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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dasarnya sama dengan proses komunikasi atau proses 

informasi yaitu beralihnya pesan dari suatu sumber, menggunakan saluran, kepada 

penerima, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat atau hasil (Gafur, 2012). Dalam 

proses komunikasi, kehadiran media sangatlah penting agar pesan yang disampaikan 

oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan secara efektif. Demikian juga dalam 

pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien maka 

diperlukan media pembelajaran yang memudahkan siswa belajar. Apalagi pada 

pembelajaran matematika yang memiliki tingkat kesulitan dan keabstrakan konsep 

yang lebih tinggi dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Tidak sedikit siswa 

sekolah yang masih menganggap matematika adalah pelajaran yang membuat pikiran 

menjadi bingung, menghabiskan waktu untuk memahami konsep dan cenderung hanya 

berkutat pada rumus yang tidak mereka ketahui bagaimana penerapannya pada 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya siswa berpikir bahwa materi yang mereka pelajari 

tidaklah bermakna.  

Kegiatan pembelajaran matematika di dalam kelas kurang begitu memuaskan. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Febrianto (2015) didapatkan fakta pada 

penelitiannya yang dilakukan kepada siswa – siswi SMP Xaverius 2 kelas VIII 



2 
 

 
 

bahwa, tidak ada minat yang dimiliki oleh sebagian besar siswa untuk mempelajari 

buku matematika karena isi buku pelajaran matematika hanya berisikan sedikit gambar, 

tulisan – tulisan materi, rumus, dan soal-soal yang dinilai membingungkan bagi siswa, 

hal tersebut menjadi alasan siswa tidak tertarik untuk membuka buku pelajaran 

matematika di rumah bahkan di sekolah. Penyajian materi hendaknya dikemas secara 

menarik sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa dan mampu membuat siswa 

paham terhadap materi. Hal tersebut, diperlukannya media pembelajaran yang dapat 

menarik minat siswa dalam mempelajari buku-buku matematika sehingga siswa 

merasa tertarik dengan pelajaran matematika. 

Sama halnya yang terjadi pada pengalaman peneliti saat melakukan kegiatan 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di semester 6 tahun ajaran 2016-2017 di salah 

satu sekolah menengah pertama Kota Jambi, peneliti mengajarkan siswa mengenai 

materi peluang. Dengan hanya menggunakan dadu dan koin saja sebagai media 

pembelajaran, siswa banyak kehilangan fokus. Siswa lebih tertarik untuk memainkan 

dadu dan koin tersebut daripada menggunakannya untuk belajar. Dan selain itu, siswa 

tidak mengetahui contoh lain dari peluang selain dari peristiwa pelemparan dadu dan 

koin. Waktu yang terbuang juga sangat banyak saat proses belajar. Untuk mengatasi 

masalah tersebut seharusnya guru memiliki inisiatif untuk merancang media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Karena 

media pembelajaran sangat dibutuhkan dan penting dalam kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. 

Seperti yang dinyatakan oleh Gafur (2012), media pembelajaran merupakan 

komponen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
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Dalam rangka pengembangan pembelajaran, salah satu tugas guru adalah memilih 

media pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa mencapai kompetensi 

yang diinginkan. Berhubungan dengan itu para guru memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang berkenaan dengan media pembelajaran. Dengan memiliki 

kemampuan memilih strategi dan media pembelajaran yang tepat, para guru akan dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran yang mudah untuk diterapkan, tidak memakan banyak biaya, mendukung 

untuk dipakai di berbagai situasi sekolah dan tidak menghabiskan waktu saat 

menggunakannya adalah media komik matematika (KOMAT).  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 alternatif 

media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dengan gambar-gambar dan 

cerita yang menarik, karena pada dasarnya anak-anak usia sekolah menengah pertama 

lebih tertarik dengan cerita atau gambar.  

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Cho (2012) menunjukkan bahwa 

kegiatan dalam komik pembelajaran matematika bisa merangsang motivasi intrinsik 

siswa. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Janet (2018), beberapa siswa merasa 

komik sangat membantu mereka untuk memahami tidak hanya kesalahan konsep dan 

kemampuan matematika serta simbol melainkan pendangan mereka tentang 

matematika bahwa matematika mudah untuk dipelajar. Ketika siswa termotivasi untuk 

belajar, ini dapat membuat siswa tertarik untuk menyelesaikan masalah (problem 
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solving). Masalah yang terdapat di dalam merupakan masalah yang ada pada kehidupan 

sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Affeldt,dkk (2018) bahwa komik sangat 

berhubungan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang dapat membantu membuat 

pembelajar untuk belajar lebih instens dari pengalaman yang mereka alami. Selain 

memotivasi siswa untuk belajar media komik dapat membantu siswa mencapai 

ketuntasan dalam pembelajaran hal ini terlihat dari hasil penelitian Agung (2015) yang 

menunjukkan perhitungan pada kelas VII A SMP Xaverius 2 Kota Jambi yang tuntas 

dengan KKM 70 adalah 84,21% mencapai syarat ketuntasan kelas yaitu 70% siswa 

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Hasil tes menunjukkan bahwa media 

komik atematika yang dikembangkan memiliki potensial efek terhadap kemampuan 

siswa dalam memahami konsep. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa yang mencapai 

syarat ketuntasan kelas yaitu 70 % siswa mencapai kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) dan juga aktivitas siswa yang sangat baik. 

Salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa mampu menyelesaikan 

masalah matematika yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan 

penyelesaian masalah sebagai landasan untuk menemukan materi matematika adalah 

model problem based learning (PBL). Karena menurut hasil penelitian Smith dalam 

Taufiq (2009), Problem based learning (PBL) dapat meningkatkan kecakapan 

pemecahan masalahnya, lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahamannya, 

meningkatkan pengetahuan yang relevan dengan dunia praktik, mendorong 

merekapenuh pemikiran, membangun kepemimpinan dan kerja sama, kecakapan 

belajar, dan memotivasi belajar. 
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Untuk mengembangkan komik pembelajaran ini dibutuhkan software-software 

yang dapat mendukung pengembangan media pembelajaran komik matematika ini. 

Software yang digunakan adalah software Coral Painter. Dimana fitur-fitur atau tools 

dari software tersebut memiliki fungsi yang mumpuni untuk pengembangan komik 

tersebut. Corel Painter merupakan salah satu program digital imaging based on 

handdrawing, dengan kebutuhan yang lebih spesifik yaitu dalam digital painting dan 

illustasi. Painter memiliki keunggulan dalam dalam pengembangan komik yaitu brush 

tool, karena brush dalam painter jauh lebih banyak dan variatif. Painter memberikan 

berbagai brush dengan efek sapuan dan goresan yang natural, seperti pencil, conte, 

sumi, oils, watercolor, pastel, airbrush, dan banyak lagi. Brush tersebut masih dapat 

dicustomize sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga dapat memberikan penekanan 

tekstur terhadap image yang kita kerjakan.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk membantu guru dalam kegiatan belajar 

mengajar di perlukan sebuah media yang sangat efisien digunakan di dalam kelas. 

Maka peneliti memandang penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

mengembangkan media pembelajaran komik pembelajaran matematika. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Komik Matematika (KOMAT) Berbasis Problem Based Learning 

(PBL) Menggunakan Software Coral Painter Pada Materi Peluang Kelas VIII 

SMP/MTS Sederajat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran komik matematika (komat) 

Berbasis problem based learning (PBL) menggunakan software coral painter pada 

materi peluang kelas VIII SMP/MTS Sederajat yang valid dan praktis? 

2. Bagaimana keefektifan produk media komik setelah digunakan di Kelas VIII 

SMP/MTS? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana mengembangkan media 

pembelajaran komik matematika (komat) berbasis problem based learning (PBL) 

menggunakan software coral painter pada materi peluang kelas VIII SMP/MTS 

Sederajat yang valid dan praktis. 

2. Mengetahui keefektifan produk media komik setelah digunakan di kelas VIII 

SMP/MTS Sederajat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini bagi semua kalangan adalah: 

1. Bagi guru, sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

dan sebagai bahan rujukan dengan menggunakan media pembelajaran komik 

matematika hingga membuat pembelajaran menjadi bermakna, praktis, dan  

efisien. 

2. Bagi siswa, sebagai sarana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

media pembelajaran komik matematika berbasis problem based learning pada 

materi peluang. 

3. Bagi pembaca, sebagai rujukan informasi mengenai bagaimana pengembangan 

media pembelajaran komik matematika berbasis problem based learning pada 

materi peluang   di kelas VIII SMP/MTs sederajat.  

1.5 Spesifikasi Produk  

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa komik pembelajaran 

matematika untuk siswa kelas VIII SMP/MTs semester genap. Spesifikasi produk 

dalam penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Komik pembelajaran matematika untuk SMP/MTs kelas VIII semester genap pada 

materi peluang. 

2. Komik terdiri dari tiga komik berseri yang dibagi berdasarkan perumusan indikator 

dari kompetensi dasar untuk materi peluang, 
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3. Komik matematika disajikan dalam bentuk comic book dan mencantumkan 

gambar-gambar yang menarik, alur cerita yang berisikan materi peluang dan mudah 

dimengerti. Media berbentuk buku komik cetak  dengan ukuran kertas A5 (21,0 cm 

x14,8 cm), kertas yang digunakan untuk sampul adalah kertas ivory 210 gsm dan 

kertas untuk isi buku adalah kertas Art Paper, dan font yang digunakan dalam 

komik menggunakan jenis Comic Sans MS. Penggunaan bahasa dalam komik 

dipilih kosakata sederhana dalam kalimat-kalimat pendek dalam dialog tokoh 

maupun teks narasi. 

4. Komik matematika yang memuat gambar berwarna dan menarik dengan alur cerita 

tentang kehidupan sehari-hari yang mendukung kemudahan siswa dalam 

memahami mata pelajaran Peluang. 

5. Di dalam alur komik terdapat langkah-langkah Problem Based Learning dalam 

menyelesaikan masalah. 

6. Komik matematika memiliki alur cerita yang merupakan peristiwa yang di 

dalamnya terdapat masalah yang berorientasi pada bentuk-bentuk masalah dalam 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut: 

a. Permasalahan sebagai pemandu: masalah menjadi acuan konkret yang harus 

menjadi perhatian pembelajar. Masalah menjadi kerangka berpikir pemelajar 

dalam mengerjakan tugas. 

b. Permasalahan sebagai contoh: masalah dijadikan contoh dan bagian dari bahan 

belajar. Masalah digunakan untuk menggambarkan teori, konsep atau prinsip.  
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7. Media pembelajaran komik matematika dikembangkan menggunakan software 

coral painter berbantuan software-software yang mendukung pengembangan 

komik. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

1.6.1 Asumsi Penelitian 

Asumsi pengembangan dalam penelitian pengembangan Media Pembelajaran 

Berbentuk Komik adalah: 

1. Komik disusun sebagai media pembelajaran Matematika yang dapat digunakan di 

dalam kelas maupun di luar kelas secara mandiri oleh Siswa Kelas VIII SMP N 7 

Muaro Jambi 

2. Reviewer (Ahli Materi, Ahli Media, Guru Matematika) memiliki pemahaman 

tentang kriteria kualitas Media Pembelajaran Berbentuk Komik yang baik dan 

layak sebagai media pembelajaran. 

3. Reviewer (Siswa Kelas VIII SMP N 7 Muaro Jambi) memiliki penilaian terhadap 

Media Pembelajaran Berbentuk Komik yang baik. 

4. Media Pembelajaran Berbentuk Komik dapat meningkatkan Motivasi Belajar 

Matematika pada kompetensi menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu 

kejadian dari suatu percobaan Siswa Kelas VIII SMP N 7 Muaro Jambi. 
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1.6.2 Keterbatasan Penelitian 

Agar tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka dari itu penelitian ini perlu 

dibatasi. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

materi peluang untuk tingkat kelas 8 SMP dengan submateri ruang sampel dan titik 

sampel, peluang teoritik, dan peluang empirik. Penelitian dilakukan pada kelas VIII di 

SMPN 7 Muaro Jambi. Saat mengembangkan komik, model pembelajaran yang 

digunakan adalah Problem Based Learning sebagai langkah-langkah menyelesaikan 

masalah yang terdapat didalam komik. 

1.7 Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam penelitian 

ini, maka di pandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian 

ini agar tidak membuat pembaca salah mengartikan. Beberapa istilah dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan atau sering disebut juga sebagai penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan merupakan kajian yang sistematis tentang bagaimana 

membuat rancangan suatu produk, mengembangkan/memproduksi rancangan 

tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat diperoleh 

data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat produk, alat-

alat dan model yang dapat digunakan dalam pembelajaran ataau nonpembelajaran. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan 
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belajar yang kondusif dimana penerimaannya dapat melakukan proses belajar 

secara efesien dan efektif. 

3. Komik matematika adalah media visual dengan humor berbentuk dalam bentuk 

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

dicetak di majalah, koran, atau buku yang berisi materi matematika.  Kesulitan 

adalah suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk 

mencapai suatu kegiatan. 

4. Problem Based Learning (PBL) adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 

5. Corel Painter adalah sebuah software untuk membuat lukisan tradisional di 

komputer dengan hasilnya lebih baik daripada perangkat lunak lainnya. Digital 

unik kuas, bahan-bahan seni dan tekstur membantu seniman mencapai komposisi 

yang sempurna. 

6.  Peluang adalah salah satu mata pelajaran pada kelas VIII SMP/MTS. Peluang 

merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan 

orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh 

karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut 

dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil 

(outcomes) atau titik sampel. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu 

kemungkinan. 

 


