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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Media merupakan sesuatu perantara atau pengantar yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut 

Gerlach & Ely (Arsyad, 2011:3) bahwa secara garis besar media adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sesuai pengertian ini guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. AECT (Association of 

Education and Communication Technology) memberi batasan tentang media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi.  

Sedangkan menurut Arsyad (2011:4) bahwa suatu media atau perantara 

yang menyampaikan pesan atau informasi dengan tujuan instruksional atau 

mengandung unsur pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Media 

pembelajaran digunakan dalam komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

pada proses pembelajaran. Dengan demikian media pembelajaran adalah segala 

bentuk perantara yang dapat menyampaikan informasi pembelajaran dari 

sumber/guru kepada penerima/siswa, dengan tujuan agar siswa mengikuti 

pembelajaran secara efektif dan mempermudah siswa dalam memahami informasi 

yang disampaikan, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi jenis media pun sangat beragam 

sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, waktu, keuangan, 

dan materi yang akan disampaikan. Penggunaan media dalam pembelajaran 

berfungsi untuk mempermudah penyampaian informasi, memvisualisasikan 

materi dengan baik, dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga 

hal tersebut dibutuhkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di 

sekolah agar siswa dapat terpacu untuk belajar dan dapat mempermudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media 

pembelajaran, proses pembelajaran akan lebih efektif dan terstruktur, karena 

media pembelajaran tersebut juga telah dipersiapkan oleh guru dengan baik 

sebelum proses pembelajaran dimulai. Media pembelajaran sangat bermanfaat 

bagi guru. Diketahui bahwa beberapa materi pelajaran matematika bersifat 

abstrak. Oleh karena itu melalui media pembelajaran, materi yang abstrak tersebut 

dapat divisualisasikan sehingga menjadi konkret dan lebih mudah dipahami siswa.  

Namun pada kenyataan yang terjadi, siswa masih sulit dalam memahami 

materi pelajaran, dikarenakan siswa merasa tidak tertarik untuk menyimak 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal itu disebabkan kurangnya inovasi yang 

dilakukan oleh guru dalam menyampaikan meteri pelajaran. Guru tidak 

mempunyai waktu untuk membuat dan mendesain media pembelajaran. Padahal 

guru seharusnya memiliki inisiatif untuk membuat dan mendesain media 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswanya. Berdasarkan observasi penulis di SMP N 6 Batanghari bahwasannya 

guru biasa menyampaikan pembelajaran menggunakan LKS dan buku teks yang 
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diterbitkan oleh kemendikbud. Dimana buku pelajaran matematika tersebut hanya 

berisikan sedikit gambar, tulisan-tulisan materi, rumus, dan soal-soal. 

Menanggapi hal tersebut, diperlukan media yang dapat menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa pun tertarik dengan materi yang 

disampaikan dan dapat memahaminya dengan baik dan dapat menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan materi tersebut. Contoh media pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian siswa adalah media yang bersifat visual yaitu 

seperti gambar, animasi ataupun video. Salah satunya ialah media pembelajaran 

komik matematika. Menurut Cho (2012) komik matematika adalah media visual 

dengan humor berbentuk gambar tunggal atau serangkaian gambar, captioned atau 

non-captioned, yang dicetak di majalah, koran, atau buku yang berisi materi 

pelajaran matematika. Komik menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian siswa. Karena pada dasarnya siswa sekolah menengah pertama 

lebih tertarik dengan cerita atau gambar. Tampilan komik matematika yang 

didesain menarik menjadikan siswa tertarik untuk mempelajari materi 

matematika. Ketika siswa tertarik untuk belajar, ini juga dapat membuat siswa 

tertarik untuk menyelesaikan masalah (problem solving).  

Selain penggunaan media pembelajaran sebagai penunjang proses belajar, 

model pembelajaran juga menjadi upaya untuk mempermudah serta 

mengefektifkan pembelajaran di kelas. Salah satu model pembelajaran yang 

efektif digunakan dalam pembelajaran adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). Menurut Barrows & Kelson (Riyanto, 2012:285) bahwa PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, 

memecahkan masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan 



4 

 

berpartisipasi dalam tim. Proses pemecahan masalah dilakukan secara kolaborasi 

dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Rusman (Fathurrohman, 2015:212) bahwa PBL adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur 

(ill-structurred) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta 

sekaligus membangun pengetahuan baru. Dalam model PBL siswa dituntut agar 

mampu menyelesaikan masalah matematika dan menjadikan penyelesaian 

masalah sebagai landasan untuk menemukan materi matematika. 

Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan, kualitas pembelajaran siswa 

masih kurang memuaskan. Siswa belum mampu mengembangkan 

keterampilannya dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil observasi di 

SMP N 6 Batanghari siswa dapat menerima pengetahuan yang diberikan oleh 

guru dengan mudah, namun kurang terampil dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu kualitas hasil 

pembelajaran siswa dalam matematika pun masih tergolong rendah. Rendahnya 

kualitas hasil pembelajaran siswa dalam matematika merupakan indikasi bahwa 

tujuan yang ditentukan dalam kurikulum matematika belum tercapai secara 

optimal.  

Pelajaran matematika pada kenyataanya sangatlah penting aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya juga materi statistika. Statistika 

merupakan salah satu materi yang terdapat pada pelajaran matematika kelas VIII 

SMP. Pokok bahasan ini sering kita jumpai dalam aktivitas pada kehidupan 

sehari-hari, misalnya jika kita pergi ke kantor-kantor kependudukan maka terdapat 
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himpunan data-data dalam bentuk tabel ataupun diagram. Nah itu lah salah satu 

pengaplikasian materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kita sering 

melihat rata-rata penghasilan penduduk desa A, dan juga rata-rata nilai lapor, 

ataupun rata-rata tinggi badan anggota kelasnya. Bakan kita secara spontan sering 

menyebutkan rata-rata nilai salah satu teman kita sekian, tanpa tau bagaimana 

menghitungnya. Contoh lain misalnya untuk menghitung hasil panen, menghitung 

laba dari penjualan, menghitung populasi penduduk, menghitung kekayaan 

penduduk, dan yang paling sering didengar adalah untuk menghitung secara cepat 

dalam suatu pemilihan umum. Dalam hal ini pada kenyataannya masih banyak 

siswa yang bingung dan tidak mengerti dengan materi statistika.    

Materi statistika pada kelas VIII ini berhubungan dengan distribusi data, 

mean, median, modus dan sebaran data.  Dalam pembelajaran ini sangat 

diperlukan suatu media yang dapat mengaitkan materi statistika dengan kehidupan 

nyata. Yakni suatu media yang dapat memvisualisasikan materi tersebut sehingga 

siswa lebih mudah memahaminya. Penyajian materi statistika dengan 

menggunakan komik matematika yang berisikan serangkaian gambar dan cerita 

nyata dalam kehidupan sehari-hari yang di desain semenarik mungkin merupakan 

salah satu solusi dari permasalahan ini.  

Manga Studio V.5 adalah salah satu software yang dapat dimanfaatkan 

dalam mengembangkan media pembelajaran komik matematika. Manga Studio 

V.5 merupakan software untuk membuat komik dan ilustrasi, khususnya manga. 

Dimulai dari penggambaran, pewarnaan, dan membuat balon percakapan serta 

animasi lainnyapun telah tersedia dalam softwere tersebut. Sehingga dengan 
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mudah kita dapat mendesain komik matematika sesuai dengan apa yang kita 

inginkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Komik 

Matematika dengan Model Problem Based Learning (PBL) pada Materi 

Statistika menggunakan Manga Studio V.5 di Kelas VIII SMP N 6 

Batanghari”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil pengembangan media pembelajaran komik matematika 

dengan model Problem Based Learning (PBL) pada materi statistika 

menggunakan Manga Studio V.5 di Kelas VIII SMP? 

2. Bagaimana kualitas (valid, praktis dan efektif) media pembelajaran komik 

matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) pada materi 

statistika menggunakan Manga Studio V.5 di Kelas VIII SMP? 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

pengembangan media ini adalah:  

1. Menghasilkan media pembelajaran komik matematika dengan model 

Problem Based Learning (PBL) pada materi statistika menggunakan Manga 

Studio V.5 di Kelas VIII SMP.  



7 

 

2. Mendeskripsikan kualitas (valid, praktis dan efektif) media pembelajaran 

komik matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) pada 

materi statistika menggunakan Manga Studio V.5 di Kelas VIII. 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Adapun produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran matematika 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Media yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran komik 

matematika dengan model Problem Based Learning (PBL), yakni dengan 

langkah-langkah model PBL yang dimaksud menurut John Deway (Dimyati, 

2016:98-99) ialah merumuskan masalah, menganalisis masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, dan 

merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. 

2. Komik matematika didesain menggunakan Manga Studio V.5 yang mampu 

menghasilkan animasi gambar lebih menarik dan dilengkapi dengan 

berbagaimacam pilihan balon percakapan. Komik matematika kemudian 

dicetak dalam bentuk buku dengan ukuran minimalis sehingga praktis 

dibawa oleh siswa. Serta dengan mudah siswa dapat memanfaatkannya 

untuk belajar mandiri. Tiemensma (Karadima, 2016:34) bahwa tampilan 

komik matematika didesain terdiri dari panel-panel, talang (ruang kosong 

pemisah panel), balon (berisi narasi atau ucapan), keterangan berisi 

informasi tambahan. Berdasarkan tinjauan desain cover komik terjemahan 

dari Jepang yang berjudul bleach volume 37 beauty is so solitary oleh 

Edidwiya bahwasannya comic tersebut memiliki urutan sebagai berikut: 

cover depan, punggung buku, cover belakang, bagian awal (prolog, dan 
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pengenalan karakter), bagian isi yang terdiri dari beberapa volume atau file 

(Edidwia. 2016 https://www.kompasiana.com. Diakses pada hari senin 

tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.24).  Berdasarkan hal tersebut komik 

matematika yang dikembangkan memiliki urutan yaitu cover depan, cover 

belakang,  bagian awal (pengenalan tokoh komik matematika, tampilan kata 

motivasi, tampilan daftar isi, dan bagian isi (tampilan pembuka adegan 

subbab tiap materi, dan tampilan materi). 

3. Media pembelajaran komik matematika menguraikan materi statistika untuk 

kelas VIII SMP melalui serangkaian gambar dengan penokohan dan alur 

cerita berdasarkan konteks permasalahan nyata sehingga mampu menarik 

pehatian siswa.  

4. Produk yang dihasilkan sangat mudah digunakan dan disebarluaskan karena 

dicetak dalam bentuk buku dengan ukuran kecil yang dapat dibawa kemana-

mana.  

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Hasil penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi guru SMP, sebagai media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan sebagai bahan rujukan untuk menggunakan media 

pembelajaran komik matematika pada materi statistika di kelas VIII SMP. 

2. Bagi siswa di kelas VIII SMP, sebagai sarana peningkatan motivasi belajar 

siswa dengan menggunakan komik matematika pada materi statistika di 

kelas VIII SMP.  

3. Bagi pembaca, sebagai rujukan informasi mengenai pengembangan media 

pembelajaran komik matematika dengan model Problem Based Learning 

https://www.kompasiana.com/
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(PBL) menggunakan Manga Studio V.5 pada materi statistika di kelas VIII 

SMP. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1.6.1 Asumsi 

Pada penelitian pengembangan ini, media pembelajaran komik matematika 

dengan model Problem Based Learning (PBL) pada materi statistika 

dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

1. Belum adanya inovasi media pembelajaran yang mampu menarik perhatian 

siswa dalam belajar. 

2. Penyampaian meteri matematika melalui gambar dan teks serta alur cerita 

dengan konteks kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa dalam 

memahami dan mengingat materi pembelajaran. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Keterbatasan dalam pengembangan ini adalah:  

1. Media yang akan dikembangkan adalah media komik matematika dengan 

Model Problem Based Learning (PBL) pada materi statistika di kelas VIII 

SMP. 

2. Materi statistika yang diberikan merupakan materi SMP di kelas VIII pada 

Kompetensi Dasar (KD) 3.10 pada kurikulum 2013 yaitu Menganalisis data 

berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data 

untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi 

dan KD 4.10 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data 
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untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi 

(Permendikbud Tahun 2016, Nomor 24, Lampiran 15, Hal:4). 

3. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 6 Batanghari. 

4. Instrumen lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media 

sebelumnya telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran dari ahli materi dan 

ahli media, kemudian instrumen ini telah digunakan sebagai alat 

pengumpulan data penelitian oleh peneliti. Kemudian agar memperoleh data 

yang akurat maka peneliti perlu melakukan validasi terhadap kedua 

instrumen tersebut meskipun telah digunakan. Ternyata hasil validasi oleh 

ahli instrumen, kedua instrumen tersebutpun layak digunakan untuk 

mengukur kevalidan media yang dikembangkan. Sehingga data yang 

diperoleh sebelumnya akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. 

1.7 Definisi Istilah  

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam tulisan 

ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan adalah suatu perubahan secara bertahap kearah tingkat yang 

berkecenderungan lebih tinggi, meluas dan mendalam yang secara menyeluruh 

dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.  

2. Media pembelajaran merupakan media yang penggunaannya diintegrasikan 

dengan tujuan dan isi pelajaran yang bermaksud untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran dalam segi mutu, alat, metode, model, dan teknik yang 

digunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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3. Komik matematika adalah media visual dengan humor berbentuk gambar 

tunggal atau serangkaian gambar, captioned atau non-captioned, yang dicetak 

di majalah, koran, atau buku yang berisi materi pelajaran matematika. 

4. PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang 

tidak terstruktur (ill-structurred) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi 

siswa untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan 

berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru.  

5. Manga Studi0 V.5 adalah salah satu program aplikasi yang dapat dimanfaatkan 

dalam pembuatan desain komik, meliputi penggambaran sket, pewarnaan, dan 

pembuatan balon percakapan antar tokoh dalam komik. 

6. Valid berarti shahih atau sesuai dengan cara atau ketentuan yang seharusnya. 

Aspek valid menurut Nieveen (1999) merujuk pada dua hal yakni apakah 

media pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan teoritiknya serta 

terdapat konsistensi internal disetiap komponennya. Perangkat pembelajaran 

dikatakan valid jika perangkat pembelajaran yang dimaksud sesuai terhadap 

fokus pada materi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

7. Praktis menurut Nieveen (1999) apabila guru dan siswa mempertimbangkan 

perangkat pembelajaran mudah digunakan di lapangan (materi dapat 

dipahami) dan sesuai dengan rencana perancangan peneliti.  

8. Efektif menurut Nieveen (1999) apabila siswa berhasil dalam proses 

pembelajaran dan terdapat kekonsistenan antara kurikulum, pengalaman 

belajar siswa dan pencapaian proses pembelajaran. 


