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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap aktivitas pengajaran sudah barang tentu memiliki tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan merupakan pekerjaan berat, memerlukan waktu 

dan pemahaman terhadap komponen pengajaran yang itu sendiri. Salah satu 

komponen pengajaran adalah media pengajaran yang menempati peranan penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu dunia pendidikan.  

Pembelajaran adalah proses kerja sama dan komunikasi antara siswa dengan 

guru atau dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini berarti 

mengajar hanya salah satu faktor penyebab timbulnya pembelajaran. Dengan 

demikian, maka media berfungsi bukan sekedar untuk merangsang siswa beraktifitas, 

melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.1 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. 

Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangya dapat menggunakan alat 

yang murah dan efesien yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi merupakan 
                                                           

1 Wina Sanjaya, Model Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 
hlm. 15.  
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keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Disamping 

menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk mengembangkan 

keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media 

tersebut belum tersedia.2 

Selain itu, sekolah merupakan sarana belajar anak yang dididik untuk menjadi 

individu yang berpotensi di masyarakat. Setiap individu yang dididik memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang belajar melalui proses yang mudah, cepat 

diterimanya tak jarang anak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. 

Media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (source) dan 

penerima (receiver) informasi.3 Media kartun adalah penggambaran dalam bentuk 

lukisan atau karikatur tentang orang. Gagasan atau situasi yang didesain untuk 

mempengaruhi opini masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat 

penting dalam pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam 

satu urutan logis atau mendukung makna.4 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran 

kegiatan intruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil 

                                                           
2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2. 
3 Wina Sanjaya, Op.cit., hlm. 57.  
4 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), hlm 58. 
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dalam belajar adalah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksional.5 Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan melalui benda tiruan, sampai 

kepada lambang verbal (abstrak).6 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam bentuk memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas 

utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat 

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan data tersebut guru dapat mengembangkan dan memperbaiki program 

pembelajaran.7 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Tujuan 

utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.8 

 
                                                           

5 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2014), hlm. 5. 

6 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 10. 
7 Wina Sanjaya, Op.cit., hlm.47.  
8 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm. 137.  
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka lebih lanjut 

penulis melakukan pembahasan tentang pengaruh media kartun terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Ibtidaiyah 

Azharyah 12 ulu Palembang. 

Berikut masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah: 

1. Keterbatasan media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

masih menggunakan media tradisional seperti papan tulis dan spidol. 

2. Hasil belajar yang dicapai peserta didik terbilang rendah, karena evaluasi yang 

digunakan oleh guru hanya keterbatasan pada ulangan harian dan ulangan 

umum. 

3. Guru kurang maksimal menciptakan lingkungan belajar menarik, sehingga 

siswa kurang termotivasi dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran mata 

pelajaran IPS. 

2. Pembatasan Masalah 

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah, maka penulis perlu 

memilih masalah yang khusus untuk diteliti. Mengingat keterbatasan penulis, maka 

diperlukan batasan masalah. Di antara masalah yang perlu dibatasi yaitu: materi yang 

dibahas dalam Mata Pelajaran IPS kelas IV yaitu tentang keragaman suku bangsa dan 

budaya dengan Kompetensi Dasar: 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya setempat (Kabupaten/kota, provinsi). Di MI Azharyah terdapat kelas IV A 
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dan IV B, maka peneliti menentukan kelas IV A sebagai kelas Eksperimen dan kelas 

IV B menjadi kelas Kontrol. 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana penerapan Media Kartun kelas IV pada mata pelajaran IPS di 

Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang? 

b. Bagaimana Hasil Belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS di 

Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang? 

c. Adakah hubungan antara penerapan Media Kartun terhadap Hasil Belajar 

siswa kelas Eksperimen dan kelas Kontrol pada mata pelajaran IPS di 

Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pokok penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan media kartun terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu 

Palembang. 

Sedangkan tujuan lebih terperinci dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Media Kartun kelas IV pada 

mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Hasil Belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 
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c. Untuk mengetahui Adakah hubungan antara penerapan Media Kartun 

terhadap Hasil Belajar siswa kelas Eksperimen dan kelas Kontrol pada 

mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi, menambah serta 

mengembangkan khasanah pengetahuan di bidang media pendidikan 

dan pengajaran khususnya masalah peningkatan kualitas dan hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik, baik bagi pendidik maupun 

peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

a) Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para guru yang 

mengajar khususnya pada mata pelajaran IPS agar guru dapat 

menerapkan media pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga media yang diterapkan oleh guru ini benar-benar dapat 

memudahkan belajar sehingga keberhasilan belajar siswa dapat 

tercapai dengan baik 

b) Dengan diketahuinya media pembelajaran yang baik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa maka penggunaannya dapat 

dikembangkan lebih lanjut 
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c) Bagi dapat menambah wawasan dalam usaha menerapkan media 

pengajaran dan diterapkan dalam proses belajar mengajar dan untuk 

mendapatkan hasil belajar pengetahuan di bidang mata pelajaran IPS 

d) Memberikan informasi bagi sekolah dalam meningkatkan perbaikan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai 

e) Bagi para pembaca pada umumnya dapat dijadikan sebagai literatur 

tambahan dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang. 

 
D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang sedang direncanakan guna mengetahui persamaan dan 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Media Kartun terhadap Hasil Belajar siswa pada Mata 

Pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. Berikut ini 

penulis akan menerangkan beberapa kajian pustaka penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini, yang akan dipakai sebagai landasan penelitian guna membantu 

penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Hapazuddin (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Bidang Studi IPS Tentang Kepahlawan Dengan Metode Ekspositori di 

Kelas IV MI Sirajul Huda Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara 

Enim”. Dari hasil penelitiannya beliau menyimpulkan penggunaan metode 
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ekspositori dalam kegiatan pembelajaran terbukti mampu menarik perhatian dan 

kreativitas siswa sehingga kreativitas siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak 

membosankan. Untuk memupuk keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan dapat 

ditingkatkan melalui pengajuan pertanyaan yang jelas dan singkat, serta pemberian 

waktu berfikir.Semakin besar persentase keterlibatan aktif anak dalam kegiatan 

pembelajaran, nilai rata-rata ulangan harian siswa semakin meningkat serta 

persentase ketuntasan siswa dalam belajar juga meningkat. 

Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

pada sebelum tindakan hanya rata-rata 40% menjadi 60% siklus I, siklus II 73,33% 

dan 86,67% pada siklus III. Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran 

menunjukkan peningkatan hal ini dapat ditingkatkan dengan rata-rata hasil tes mata 

pelajaran IPS sebelum perbaikan dari 20 siswa yang tuntas hanya 9 orang dan tidak 

tuntas 11 orang tanpa pembelajaran metode eksploritasi. Siklus I yang tuntas 9 orang 

dan tidak tuntas 11 orang, siklus II yang tuntas 16 orang dan tidak tuntas 4 orang dan 

siklus III 20 orang siswa tuntas semua setelah menggunakan pembelajaran metode 

ekspositori.9 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar dari 

judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas 

upaya meningkatkan hasil belajar bidang studi IPS. Perbedaannya adalah lebih 

                                                           
9 Hapazuddin, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bidang Studi IPS Tentang Kepahlawan 

Dengan Metode Ekspositori di Kelas IV MI Sirajul Huda Kecamatan Semende Darat Tengah 
Kabupaten Muara Enim”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Perpustakaan IAIN 
Raden Fatah, 2010), hlm. 55-56, t.d. 
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terfokus pada penggunaan metode ekspositori di kelas IV MI Sirajul Huda 

Kec.Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim. 

Riana Yusuf dalam Skripsinya tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh 

Kreatvitas Guru terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Bidang Studi Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Diniyah Nurul Iman Desa Tanjung Dayang Kecamatan 

Indralaya Selatan kabupaten Ogan Ilir”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa 

data pada baba-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar siswa di 

Madrasah Diniyah Nurul Iman Desa Tanjung Dayang terlibat cukup memuaskan. 

Indikator yang menunjukkan hasil belajar siswa ini dapat dilihat dari buku raport 

sebagian siswa cukup memuaskan selanjutnya dalam prakteknya siswa-siswi 

madrasah sudah cukup baik dalam meningkatkan kemampuan membaca ayat-ayal Al-

Qur’an. Terlihat dari sebagian siswa mengerti dan paham tentang makna shalat dan 

tata cara dalam melakukan shalat, selain itu mereka juga sudah mengenal dan hafal 

dalam membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Fatiha, An-Nas, dan beberapa 

surat lain.10 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar dari 

judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas 

hasil belajar. Perbedaannya adalah lebih terfokus pada Pengaruh Kreatvitas Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di 

                                                           
10 Riana Yusuf, “Pengaruh Kreatvitas Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Nurul Iman Desa Tanjung Dayang Kecamatan 
Indralaya Selata kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam,  (Palembang: 
Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2011), t.d.    
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Madrasah Diniyah Nurul Iman Desa Tanjung Dayang Kecamatan Indralaya Selatan 

Kabupaten Ogan Ilir. 

Rofi’ah dalam skripsinya tahun 2010 yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an di Kelas IV SD 

Negeri 2 Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Malalui Gaya Mengajar dan Media 

Pembelajaran Yang Variatif”. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran. Semakin besar persentase siswa yang terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran, nilai rata-rata evaluasi dan ketuntasan siswa dalam belajar juga 

meningkat. Dengan melalui gaya mengajar dan media pembelajaran yang variatif 

dalam pembelajaran, materi yang diberikan akan lebih mudah dipahami siswa.11 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar dari 

judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas 

hasil belajar. Perbedaannya adalah lebih terfokus pada Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an di Kelas IV SD Negeri 2 

Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Malalui Gaya Mengajar dan Media Pembelajaran 

Yang Variatif. 

Nur Hidayah (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Alat Peraga Uang 

                                                           
11 Rofi’ah,  “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Baca Tulias Al-

Qur’an di Kelas iv SD Negeri 2 Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Malalui Gaya Mengajar dan Media 
Pembelajaran Yang Variatif”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam,  (Palembang: Perpustakaan 
IAIN Raden Fatah, 2010), t.d.     
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Kertas di Kelas III MI NU Kumpul Sari Kec. Buay Madang Kab.OKU Timur”. Beliau 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas III MI NU Kumpulsari Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU 

Timur akan berhasil apabila sekolah menyediakan alat peraga pembelajaran dan guru 

dapat menggunakannya secara tepat yaitu sesuai dengan materi pelajaran yang 

diajarkan di kelas. Karena dengan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan minat 

belajar siswa sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran di sekolah.12 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar dari 

judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Perbedaannya adalah lebih terfokus pada Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Alat Peraga Uang Kertas di Kelas III MI 

NU Kumpul Sari Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur. 

Sumiyati (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Media 

Globe Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa tentang Perubahan 

Kenampakan Bumi pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Slogo 1 Tanon Sragen”. 

Menyatakan bahwa meningkatnya nilai rata-rata kelas dan ketuntasan nilai klasikal 

siswa tentang materi perubahan kenampakan bumi dengan menggunakan media 

pembelajaran globe. Sebelum diadakan tindakan, hasil belajar siswa masih rendah 

                                                           
12Nur Hidayah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Melalui Alat Peraga Uang Kertas di Kelas III MI NU Kumpul Sari Kec.Buay Madang 
Kab.OKU Timur”. Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Perpustakaan IAIN Raden 
Fatah, 2010), hlm. 74, t.d. 
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dibuktikan dengan dari jumlah 11 siswa terdapat 6 siswa 55% sudah memenuhi KKM 

yaitu 64. Setelah diadakan tindakan siklus I, ketuntasan hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 7 siswa atau 64% siswa telah memenuhi KKM.Pada siklus II ketuntasan 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 9 siswa atau 82%.Selain itu nilai rata-rata kelas 

juga meningkat, sebelum diadakan tindakan nilai rata-rata siswa 61.Siklus Inilai rata-

rata meningkat menjadi 65 dan siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 70.13 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar dari 

judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama membahas 

teantang hasil belajar. Perbedaannya adalah lebih terfokus pada upaya peningkatan 

hasil belajar siswa tentang perubahan kenampakan bumi pada mata pelajaran IPA 

kelas IV SDN Slogo 1 Tanon Sragen. 

Jadi, dari penelitian di atas, ada kesamaan dan perbedaan dengan masalah 

yang akan ditulis peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti hasil belajar 

siswa. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi media pembelajaran dan yang 

digunakan yaitu peneliti menggunakan media kartun dalam proses pembelajaran, 

mata pelajaran yang digunakan dan jenis penelitian kemudian pada tempat penelitian. 

Atas pertimbangan tersebut penulis memutuskan untuk meneliti secara langsung 

keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa. Penulis menetapkan judul penelitian ini 

sebagai judul skripsi yaitu: Pengaruh Penerapan Media Kartun terhadap Hasil 

                                                           
13Sumiyati, “Penggunaan Media Globe Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Tentang Perubahan Kenampakan Bumi Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Slogo 1 Tanon 
Sragen”.Skripsi Keguruan dan Ilmu Pendidikan(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012). (Online) 
http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=27114, 16 April 2014. Hlm. 55 

http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=27114
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Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Materi Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 

E.  Kerangka Teori 

Penelitian ini mengangkat teori tentang Media Kartun terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada mata pelajaran IPS sebagai berikut: 

1. Media Kartun 

Kata Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, media adalah perantara 

(wa saa il) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.14 

Media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (source) dan 

penerima (receiver) informasi. Media bisa diartikan perantara dari sumber 

informasi ke penerima informasi.15 

Kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis yakni suatu 

gambar interprelatif yang mengggunakan simbol-simbol untuk sesuatu pesan 

secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau 

kejadian-kejadian tertentu. Kemampuannya besar sekali untuk menarik 

perhatian, mempengaruhi sikap maupun tingkah laku. Kartun biasanya hanya 

menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke 

dalam gambar sederhana, tanpa detail dengan menggunakan simbol-simbol 

serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti dengan cepat. Kalau kartun 

                                                           
14 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 3. 
15 Wina Sanjaya, Op.cit., hlm. 57. 
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mengena, pesan yang besar bisa dijadikan secara ringkas dan kesannya akan 

tahan lama di ingatan.16 

Memilih dan menilai kartun: 

a. Pemakaiannya sesuai dengan tingkat pemahaman 

Pertimbangan pertama adalah arti kartun hendaknya dapat dimengerti 

oleh siswa pada saat kartun tersebut digunakan. 

b. Kesederhanaan 

Memperkirakan arti kartun dapat dimengerti, berarti ada beberapa 

perwatakan fisik yang diinginkan dari kartun-kartun yang baik, salah 

satu di antaranya adalah kesederhanaan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa kartun-kartun yang baik hanya berisi hal yang penting-penting 

saja. Kartun banyak bergantung pada kunci perwatakan untuk 

pengenalan terhadap rincian fotografis secara luas. 

Penggunaan kartun di antaranya: 

a. Untuk memotivasi 

Sesuai dengan wataknya kartun yang efektif akan menarik perhatian 

serta menumbuhkan minat belajar siswa. Ini menunjukkan bahan-

bahan kartun bisa menjadi alat motivasi yang berguna di kelas. 

 

 

                                                           
16 Yuhdi Munadi, Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru), (Jakarta: GP Press Group, 

2013), hlm. 88. 
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b. Sebagai Ilustrasi 

Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun 

dalam menggambarkan konsep ilmiah pengajaran sains. Sebagian 

dipakai untuk mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada 

tidaknya situasi ilmiah yang dapat digambarkan dalam kartun. 

Sebagian lagi menggambarkan kesalahan-kesalahan dalam 

menafsirkan isi yang terkandung dalam kartun. Ini berarti kartun dapat 

digunakan sebagai ilustrasi dalam kegiatan pengajaran. 

c. Untuk kegiatan siswa 

Jenis lain dari kartun yang dipergunakan adalah kreasi kartun-kartun 

yang dibuat siswa sendiri. 

-  Kelebihan dan Kekurangan Media Kartun di antaranya:17 

1.  Kelebihan 

a)  Penggunaan simbol yang singkat dan langsung mengena pada 

sasaran. 

b)  Mengemukakan suatu ide/ pesan, peristiwa secara estetis. 

c) Mengemukakan ide atau pesan, peristiwa secara stereotipe mudah 

dikenal umum. 

d)  Tidak memerlukan banyak penjelasan atau kata-kata. 

 

                                                           
17 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Pedajogja, 2012), hlm. 116-

117.  
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2.  Kekurangan 

a)  Adanya stereotipe ini justru dapat menyebabkan terjadinya salah 

mewakili dan salah pengertian. 

b)  Sering menyederhanakan ide atau peristiwa, sehingga dapat salah 

mewakili sesuatu. 

c) Apabila guru salah memanfaatkannya dan salah memberikan 

penjelasan, maka akan membingungkan peserta didik saja.  

Media kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur 

tentang orang. Gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini 

masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting dalam 

pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam satu 

urutan logis atau mendukung makna.18 

2. Hasil Belajar 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran kegiatan intruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah berhasil mencapai 

                                                           
18 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai,  Op.cit., hlm. 58-63. 
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tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.19 Hasil belajar berupa 

perubahan prilaku, baik yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik.20 

Menurut Dymiati dan Mudjiono (1994) dalam buku Evaluasi Pendidikan, 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan 

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya 

penigkatan dan pengembangan yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan 

sebagainya.21  

3. Pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah.22 

Menurut Zuraik dalam Djahiri (1984), hakikat IPS adalah harapan untuk 

mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-

                                                           
19 Ahmad Susanto,Op.cit., hlm. 5. 
20 Ismail Sukardi, Model dan Metode Pembelajaran Modern: Suatu Pengantar, (Palembang: 

Tunas Gemilang Press, 2011), hlm. 10. 
21 Fajri Ismail,  Evaluasi Pendidikan. (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38. 
22 Ahmad Susanto, Op.cit., hlm. 137.  
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benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung 

jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Hakikat IPS di Sekolah 

Dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media 

pelatihan bagi siswa sebagai warga Negara sedini mungkin.23  

- Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. Tujuan pendidikan ilmu sosial dikembangkan atas dasar 

pemikiran bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dikembangkan atas dasar 

pemikiran suatu disiplin ilmu, sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan 

pendidikan institusional menjadi landasan pemikiran mengenai tujuan 

pendidikan ilmu nasional.24 

Materi yang saya terapkan yaitu tentang keragaman suku bangsa dan 

budaya, yang terdapat pada buku Tim Bina Karya Guru, 2007. IPS Terpadu, 

BAB 4, Semester 1. 

-  Standar Kompetensi 

 1. Memahami Sejarah, Kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan propinsi. 

                                                           
23 Ibid, hlm. 138.  
24

 Ibid, hlm. 145. 
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-  Kompetensi Dasar 

 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat 

(kabupaten/kota, provinsi). 

F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

1) Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. variabel X menjadi variabel 

pengaruh, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media kartun. Variabel Y 

menjadi variable terpengaruh, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

Agar tergambar dengan jelas apa yang dimaksud penulis, maka variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

 Variabel Pengaruh (X)   Variabel Terpengaruh (Y) 

 

 

2) Defenisi Operasional 

Media Kartun dalam penelitian ini adalah penggambaran dalam bentuk 

lukisan atau karikatur tentang orang. Gagasan atau situasi yang di desain untuk 

mempengaruhi opini masyarakat. Kartun sebagai alat bantu mempunyai 

 Media Kartun 
Hasil Belajar Siswa  Pada Mata 

Pelajaran IPS 
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manfaat penting dalam pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi 

bahan dalam satu urutan logis atau mendukung makna.25 

Hasil Belajar dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, tingkat keberhasilan 

tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau 

simbol.26 Hasil belajar berupa perubahan prilaku, baik yang bersifat kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.27 

G. Hipotesis Penelitian 

Menurut maknanya dalam suatu penelitian, hipotesis adalah dugaan 

sementara yang mengandung pernyataan-pernyataan ilmiah, tetapi masih 

memerlukan pengujian.28 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan media kartun terhadap 

hasil belajar siswa kelas Eksperimen dan kelas Kontrol pada mata pelajaran IPS 

di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan media kartun 

terhadap hasil belajar siswa kelas Eksperimen dan kelas Kontrol pada mata 

pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang 

 

 

                                                           
25 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op. cit., hlm. 58-63. 
26 Fajri Ismail,  Op.cit., hlm. 38. 
27 Ismail Sukardi, Op.cit., hlm. 10. 
28 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 145.  
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H. Metodologi Penelitian 

1.      Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini jika ditinjau dari cara memperoleh data, penelitian ini 

termasuk ke dalam kelompok penelitian eksperimen yakni penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan.29 Dalam penelitian eksperimen variabel-

variabel yang ada termasuk variabel bebas atau independent variable dan 

variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas merupakan variabel 

yang dimanipulasikan secara sistematis. 

Penelitian eksperimen dilakukan di tempat penelitian atau responden 

dengan menjadikan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu 

Palembang menjadi subjek penelitian. Dengan arti peneliti melakukan 

pengamatan langsung untuk mengamati secara langsung kondisi yang ada di 

lapangan dan dengan partisipasi dengan responden akan mendapatkan 

tambahan informasi. Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara 

intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi 

pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. 

2.    Desain Eksperimen 

Desain penelitian eksperimen terbagi menjadi empat yaitu : “Pre 

experiment designs, True experiment designs, Factorial Design dan Quasi 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta. 2013), 
hal. 72. 
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Experiment designs. Dalam penelitian ini menggunakan Quasi Experiment 

designs.”30 Berikut ini gambar desain eksperimen yaitu sebagai berikut. 31 

Desain Eksperimen 

 

           

Keterangan: 

O1  :   Kelas Eksperimen sebelum diberi treatment 

O2  :   Kelas Eksperimen setelah diberi treatment 

O3  :  Kelas Kontrol sebelum diberi treatment 

O4  :  Kelas Kontrol setelah diberi treatment 

X   :  Treatment  yang diberikan (Media Pembelajaran Kartun) 

Pada umumnya yang dijadikan ukuran dan kriteria untuk menilai ada atau 

tidak adanya perbedaan itu adalah perbedaan mean atau mean defferences 

yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan 

treatment. Selanjutnya untuk menilai apakah perbedaan mean itu cukup 

menyolok, cukup berarti. Dan cukup meyakinkan atau tidak, digunakan teknik 

statistik yang khusus dipersiapkan untuk ada tidaknya perbedaan seperti test 

“t”. 

    

                                                           
30 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2013), hlm.109. 
31 Sugiyono, Op.cit., hlm.79. 

O1            X         O2 

O3           O4 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan 

angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh hipotesis 

tertentu, yang salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menguji 

hipotesis yang ditentukan sebelumnya.32 

Jadi, dengan penelitian kuantitatif ini memungkinkan dilakukannya 

pencatatan data hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan media kartun 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS secara nyata 

dalam bentuk angka. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif dalam metode eksperimen yaitu data berbentuk angka yang 

dideskripsikan untuk menganalisis ketercapaian penggunaan media 

kartun terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 

Ulu Palembang.  

b. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi atas 2 macam: 

                                                           
32 Beni Ahmad Saebani, Op.cit., hlm. 128.  
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1) Data primer berupa data yang dihimpun dari siswa berkenaan dengan 

penggunaan media kartun terhadap hasil belajar siswa meliputi siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 

Ulu Palembang 

2) Data skunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung 

tentang siswa yakni melalui guru mata pelajaran dan buku-buku yang 

menunjang penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari guru, keterangan, arsip-arsip, dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh malalui 

metode wawancara dan dokumentasi. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sumber 

sampel.33. Adapun populasi yang akan disedelidiki dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV MI Azharyah 12 Ulu Palembang yang 

berjumlah 75 siswa yang terdiri dari kelas IV A dan kelas IV B. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 173. 
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Tabel. 1 
Populasi 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang 

No Kelas 
Jumlah Jumlah 

Siswa Siswi 

1 IV.A 18 21 39 

2 IV.B 18 18 36 

Sumber: MI Azharyah 12 Ulu Palembang 

a. Sampel 

Dari populasi di atas, peneliti mengambil sampel dengan teknik 

wilayah (Probability Sample). Sampel ini merupakan teknik sampling 

yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap populasi yang 

terdapat dari populasi.34 Dalam hal ini sampel yang akan diteliti adalah 

siswa-siswi kelas IV A dan kelas IV B Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 

Palembang yang berjumlah 75 siswa. 

Tabel. 2 
Jumlah Sampel 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang 

No Kelas 
Jumlah Jumlah 

Siswa Siswi 

1 IV.A 18 21 39 

2 IV.B 18 18 36 

Sumber: MI Azharyah 12 Ulu Palembang 

 

 

                                                           
34

 Ibid, hlm. 134. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian, Untuk mengetahui bagaimana penerapan media 

kartun di MI Azharyah Palembang serta mengetahui keadaan siswa 

dan lokasi di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang atau 

tentang kondisi umum di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu 

Palembang. 

b. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah 

berdirinya MI Azharyah Palembang kepada kepala sekolah, dan 

tentang proses belajar mengajar kepada guru kelas di MI Azharyah 

Palembang. 

c. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPS pada materi keragaman suku 

bangsa dan budaya dan cara penyampaian guru dalam memberikan 

materi pembelajaran dan mendidik siswa, serta data lain yang 

diperlukan seperti arsip-arsip nilai ujian mata pelajaran IPS siswa-

siswi Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 
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d. Tes 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil 

belajar siswa dengan cara memberikan soal sebelum (pretest) dan 

sesudah (posttest) kepada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Azharyah 12 Ulu Palembang. Bentuk tes yang diberikan adalah Tes 

Pilihan Ganda sebanyak 20 soal. 

7. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik analisis kuantitatif yaitu mengumpulkan data, menyajikan data, 

mengolah data, menguji dan menyimpulkan. Adapun sampelnya 75 orang 

siswa yaitu kelas IV A 39 siswa dan kelas IV B 36 siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Azharyah 12 Ulu Palembang (Tes”t” untuk dua sampel besar yang satu sama 

lain tidak mempunyai hubungan) dengan rumus sebagai berikut:35 

t =                
Keterangan:  

t  : Tes “t”     : Mean dari Variabel 1    : Mean dari Variabel 2           : Standar error perbedaan antara mean variabel 1 dan mean 

variabel 2 

                                                           
35 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2010), 

hlm. 346.  
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Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Mencari Mean untuk variabel X (Variabel 1) :       + i 
∑     

b. Mencari Mean untuk Variabel Y (Variabel II):    =    + i  
∑     

c. Menacari Deviasi Standar Variabel X (Variabel I) :  

    =   √∑       ∑      
 

d. Mencari Deviasi Standar Variabel Y (Variabel II) : 

    =   √∑       ∑      
 

e. Mencari standar Error Mean Variabel X (Variabel I) :          √     

 

f. Mencari standar Error Mean Variabel Y (Variabel II) :          √     

 
g. Langkah selanjutnya mencari Standard Error perbedaan mean variabel X dan 

Y, dengan rumus:         = √            

h. Kemudian, Mencari “t” atau       = 
               

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis bagi menjadi 5 

bab, dimana masing-masing bab mempunyai keterkaitan dengan bab-bab lainnya 
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dan menguraikan dengan beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     BAB I  :  PENDAHULUAN yang membahas tentang Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Teori, Hipotesis Penelitian, Variabel Penelitian, Definisi 

Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI yang membahas tentang  pengertian media 

pembelajaran, pengertian media Kartun, pengertian hasil belajar, 

dan pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial. 

BAB III  :   DESKRIPSI UMUM MADRASAH IBTIDAIYAH AZHARYAH 

12 ULU PALEMBANG menjelaskan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya madrasah, letak 

geografis, keadaan guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa 

serta sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu 

Palembang. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan bab 

tentang pelaksanaan media kartun di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 

12 Ulu Palembang, hasil belajar siswa dan pengaruh media kartun 

terhadap hasil belajar siswa. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 


