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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan  yang sangat krusial dan menjadi 

faktor keberlangsungan hidup suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat 

dilihat dari kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut.  Jika pendidikan 

berkualitas baik, maka sangat besar kemungkinan bahwa negara tersebut akan 

mengalami kemajuan. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan berkualitas 

buruk, bisa dipastikan bahwa negara tersebut tidak akan mampu bersaing 

secara global. Untuk bisa memajukan bangsa ini diperlukan para generasi 

penerus bangsa yang mumpuni dan siap untuk bersaing di era globalisasi ini, 

tentunya hal itu bisa tercapai dengan dukungan mutu pendidikan yang baik. 

Maka sudah tentu pendidikan menjadi modal dasar pembangunan bangsa 

Indonesia ini. 

Sekolah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan 

secara formal. Di sekolah diajarkan berbagai mata pelajaran yang berguna 

untuk life-skill  manusia akan datang. Salah satu mata pelajaran yang penting 

untuk diajarkan di sekolah adalah matematika yang merupakan induk dari ilmu 

pengetahuan. Pembelajaran matematika di sekolah seharusnya tidak hanya 

menekankan pada rumus-rumus matematika melainkan juga mengajarkan 

siswa untuk dapat menyelesaikan persoalan matematis yang berkaitan dengan  

kehidupan sehari-hari. Untuk itulah matematika harus dipelajari oleh siswa 

agar mereka senantiasa berpikir logis, kreatif, dan berpikir untuk penyelesaian 

masalah matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat Farida dan Hiltrimartin 

(2011) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika 

adalah mengembangkan aktifitas kreatif yang melibatkan imajinasi dan intuisi.  

Dengan pengasahan kepekaan  kreatif dalam pemecahan masalah matematika, 

hal ini secara tidak langsung akan membuat siswa menjadi kreatif pula dalam 

pemecahan masalah yang mereka alami di kehidupan yang nyata. Sementara di 

sisi lain salah satu upaya untuk memajukan bangsa adalah mendorong   

mendorong setiap sekolah agar menghasilkan lulusan yang kreatif, produktif, 
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dan  mampu menghadirkan solusi dalam setiap permasalahan yang ada 

sehingga mampu bersaing secara global.  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dasar yang terus 

berkembang seiring kemajuan zaman, baik dari segi materi maupun 

kegunaannya. Bila ditinjau dari segi kegunaannya, matematika merupakan ilmu 

yang akan terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai 

alat untuk mengembangkan science dan teknologi, seperti yang diungkapkan 

Hudoyo (1998) menyatakan bahwa matematika merupakan pengetahuan 

esensial sebagai dasar untuk bekerja seumur hidup dalam abad globalisasi. 

Oleh karena itu, matematika adalah salah satu bidang studi yang harus 

dipelajari mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD/MI) hingga ke perguruan 

tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi  pemahaman siswa dalam  pembelajaran 

matematika adalah  kemampuan pedagogik guru (Leong, 2013). Seorang guru 

harus mampu menyampaikan materi matematika dengan baik kepada anak 

didiknya, sehingga kesan negatif terhadap matematika yang selama ini melekat 

pada anak didik dapat diubah menjadi kesan positif. Seorang guru juga dituntut 

kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kurangnya variasi dalam 

penggunaan metode pembelajaran menyebabkan kecenderungan siswa yang 

pasif, kurang termotivasi dalam belajar matematika, serta kurang 

teroptimalkannya kemampuan siswa dalam hal berpikir kritis, kreatif, analitis 

dan logis (Rusiyanti, 2011). 

Sardiman (1996) mengatakan pada hakekatnya proses belajar mengajar 

adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan melalui saluran 

atau media tertentu ke penerima pesan. Kegiatan belajar mengajar di kelas juga 

merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri dimana guru dan siswa saling 

bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Oleh sebab itu, 

komunikasi memegang peranan penting dalam pembelajaran. Agar komunikasi 

antara guru dan siswa berlangsung baik dan informasi yang disampaikan guru 

dapat diterima oleh siswa, maka dalam kegiatan belajar mengajar perlu 
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menggunakan media pembelajaran (Asnawir, 2002), dan guru juga harus 

menguasai materinya. 

Peranan guru tidak hanya berhenti sebagai seorang pendidik atau 

pengajar. Peranan yang tidak kalah penting dari seorang guru yaitu sebagai 

fasilitator dan mediator. Sebagai mediator guru hendaknya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena 

media pendidikan adalah alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

belajar-mengajar. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan 

sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan 

proses belajar-mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah 

ataupun surat kabar. Pada bagian lain, Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa 

agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, maka guru perlu 

memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan 

sumber belajar. Dari ungkapan ini, jelas bahwa untuk mewujudkan dirinya 

sebagai fasilitator, guru mutlak perlu menyediakan sumber dan media belajar 

yang cocok dan beragam dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan tidak 

menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar bagi para siswanya. 

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, 

tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta 

mengusahakan media itu dengan baik. Memilih dan menggunakan media 

pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan 

kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa. 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor utama yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa, karena melalui medialah pesan 

pembelajaran dapat disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. 

Untuk mewujudkan efektivitas dalam belajar dan mengajar maka harus 

memperhatikan bagaimana pesan pembelajaran tersebut dirancang agar siswa 

merasa tertarik untuk belajar.  Gagne  & Briggs (1979, hlm. 19)   

mengemukakan “instruction is  the means employed by teachers, designers of 

materials, curriculum specialists, and others whose purpose it is to develop an 

organized plan to promote learning”. Pernyataan  tersebut  mengandung  

makna bahwa pembelajaran adalah pekerjaan guru, pembuat bahan pelajaran, 
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ahli  kurikulum dan yang lainnya, yang bertujuan membangun rencana  untuk 

memajukan proses belajar. Pembelajaran menurut pandangan  Hamalik (2013, 

hlm. 57) adalah “suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.” Guru juga harus dapat 

menyediakan sumber belajar, media untuk belajar, merancang kegiatan yang 

harus dilaksanakan siswa, mengatur pengalokasian waktu, menyediakan tempat 

belajar, dan mengatur pengelolaan kelas. 

Salah satu konsep matematika yang diajarkan di SMP yaitu tentang 

segitiga. Dari hasil wawancara guru dari  sekolah yang ada  di Kota Bandung  

diketahui bahwa materi segitiga adalah materi yang sulit dipahami oleh siswa. 

Diketahui hanya sekitar 35- 45% yang bisa menyelesaikan soal tentang segitiga 

tersebut. Saat ditanya jenis segitiga kepada beberapa orang siswa, mereka 

hanya menjawab  segitiga sama sisi dan sama kaki saja. Mereka tidak ingat 

bahwa jenis segitiga dapat dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan panjang 

sisinya, dan berdasatkan besar sudutnya. Seperti yang diungkapkan  Dagli 

(2016) di dalam penelitiannya bahwa anak-anak mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi jenis-jenis segitiga. Hal ini juga didukung oleh penelitian  

Hock (2015) bahwa anak-anak kurang memahami apa yang guru mereka 

terangkan, khususnya topik geometri. Padahal saat guru menerangkan 

pelajaran, siswa kelihatan mengerti tentang konsep tersebut. Tetapi setelah 

materi itu selesai, siswa mudah sekali untuk melupakannya. Hal ini mungkin 

disebabkan karena pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru kurang 

bermakna. Sehingga apa yang diterima oleh siswa pada hari itu tidak melekat 

di benak siswa. 

Selain daripada hal itu, diketahui juga bahwa siswa kurang termotivasi 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran matematika. Hal itu dikarenakan 

meraka kurang tertarik dengan bahan ajar yang ada yaitu buku cetak dari 

penerbit yang berisikan padat  materi tanpa penyajian gambar. Seperti yang 

diungkapkan Zulkardi (2003), hasil riset pada pelajaran matematika 

menunjukkan bahwa buku paket yang diwajibkan di sekolah dirasakan sulit,  

baik oleh murid maupun oleh guru matematika. Kesulitan itu disebabkan oleh 
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buku teks ditulis oleh pakar matematika dan kurangnya melibatkan guru 

sekolah. Selain itu, guru juga tidak berupaya untuk menjadikan pembelajaran 

yang inovatif dan kreatif dengan menggunakan bahan ajar yang sudah 

terpersonalisasi sebagai media pembelajaran visual bagi siswa. Hal inilah yang 

membuat anak-anak semakin tidak menyukai matematika. Ini bisa dilihat dari 

hasil pelajaran matematika yang rendah, hanya beberapa orang saja yang 

memenuhi keteuntasan hasil belajar matematika. 

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pendidikan matematika 

di sekolah, pertama kali yang harus dilaksanakan adalah bagaimana 

menumbuhkan kembali minat siswa terhadap matematika, karena dengan minat 

yang tinggi maka akan berdampak pada hasil belajar yang bagus pula. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ekawati (2014)  bahwa faktor yang menentukan 

keberhasilan belajar matematika adalah minat belajar. Menumbuhkan kembali 

minat siswa terhadap matematika akan sangat terkait dengan berbagai aspek 

yang melingkupi proses pembelajaran matematika di sekolah. Aspek-aspek itu 

menyangkut pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika, 

metode pengajaran, maupun aspek-aspek lain yang mungkin tidak secara 

langsung berhubungan dengan proses pembelajaran matematika, misalnya 

sikap orang tua (atau masyarakat pada umumnya) terhadap matematika. 

Karakteristik matematika yang bersifat abstrak sementara ini masih dianggap 

sebagai faktor penyulit bagi siswa yang akan mempelajarinya. Di sisi lain 

kemampuan abstraksi siswa terutama siswa SMP masih rendah. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru agar menjadikan matematika yang 

abstrak itu menjadi nyata dalam benak siswa. Hal itu dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai media pembelajaran atau alat peraga yang sesuai.  

Untuk menumbuhkan minat siswa terhadap matematika, pembelajaran 

matematika di sekolah dalam penyajiannya harus diupayakan dengan cara yang 

lebih menarik bagi siswa. Sebuah pembelajaran akan lebih bermakna jika 

menggunakan media pembelajaran, karena guru akan lebih mudah 

menyampaikan ke siswa, sedangkan siswa pun juga akan lebih mudah dalam 

menerima pelajaran. Apalagi untuk mata pelajaran matematika merupakan 
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mata pelajaran yang banyak membutuhkan media, untuk memvisualisasikan 

materi kepada siswa.  

Sebagai upaya memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna, 

maka diperlukan media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik tidak 

hanya pengetahuan teoritik tetapi lebih pada pengalaman yang nyata. Namun 

dalam pembuatan media pembelajaran, seorang guru tidak bisa membuat media 

pembelajaran sesuai dengan hatinya sendiri. Guru harus memperhatikan tingkat 

psikologis usia anak didiknya, seperti apa yang mereka sukai, bagaimana pola 

pikir mereka, bagaimana tingkat pemahaman mereka, dan lain sebagainya. Hal 

ini bertujuan agar kita bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat psikologis, tingkat pemahaman, dan menarik perhatian mereka, karena 

itu merupakan tujuan utama dari dibuatnya media pembelajaran. Dengan 

adanya perhatian dari siswa tersebut maka akan bertambah semangat siswa 

untuk melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hal-hal tersebut, kebutuhan 

akan media pembelajaran berupa komik untuk mata pelajaran matematika 

dirasa benar-benar dibutuhkan untuk guru, begitu juga bagi siswa.  

Komik adalah suatu bentuk seni populer terutama di kalangan anak-anak 

dan dengan demikian memberikan potensi media untuk pendidikan sains dan 

komunikasi (Tatalovic, 2009). Sekarang ini komik mulai digunakan untuk 

pembelajaran terutama bagi anak-anak. Hal ini disebabkan kecenderungan 

pada siswa yang tidak begitu menyukai buku teks karena tidak menarik. 

Padahal siswa cenderung lebih menyukai buku yang bergambar, yang penuh 

warna dan visualisasi dalam bentuk realistik maupun kartun.  Komik 

pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca 

sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Siswa SMP cenderung tertarik membaca buku bergambar (seperti komik) 

dibanding buku pelajaran biasa. Bagi mereka, kegiatan membaca buku 

bergambar atau komik merupakan kegiatan yang menyenangkan. Seperti yang 

diungkapkan Sugiharta (1997, hlm. 43) bahwa, “Bagi anak, kegiatan membaca 

buku bergambar atau komik merupakan kegiatan menghibur dan 

menyenangkan dengan gambar-gambar yang atraktif, berwarna dengan format 

sampul yang bagus dan menarik sehingga dilihat dari penampilannya saja anak 
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sudah mulai tertarik untuk melihat dan segera membaca buku tersebut”. Komik 

mempunyai alur cerita yang runtut dan teratur memudahkan untuk diingat 

kembali. Selain  daripada hal itu, karakteristik anak SMP cenderung menyukai 

bermain. Komik merupakan salah satu alternatif yang dapat dipakai oleh guru 

dalam strategi bermain sambil belajar. Membaca komik merupakan suatu 

kegitan bermain yang bersifat pasif. Dengan kecenderungan ketertarikan siswa 

terhadap komik, maka komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran.  

Dengan memasukkan konsep-konsep matematika ke dalam komik atau 

memaparkan sedikit materi dalam bentuk komik diharapkan dapat 

menggerakan faktor emosional dan semangat siswa untuk melakukan aktivitas 

dalam pembelajaran (Negara, 2014). Dalam teori belajar Bruner diungkapkan 

bahwa salah satu tahapan dalam belajar adalah tahapan ikonik, yaitu  anak-

anak memahami objek sekitar melalui gambar dan visualisasi verbal. Dengan 

demikian komik dapat dijadikan langkah awal bagi siswa untuk memperoleh 

pengetahuan serta memahaminya.  Selain itu juga komik sebagai media visual 

diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap perolehan pengetahuan, 

karena mampu menarik minat dan perhatian dalam menyampaikan informasi. 

Hal ini sesuai dengan perannya untuk memvisualisasikan ide-ide atau gagasan. 

Selain daripada hal itu, buku pelajaran dalam bentuk komik merupakan sarana 

pendidikan efektif untuk membangkitkan motivasi membaca dan belajar bagi 

siswa. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudjana & 

Rivai (2011, hlm. 68) bahwa “media komik dapat berfungsi sebagai jembatan 

dalam menumbuhkan minat baca bagi siswa.” 

Komik bukan hanya sekedar cerita bergambar yang bersifat menghibur 

seperti pandangan orang pada umumnya, tetapi komik mempunyai makna lebih 

dari itu, yaitu komik merupakan bentuk komunikasi visual yang memiliki 

kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti 

(Maharsi, 2011). Tidaklah heran mengapa masyarakat terutama anak-anak 

lebih menyukai komik daripada buku yang bersifat verbal. Hal ini dikarenakan 

komik disajikan dengan berbagai gambar-gambar yang menarik dan tata 

bahasa yang ringan sehingga orang yang membacanya akan mudah mengerti 

dan tidak merasa bosan.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indaryati (2015), 

menyebutkan bahwa media komik yang diterapkan dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar, meningkatkan 

keaktifan peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik, serta 

mendapatkan respon positif peserta didik dan guru.  Penelitian oleh Dewi 

(2014) menyatakan bahwa media komik layak digunakan sebagai media 

pelajaran alternatif dalam memahamkan konsep matematika kepada siswa. 

Untuk menguatkan argumen peneliti bahawa pentingnya pengembangan 

media komik dalam pembelajaran matematika SMP yaitu berdasarkan hasil 

wawancara ke sekolah terhadap sejumlah siswa. Ketika anak mendapat 

pertanyaan “Media apa yang sering anak-anak gunakan dalam belajar 

matematika?” Dari 30 orang siswa, sebanyak 19 orang siswa (63%) menjawab 

buku pelajaran, 7 orang siswa (24%) menjawab buku kumpulan rumus, 4 orang 

siswa (13%) menjawab buku kumpulan soal. Data tersebut dapat diartikan 

bahwa media komik masih belum banyak digunakan dalam pembelajaran 

disekolah, khususnya pada pembelajaran matematika. Wawancara dilanjutkan 

dengan pertanyaan “Jika anak diberi buku pembelajaran yang menarik, buku 

yang seperti apa yang anak-anak inginkan?” Dari 30 orang siswa tersebut, 

sebanyak 17 orang siswa (56%) menjawab komik, 5 orang siswa (18%) 

menjawab buku cerita pelajaran, 4 orang siswa (13%) menjawab buku 

kumpulan rumus, dan 4 orang siswa (13%) menjawab buku kumpulan soal. 

Data tersebut dapat diartikan bahwa ada banyak keinginan dari anak-anak 

untuk dapat bisa belajar menggunakan media pembelajaran berbentuk buku 

yang berupa komik. Wawancara diadakan untuk mendapatkan informasi 

tentang kondisi dan fakta pembelajaran matematika di lapangan. Informasi 

didapatkan dari pihak guru yang mengajar. Pertanyaan yang diajukan kepada 

guru “Mengapa anak merasa kesulitan dengan media buku pelajaran?” Guru 

diberikan kesempatan untuk memberikan dua alternatif jawaban. Dari 5 orang 

guru kelas yang ada, memberikan jawaban sebagai berikut: warna tidak 

menarik ada terdapat 1 pemilih (20%), dan gambar sedikit, terlalu banyak 

tulisan terdapat 4 pemilih (80%). Data tersebut dapat diartikan bahwa dari 

pihak guru mengeluhkan bahwa buku pelajaran yang digunakan selama ini 
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masih banyak kelemahan di bagian warna dan gambar. Selain itu dibuku 

pelajaran yang sekarang digunakan terlalu banyak tulisan sedangkan gambar 

sedikit, kalaupun ada gambar itu terkadang gambar kurang bisa menjelaskan 

maksud materi yang disampaikan. 

Media pembelajaran yang tidak menarik dan tidak menyenangkan akan 

berimbas membuat siswa menjadi alergi terhadap pelajaran, khususnya 

pelajaran matematika. Jika dibiarkan akan berimbas pula pada rendahnya 

prestasi belajar siswa sehingga hasil ulangan harian mereka rendah, disamping 

itu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa tidak mencapai target yang 

sudah ditetapkan. Oleh karena  sifat komik yang menarik, mudah dicerna, dan 

mudah dipahami ini perlu dimanfaatkan dalam dunia pendidikan guna menarik 

perhatian anak didik yang tidak lain adalah anak-anak. Komik dinilai sebagai 

sarana yang cocok untuk menyampaikan suatu pesan guru dalam pembelajaran. 

Karena dengan komik maka minat belajar siswa akan lebih meningkat sehingga 

hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa.   Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka peneliti menjadikan media komik sebagai 

media  pembelajaran matematika dan penelitian tersebut akan diberi judul 

“Pengembangan Media Komik Matematika Pada Konsep Segitiga Kelas VII 

SMP.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah cara  mengembangkan media komik agar sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan guru sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika pada konsep segitiga siswa kelas VII SMP? 

2. Bagaimanakah hasil pengujian produk komik  sehingga layak digunakan 

sebagai media pembelajaran untuk menerangkan konsep segitiga bagi  siswa 

kelas VII SMP? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengembangkan media 

komik khususnya pada konsep segitiga kelas VII SMP 

b. Untuk mengetahui kelayakan media komik sebagai media pembelajaran 

matematika pada konsep segitiga kelas VII SMP 

 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan secara teoretis dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran matematika 

terutama mengenai pemanfaatan media atau bahan ajar, yaitu berupa 

komik edukasi dalam rangka memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru   

Memotivasi guru matematika untuk kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan media yang lain. 

2) Bagi Siswa 

Meningkatkan  kemampuan matematis dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

3) Bagi Pemangku Kepentingan  

Menjadi  salah satu solusi dalam meningkatkan  kemampuan guru di 

sekolah dalam pembuatan media pembelajaran. 


