disampaikan. Selain itu pula, CD PI dapat menekan biaya pengadaan materi. 

Karena biaya CD tidak begitu mahal bila dibandingkan dengan harga kertas. 

 

Kelebihan Program Aplikasi Adobe Macromedia Flash sebagai berikut. 

a) Merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini sehingga 

banyak didukung oleh berbagai pihak. 

b) Ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. 

c) Kebutuhan hardware yang tidak tinggi. 

d) Dapat membuat website, cd-interaktif, animasi web, animasi kartun, kartu 

elektronik, iklan TV, banner di web, presentasi interaksi, permainan, aplikasi 

web dan handphone. 

e) Dapat ditampilkan di berbagai media seperti Web, CD-ROM, VCD, DVD, 

Televisi, Handphone dan PDA 

f) Adanya Actionscript. Dengan actionscript anda dapat membuat animasi 

dengan menggunakan kode sehingga memperkecil ukuran file. Karena adanya 

actionscript ini juga Flash dapat untuk membuat game karena script dapat 

menyimpan variable dan nilai, melakukan perhitungan, dsb. yang berguna 

dalam game. Selain itu, Flash adalah program berbasis vector (Andi, 3: 2012). 

Program adobe flash CS6 menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat 

membantu para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan 

menarik. Dengan fitur-fitur yang ada pada program adobe flash CS6, akan 

menjadi program adobe flash sebagai program animasi dan presentasi yang makin 

digemari oleh para animator-animator di dunia. Program adobe flash CS6 telah 

mampu mengolah teks maupun objek dengan efek tiga dimensi sehingga tampak 

lebih menarik (Andi, 2012:4). 
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Langkah untuk menjalankan program adobe flash pro CS6 menurut (Andi, 

2012:5) sebagai berikut. 

a) Tekan tombol start. 

b) All program. 

c) Adobe. 

d) Adobe flash professional CS6.  

e) Lalu muncul welcome scren. Welcome screen menampilkan empat pilihan 

perintah untuk memulai adobe flash pro CS6, yaitu 

1) Create from template, berguna untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia dalam program adobe slash pro CS6 . 

2) Open a recent item, berguna untuk membuka kembali file yang pernah 

anda simpan atau pernah anda buka sebelumnya. 

3) Create new, berguna untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa 

script yang tersedia. 

4) Learn, berguna untuk membuka jendela help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah. 

 

Jika user tidak ingin menampilkan jendela welcome screen lagi saat membuka 

program, aktifkan kotak perintah don’t show again yang terdapat di sisi bahwa 

dari jendela welcome screen. Sebagai contoh klik perintah action scrip 2.0 pada 

bagian create new. Beberapa komponen kerja program adobe flash pro CS6 telah 

ditampilkan sebagai tampilan standar. Masih banyak lagi komponen yang masih 

tersembunyi sehingga memerlukan perintah tertentu untuk menampilkan. 

Komponen kerja dari adobe flash pro CS6 sebagai berikut. 

a) Toolbox 

Toolbox adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol yang berguna 

untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, pen, pensil, 

text, 3d rotation, dan lain-lain. 

b) Timeline 

Timeline berguna untuk menentuka durasi animasi, jumlah layer, frame, 

menempatkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. Semua bentuk 

animasi yang dibuat akan diatur dan ditempatkan pada layer dalam timeline. 

c) Stage 

Stage adalah lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau mendesain 

objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dalam lembar kerja dapat 

berupa objek vektor, movie clip, text, button, dan lain-lain. 

d) Panel properties 

Panel properties berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah tombol 

yang terpilih sehingga anda dapat memodifikasi dan memaksimalkan fungsi 



61 

 

 

dari tombol tersebut. Panel properties menampilkan parameter sesuai dengan 

tombol yang terpilih. 

e) Efek filters 

Efek filters adalah bagian dari panel properties yang menampilkan berbagai 

jenis efek filter yang dapat digunakan untuk mempercantik tampilan objek, 

filter hanya dapat diaplikasikan pada objek text, movie clip dan button. 

f) Motion editor 

Motion editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang telah dibuat, 

seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan parameter 

animasi lainnya. 

g) Motion presets 

Panel motion presets menyimpan format animasi yang telah jadi dan siap 

digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan (Andi, 2012:5).   

 

2.9 Kerangka Fikir 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam upaya 

mencapai kompetensi suatu mata pelajaran, keberhasilan kegiatan pembelajaran 

akan menghasilkan output yang berkualitas. Hal ini berarti tidaknya pencapaian 

kompetensis siswa banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran 

dirancang dan diajalankan secara profesional. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran, faktor yang paling berpengaruh adalah peran 

guru, kondisi siswa, sumber belajar, media pembelajaran, sarana prasarana, 

lingkungan belajar, dan sistem yang memadai. Penggunaan media pembelajaran 

yang menarik akan sangat menentukan minat belajar siswa yang ahirnya apat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Rancangan media pembelajaran yang menarik 

akan menjadikan media proses pembelajaran yang bermakna. Semakin bermakna 

proses pembelajaran, maka akan semakin sulit terlupakan ilmu yang diperoleh 

peserta didik. 

 

Pengembangan media pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik serta mengacu pada kurikulum standar nasional yang 

ditetapkan, akan sangat membantu proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

akan lebih menghibur tetapi tidak meninggal nuansa belajar yang sesungguhnya. 
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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 sebagai media pembelajaran, 

diharapkan hasil siswa akan meningkat.  

 

Pengembangan media film kartun berpijak pada teori-teori belajar yang 

diharapkan media ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pengembangan 

media film kartun menggunakan aplikasi adobe flash CS6. Pendekatan yang 

digunakan dalam pengembangan ini adalah pendekatan research and 

development, langkah pengembangan meliputi 1 sampai 10 Borg and Gall. 

Pengembangan media yang menggunakan model desain Dick and Carey 

diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang baru yang dapat mengatasi 

minat belajar siswa yang rendah sehingga nantinya akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. Uji efektifitas dengan melihat perbedaan hasil belajar kelas yang 

menggunakan media film kartun dengan kelas yang tidak menggunakan media 

film. 

Gambar 2.2 Kerangka Fikir Pengembangan Media Film Kartun Pada Mata   

          Pelajaran Ekonomi di SMA 
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Berdasarkan bagan kerangka fikir diatas terlihat bahwa apabila dalam 

pembelajaran guru tidak menggunakan media maka pembelajaran hanya 

berlangsung satu arah, berbeda apabila menggunakan media pembelajaran film 

kartun. Apabila menggunakan media film kartun stimulus atau rangsangan yang 

diberikan guru kepada peserta didik direspon sehingga terjadi pembelajaran aktif 

dan meningkatkan minat belajar sehingga meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

2.8 Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan media film kartun 

sebagai berikut. 

a) Pengembangan film animasi sebagai media pembelajaran menyimak cerita 

rakyat bagi siswa kelas V Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan oleh 

Hidayah Emi, Jurusan Bahasa daan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengembangan film animasi sebagai media pembelajaran 

menyimak cerita rakyat yang sesuai kebutuhan guru dan siswa kelas V SD. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangan film animasi sebagai media 

pembelajaran menyimak cerita rakyat sesuai kebutuhan siswa kelas V SD. 

b) Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia untuk mata pelajaran 

fisika bahasan kinematika gerak lurus. Penelitian ini dilakukan oleh Novian 

Wahyu Setiabudi mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro Jurusan Teknik 

Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang Tahun 2005. Latar 

belakang penelitian ini adalah komputer dapat digunakan membuat konsep 

yang abstrak menjadi kongkret melalui visualisasi statis maupun animasi. 
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Melalui animasi dapat dibuat suatu konsep yang lebih menarik sehingga 

menambah moivasi untuk mempelajari fisika. Denga komputer dimungkinkan 

pembuatan program secara multimedia yang interaktif. 

c) Pengembangan media film dokumenter sebagai pendukung pembelajaran 

akuntansi pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan dagang bagi siswa SMK 

kelas X akuntansi. Penelitian ini dilakukan oleh Farida Kurniasih, Program 

Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta. Latar belakang 

dari penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran akuntansi 

cenderung pasif. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat di dunia 

pendidikan saat ini menyebabkan perkembangan media pembelajaran yang 

juga semakin berfariasi. Media pembelajaran menjadi suatu sarana komunikasi 

pembawa pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan, untuk menunjang 

proses belajar mengajar.  


