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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pendidikan dasar di negara kita adalah  untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan  akhlak manusia Indonesia seutuhnya 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti 

yang luhur serta memiliki pengetahuan, keterampilan untuk hidup mandiri, sehat 

jasmani dan rohani serta mampu menguasai IPTEK. ( KTSP)

Ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperoleh dari berbagai 

aktifitas, peserta didik dapat mengembangkan wawasannya untuk mengikuti 

pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. “Matematika merupakan 

suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses 

penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis 

dari kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas” (Depdiknas, 2003:5). Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

adalah mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, 

membuat dugaan, prediksi, dan mencoba-coba.

Matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun dalam 

suatu sistem aksiomatis dengan menggunakan simbol (lambang) dan penalaran 

deduktif (Sutawijata, 1997:176). Menurut Hudoyo (1990:3) matematika berkenan 

dengan ide (gagasan – gagasan), aturan – aturan, hubungan – hubungan yang 
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diatur secara logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep – konsep 

abstrak.

Hubungan antara konseptual dan prosedural sangat penting. Pengetahuan 

konseptual mengacu pada pemahaman konsep, sedangkan pengetahuan prosedural 

mengacu pada keterampilan melakukan suatu algoritma atau prosedur 

menyelesaikan soal – soal matematika. Menurut Sutawijaya (1997:177), 

memahami konsep saja tidak cukup, karena dalam praktek kehidupan sehari – hari 

siswa memerlukan keterampilan matematika.

Secara psikologi matematika mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

manusia. Kata matematika bagi kebanyakan orang selalu dihubungkan dengan 

sesuatu yang sulit dan abstrak. Begitu pula bagi siswa, banyak yang menganggap 

matematika sebagai ”momok” sehingga siswa semakin takut dan cenderung 

membenci pelajaran matematika. 

Hurlock (1995:45) menyatakan bahwa siswa sekolah dasar memiliki 

karakteristik suka bermain. Mereka memerlukan pengalaman aktif memanipulasi 

benda-benda konkrit atau gambar-gambar dari benda konkrit tersebut dalam 

memahami konsep matematika. Serta senang melakukan permainan sehingga 

dapat diterapkan belajar dengan bermain.

Apabila kita percaya bahwa penguasaan matematika merupakan hal yang 

kompleks serta berkembang dari hal yang sederhana menuju ke hal yang 

kompleks, dari hal yang kongkrit menuju yang lebih abstrak, oleh karena itu 

pengajaran matematika tentunya disekolah dasar harus mendapat perhatian dari 

pemerhati pembelajaran, khususnya guru di kelas .
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Masalah yang sering muncul adalah, bagaimana cara yang terbaik untuk 

menanamkan konsep matematika dengan lebih tahan, sehingga siswa dapat 

mengingat konsep matematika lebih lama dan tidak menganggap lagi bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, membosankan dan menakutkan. 

Menurut Sujono (1998:107) untuk mengurangi atau meminimalkan timbulnya 

ketakutan pada matematika perlu dilakukan pembelajaran yang sesuai dengan usia 

berfikir siswa, karena jika konsep-konsep dikenalkan terlalu cepat atau telalu 

abstrak untuk siswa akan mengakibatkan timbulnya sikap yang negatif yang 

ditimbulkan  oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dari belajar 

matematika.

Menurut pendapat Piaget yang menyatakan bahwa anak yang berusia 7-11 

atau 12 tahun tingkat perkembangan intelektual mereka masih dalam periode 

operasional kongkrit. Yang mana dalam pembelajaran matematika diperlukan alat 

peraga manipulatif ( benda konkrit ). Siswa kelas III SD pada umumnya berusia 8-

9 tahun, oleh karena itu mereka akan lebih mudah memahami konsep matematika 

dengan pembelajaran yang disajikan dengan memanipulasi benda-benda kongkrit.

Selain itu, belajar matematika siswa belum bermakna, sehingga pengertian 

siswa tentang konsep sangat lemah. Bruner, (1995: 67) mengungkapkan bahwa 

dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda –

benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak – atik oleh 

siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Melalui alat peraga yang 

ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola 

struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan 
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tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan intuitif yang telah melekat pada 

dirinya.

Selama ini cara mengajar yang diterapkan guru kelas III SDN Songgokerto 

02 Kota Batu, menyampaikan materi keliling dan luas persegi panjang dengan 

cara menjelaskan secara lisan dengan menggunakan media gambar persegi 

panjang di papan tulis, guru memberi contoh gambar persegi panjang dan 

mengajak siswa untuk menghitung keliling persegi panjang tersebut. Dengan cara 

tersebut siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep sehingga ketika 

siswa dihadapkan pada soal yang berbeda tetapi masih dalam satu materi siswa 

tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik. Dengan penggunaan media papan 

tulis tersebut, siswa terkesan kurang tertarik serta bosan karena siswa hanya 

duduk manis melihat dan mendengarkan guru menyampaikan materi.

Hal tersebut sangat berpengaruh pada prestasi belajar dan pemahaman 

konsep Matematika pada materi berikutnya dan tingkat selanjutnya, karena pada 

dasarnya semua materi pelajaran dari kelas satu sampai enam merupakan satu 

ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila seorang siswa sudah memahami 

konsep dengan baik di tingkat dasar, maka pada tingkat selanjutnya siswa tersebut 

akan dapat mengikuti materi dengan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila di 

tingkat dasar seorang siswa tidak memahami konsep suatu materi dengan baik, 

maka di tingkat selanjutnyapun siswa tersebut akan kesulitan memahami materi 

yang diberikan. Akibat lain yang lebih fatal, apabila seorang siswa tidak 

memahami suatu konsep dengan baik di tingkat dasar, siswa tersebut akan 

kesulitan memahami konsep di tingkat selanjutnya sehingga siswa tersebut akan 

malas mengikuti materi pelajaran berikutnya. Jika seorang siswa sudah malas 
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mengikuti materi pelajaran yang diajarkan, maka siswa tersebut akan mengisi 

waktunya dengan berbuat usil, mengganggu teman lain yang sedang belajar. 

Tentu saja motivasi belajar siswa tersebut berkurang. Hal itu juga sangat 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa yang diperoleh setelah proses belajar 

mengajar. 

Dari kenyataan  yang terjadi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

baik tidaknya prestasi siswa ketika dia naik jenjang ke tingkat selanjutnya sangat 

tergantung pada prestasi siswa sebelumnya. Banyak hambatan yng dialami siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga prestasi belajar yang diharapkan belum bisa 

tercapai. Muray (dalam Beck, 1990:290) mendefinisikan prestasi sebagai berikut 

”kebutuhan untuk prestasi adalah mengatasi hambatan, melatih kekuatan, 

berusaha melakukan sesuatu yang sulit dengan baik dan benar”.

Baik tidaknya prestasi belajar juga sangat tergantung pada motivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Itulah yang menjadi tugas guru sekaligus sebagai 

peneliti, guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang memotivasi siswa 

sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Motivasi 

belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang akan dikehendaki oleh subyek belajar dapat tercapai ( Sardiman AM, 

1986:75).

Motivasi yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar dapat dari 

dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Sehubungan dengan Sardiman 

(1996:90) mengemukakan dua macam sumber motivasi yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrisik. Motivasai intrinsik yaitu motivasi yang menjadi aktif atau 
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tidak memerlukan rangsangan dari luar karena dari dalam individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

aktif atau berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Oleh karena itu, guru 

dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang disajikan dan memiliki media 

yang tepat dalam mengajar 

Dari hasil pengamatan terhadap hasil lembar jawaban siswa, terlihat beberapa 

penyebab berikut ini.

1. Kemampuan siswa dalam memahami konsep keliling dan luas persegi 

panjang masih kurang, mereka sudah memahami bahwa keliling persegi 

panjang adalah panjang sisi-sisi suatu bangun persegi panjang. Tetapi 

mereka kesulitan memahami cara mencari sisi persegi panjang yang belum 

diketahui. 

2. Pada penyampaian materi, guru belum menggunakan media pembelajaran 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempermudah dalam 

memahami konsep keliling dan luas persegi panjang.

Hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan menghitung keliling dan luas 

persegi panjang nilainya sangat rendah, jauh dari KKM. Dari 26 siswa kelas 

tiga, 23 siswa  mendapatkan nilai dibawah KKM.    

Dari uraian-uraian di atas itulah yang menyebabkan peneliti tergerak 

untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat membuat siswa 

lebih aktif dan tekun dalam belajar materi keliling dan luas persegi panjang 

sehingga menghasilkan prestasi yang sama bahkan di atas KKM. 

Hurlock (1995:108) menyatakan siswa sekolah dasar memiliki 

karakteristik suka bermain. Mereka memerlukan pengalaman aktif 
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memanipulasi benda – benda konkrit atau gambar – gambar dari benda konkrit 

tersebut dalam memahami konsep matematika serta senang melakukan 

permainan sehingga diterapkan belajar sambil bermain.

Pada kehidupan sehari-hari betapa gembiranya saat anak-anak menonton 

film kartun namun terkadang ada orang tua dan pendidik menentang 

keasyikan mereka. Perlu diingat bahwa kebutuhan anak tidak sama dengan 

orang dewasa. Dan kebanyakan dari mereka yang tidak mengerti kebutuhan 

anak akan selalu mengadakan pengekangan terhadap anaknya agar tidak 

melaksanakan kegiatan tersebut.

Hasil penelitian Mulyadi (1999) menunjukkan bahwa soal cerita yang 

disajikan dengan media komik disukai oleh anak-anak kelas I SD, selain itu 

penyajian dalam bentuk komik dapat membantu anak dalam melancarkan 

membaca, serta dapat mengurangi rasa bosan terhadap pelajaran matematika. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, perlu kiranya suatu tindakan 

guru untuk mencari dan menerapkan suatu media pembelajaran alternatif, 

yang kiranya mampu meningkatkan pemahaman serta meningkatkan motivasi 

belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika khususnya materi keliling dan lua persegi panjang. 

Dalam hal ini peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul 

Penerapan media komik sederhana untuk meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas III SDN Songgokerto 02.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian    ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan media komik sederhana dapat meningkatkan 

motivasi belajar matematika pada siswa kelas III SDN Songgokerto 02 Kota 

Batu?

2. Bagaimanakah penerapan media komik sederhana dapat meningkatkan   

prestasi belajar matematika pada siswa kelas III SDN Songgokerto kota batu?

1.3 Tujuan  Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan media komik sederhana dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas III SDN 

Songgokerto 02 Kota Batu.

2. Untuk mendeskripsikan media komik dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas III SDN Songgokerto 02 

Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada akhir penelitian, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait diantaranya adalah :

1.   Bagi Siswa
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Dapat meningkatkan motivasi, ketertarikan , keberminatan siswa dalam 

belajar keliling dan luas persegi panjang, serta mengurangi rasa bosan belajar 

matematika.

2.   Guru

Sebagai alternatif guru dalam penggunaan media pembelajaran matematika 

serta memiliki kreatifitas dalam mengembangkan media serta model 

pembelajaran.

3.   Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan 

pembelajaran matematika kelas III mengenai keliling dan luas persegi panjang 

dengan media komik. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut 

dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih kompleks guna meningkatkan 

mutu pengembangan dan penyempurnaan bidang matematika.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan mengartikan dan menafsirkan istilah yang 

ada dalam penelitian ini, maka perlu peneliti mencantumkan batasan pengertian. 

Adapun beberapa istilah yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1.5.1. Komik 

Komik merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar 

tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan 

cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. 

Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam 
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koran, majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/komik).

1.5.2. Media komik 

Media komik adalah media pembelajaran yang didalamnya berisi pesan atau 

bahan pelajaran yang berbentuk gambar-gambar tidak bergerak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita (Rothlei dan 

Meinbach).

1.5.3. Motivasi belajar 

Motivasi belajar adalah keseluruhandaya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar , sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subyek belajar dapat tercapai.

1.5.4. Prestasi Belajar

Prestasi belajar matematika merupakan ukuran mengenai tingkat 

keberhasilan siswa setelah mengalami belajar, proses belajar dilakukan oleh 

siswa akan menghasilkan suatu perubahan atau pemahaman dalam bidang 

pengetahuan keteranpilan sikap dan nilai. Adanya perubahan tersebut 

tampak pada nilai yang dihasilkan siswa.

a Persegi panjang adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan 

sisi berhadapan sama panjang.

1.5.5. Keliling merupakan penghitungan panjang sisi-sisi yang membatasi suatu 

bangun datar.

1.5.6. Luas persegi panjang diartikan berupa banyaknya satuan luas (persegi 

satuan) dari daerah yang ditentukan.


