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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggug jawab”. Pendidikan yang berkualitas harus 

diimbangi dengan pendidik atau guru yang profesional, guru dalam bidang 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Guru bertugas mendesain 

pembelajaran serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik sehingga tercipta output yaitu lulusan yang memiliki sumber daya 

yang berkualitas. 

Media pembelajaran merupakan sarana guru dalam menyampaikan 

berbagai bahan dan materi pelajaran kepada siswa agar lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. Jenis-jenisnya antara lain media pameran, 

media cetak, gambar, alat peraga, film, video, proyeksi, dan komputer (Hujair A 

Sanaky, 2013: 57). Namun, permasalahan sekarang ini adalah kreativitas 

seorang guru dalam mengajar ekonomi masih kurang, guru tidak memberikan 

alternatif sumber belajar yang lain sebagai pendukung sumber belajar utama. 

Media pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar mengajar 

dan berperan penting karena media sebagai alat perantara dalam kegiatan belajar 

mengajar. Media pembelajaran juga digunakan siswa sebagai sumber belajar. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa data, orang, atau benda 

yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Proses 

pembelajaran ekonomi disekolah kebanyakan masih terbatas pada buku paket, 

LKS, dan powerpoint. Buku paket yang ada dipasaran pada umumnya memiliki 

ukuran buku yang besar, tebal, berat, dan kalimat terlalu panjang sehingga 
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membuat siswa kurang tertarik untuk membaca maupun mempelajari buku 

paket. Hal ini menyebabkan rendahnya minat baca dan minat belajar siswa. 

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh guru agar proses belajar mengajar 

berjalan dengan lancar adalah menanamkan kebiasaan pada siswa agar mereka 

memiliki keterampilan untuk belajar sendiri serta untuk belajar dalam kesatuan 

kelompok. Sehingga penting dikembangkan sebuah media pembelajaran berupa 

buku saku untuk menarik siswa dalam belajar dan menambah minat siswa dalam 

membaca. 

Berdasarkan pengamatan maupun wawancara dengan guru SMA Negeri 

1 Nogosari, guru tidak memberikan alternatif sumber belajar yang lain sebagai 

pendukung sumber belajar utama. Peneliti menemukan permasalahan dalam 

proses pembelajaran ekonomi yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari, dimana siswa lebih senang berbicara di luar materi pelajaran 

dari pada mendengarkan penjelasan guru dalam menyampaikan materi, dan 

suasana kelas yang tidak kondusif. Menurut Kompri (2016: 4), motivasi adalah 

suatu dorongan dari dalam individu untuk melakukan tindakan dengan cara 

tertentu sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hal ini berarti bahwa motivasi 

adalah sebuah konstruksi dan proses interaksi antara harapan dan kenyataan 

masa yang akan datang dalam jangka pendek, sedang ataupun panjang. Selain 

itu, pemanfaatan buku paket ekonomi yang telah disediakan oleh sekolah belum 

digunakan sebaik mungkin dan sebagian besar siswa hanya memiliki LKS 

sebagai sumber belajar. Hal ini terlihat ketika tidak setiap jam pelajaran ekonomi 

selalu menggunakan buku paket. Dengan adanya media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 

solusi dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa adalah pengembangan 

media pembelajaran buku saku ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dikembangkannya suatu bahan ajar 

pendukung yang inovatif, kreatif, dan menarik perhatian siswa dalam 

mempelajari materi indeks harga dan inflasi. Salah satu alternatifnya yaitu 

dengan mengembangkan bahan ajar pendukung berupa buku saku. Buku saku 
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ekonomi merupakan salah satu jenis media cetak. Buku saku adalah buku 

dengan ukuran yang kecil, ringan, bisa disimpan di saku dan praktis untuk 

dibawa kemana-mana. Buku saku berisikan materi indeks harga dan inflasi yang 

disusun berdasarkan silabus dan kompetensi dasar. Pembuatan buku saku ini 

dirancang sedemikian rupa dengan variasi gambar, huruf dan warna yang 

membuat siswa termotivasi untuk membacanya. Penilaian buku saku ditinjau 

dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Menurut Hartanto dalam 

Mucharommah (2012: 12), “otak cenderung menyukai gambar/ ilustrasi dan 

warna dibandingkan tulisan”. Ilustrasi dapat membantu pembaca 

memvisualisasikan peristiwa ekonomi yang sulit diamati secara langsung. 

Ilustrasi gambar merupakan perangkat pengajaran yang dapat menarik minat 

belajar siswa secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan media pembelajaran buku saku ekonomi yang menarik dan 

diharapkan mampu menumbuhkan dan mendorong motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Seperti diketahui bahwa pemanfaatan media pembelajaran 

canggih lainnya seperti pembelajaran dengan menggunakan LCD tentu saja akan 

membuat siswa tidak bisa mempelajarinya diluar lingkungan sekolah karena 

terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki dan membutuhkan banyak persiapan 

yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran berbentuk buku saku 

ini diharapkan dapat membantu mempermudah siswa dalam melakukan 

pembelajaran dan membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam pemecahan 

persoalan mengenai materi Indeks Harga dan Inflasi baik di dalam maupun 

diluar kelas, sehingga siswa mampu termotivasi dalam belajar materi Indeks 

Harga dan Inflasi baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 

dengan adanya media pembelajaran buku saku ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengembangan media 

pembelajaran diperlukan untuk menyediakan lebih banyak sumber belajar yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Buku Saku 

Ekonomi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar bagi Siswa Kelas XI IPS di 
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SMA Negeri 1 Nogosari”. Buku saku ini memuat materi ekonomi dengan 

tampilan lebih berwarna, bergambar, dan ukurannya kecil dibandingkan buku 

paket maupun LKS yang dimiliki siswa, dengan harapan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Pengembangan buku saku dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan Silabus dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan oleh 

kurikulum. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi berbagai 

masalah yang dihadapi siswa: 

1. Media pembelajaran sebagai alat bantu untuk mengajar yang digunakan 

terbatas pada pemakaian buku paket ekonomi dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

2. Buku pelajaran yang ada dipasaran memiliki ukuran relatif besar dengan 

uraian bacaan panjang, dan sebagian besar tampilannya kurang menarik. 

3. Motivasi belajar siswa rendah terlihat dari kurangnya variasi media 

pembelajaran sehingga siswa cepat merasa bosan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Nogosari. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran 

buku saku hanya pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Nogosari. 

3. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI 

IPS di SMA Negeri 1 Nogosari dengan menggunakan media pembelajaran 

buku saku. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berupa buku saku ekonomi 

untuk siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Nogosari. 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran buku saku ekonomi berdasarkan 

penilaian dari ahli materi dan ahli media? 

3. Apakah terjadi peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran buku saku ekonomi? 

 

E. Tujuan Penelitan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran berupa buku saku 

ekonomi untuk siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Nogosari. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran buku saku ekonomi 

bedasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. 

3. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran buku saku ekonomi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan buku saku yang dapat digunakan untuk penyampaian 

materi indeks harga dan inflasi secara terstruktur dan dapat dijadikan 

alternatif sebagai media pembelajaran. 

b. Memberikan kontribusi positif bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan referensi 

pembelajaran dengan media cetak yaitu buku saku. 
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2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan 

pengalaman dalam penelitian serta sebagai bahan untuk menerapkan 

berbagai macam ilmu yang telah diperoleh selama diperkuliahan. 

b. Bagi guru dan sekolah 

1) Dapat memberikan masukan dan manfaat sebagai media alternatif 

yang menarik dan tambahan referensi khususnya dalam 

meningkatkan proses pendidikan ekonomi. 

2) Dapat memperkaya sumber belajar serta menyumbangkan masukan 

berupa media pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai 

sarana dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Bagi siswa 

1) Dapat menambah wawasan dan memberikan pengalaman belajar 

yang variatif bagi siswa. 

2) Dapat meningkatkan motivasi belajar ekonomi karena dengan 

adanya buku saku ekonomi yang praktis dan efektif akan 

mempermudah siswa dalam memahami materi. 

d. Bagi pembaca 

1) Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi. 

2) Dapat dijadikan perbaikan yang lebih sempurna kepada peneliti 

selanjutnya. 


