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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu 

menggunakan alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup 

kemungkinan bahwa alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman.  

Guru sekurang – kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan 

efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan 

dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Di samping 

mampu menggunakan alat yang tersedia guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan apabila media tersebut belum tersedia.  

Menanggapi hal ini, diperlukan media alternative yang dapat 

menarik minat mereka dalam membaca dan mempelajari mata pelajaran IPS 

Terpadu. Media yang secara harfiah berarti perantara dapat digukan untuk 

menjembatani antara materi pelajaran dengan peserta didik.  

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Arif S. & Sadiman dkk, 2002). Salah satu 

media yang dapat dikembangan adalah media kartun.  

Kartun merupakan penyajian gambar atau karikatur tentang orang, 

gagasan, atau situasi yang dirancang untuk menarik perhatian dan 

mempengaruhi opini peserta didik (Nana dan Ahmad, 2001). Walaupun 

terdapat sejumlah kartun yang berfungsi untuk membuat orang tersenyum, 

seperti halnya seperti kartun – kartun yang terdapat dalam surat kabar atau 

televisi.  
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Kartun juga banyak diminati oleh siswa terbukti dengan ketika di 

tanya berapa anak yang suka membaca komik conan dalam satu kelas 30 

anak menyukai dan 3 anak lebih suka melihat kartun spongebob. Oleh 

karena itu dalam media pembelajaran kartun akan di gunakan untuk 

menjelaskan materi pokok pada tema satu yaitu pengaruh keunggulan lokasi 

terhadap kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi.  

Salah satu contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang air 

limbahnya berbau tidak sedap sehingga mengganggu pernafasan. Akan 

tetapi jauh berbeda jika dilihat antar produksi yang ada di Negara 

berkembang dan di Negara maju. Produksi di Negara maju akan lebih 

cenderung kepada produksi barang – barang jadi sedangkan di Negara 

berkembang cenderung kepada produksi bahan mentah.  

Kegiatan produksi pasti akan membawa dampak dari sisa hasil 

produksi berupa limbah cair maupun limbah padat yang dapat mencemari 

lingkungan (air, udara, dan tanah) dan mengganggu kenyamanan masyarakat 

yang tinggal di sekitarnya. Limbah cair yang dibuang ke sungai akan 

mengabikatkan pencemaran air sungai. Sedangkan limbah padat yang 

dibuang ke sungai akan mengakibat banjir. Salah satu contoh kecil yaitu 

pada kabupaten Sukoharjo yang terdapat tempat industri besar maupun kecil 

sehingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sangat perlu bagi 

peserta didik untuk mempelajari materi produksi. 

Materi produksi sulit dipahami peserta didik dengan media 

pembelajran yang kurang menarik perlu dilakukan adanya pengembangan 

media pembelajaran, sehingga peneliti mengadakan penelitian tentang 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

KARTUN MATERI PRODUKSI MATA PELAJARAN IPS TERPADU 

KELAS VIII SMP NEGERI 1 SAMBI KABUPATEN BOYOLALI”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan berbagai 

masalah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran 

2. Guru dituntut untuk mampu membuat media pembalajaran sendiri 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pengidentifikasikan masalah maka 

peneliti ingin membatasi supaya efisien tepat waktu dalam penelitian, 

adapun hal – hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi 

2. Penelitian ini ditekankan pada media pembelajaran kartun dalam 

memahami materi produksi. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Apa kriteria yang digunakan untuk pengembangan media kartun pada 

kelas VIII materi produksi? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran kelas VIII materi 

produksi dengan media pembelajaran berupa media kartun? 

3. Bagaimana efektivitas media pembelajaran kartun dalam mata pelajaran 

IPS Terpadu kelas VIII materi produksi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kriteria yang digunakan untuk pengembangan dengan 

menggunakan media pembelajaran kelas VIII materi produksi berupa 

media kartun. 

2. Mengetahui pengembangan media pembelajaran kelas VIII materi 

produksi dengan menggunakan media kartun. 
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3. Mengetahui efektivitas media pembelajaran kartun dalam mata 

pelajaran IPS Terpadu kelas VIII materi produksi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Sekolah 

Dapat menimbulkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

perkembangan belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan minat siswa kelas VIII dalam mempelajari 

mata pelajaran IPS Terpadu 

c. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan tentang perkembangan siswa kelas VIII 

setelah mengikuti pembelajaran IPS Terpadu melalui media 

pembelajaran kartun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


