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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertera pada pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui pendidikan. 

Tujuan pendidikan nasional secara jelas telah tertera pada UU No. 20, Pasal 3 

Tahun 2003 yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang 

bariman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Pada dasarnya pendidikan berfungsi untuk membimbing 

peserta didik menuju suatu tujuan yang merupakan upaya untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing dalam kehidupan 

global. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tak terlepas dari peranan seorang guru. 

Sesuai dengan jabatannya yang harus dapat menjawab tantangan perkembangan 

masyarakat, seorang guru harus selalu mengadakan pemabaruan sesuai dengan 

tuntutan tugasnya (Soetjipto dan Kosasi, 2009). Seorang guru, idealnya harus 

mampu mengelola proses pembelajaran dan memotivasi peserta didik, serta harus 

kreatif dan selalu berinovasi dalam membuat media pembelajaran. 
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Media memberikan kontribusi yang positif dalam suatu pembelajaran. 

Penggunaan media yang tepat dalam proses pembelajaran akan membantu peserta 

didik dalam memahami materi yang dipelajarinya, media pembelajaran juga dapat 

memunculkan rasa ketertarikan peserta didik untuk mempelajari materi. Menurut 

Warsita (2008) media pembelajaran merupakan media yang dirancang secara 

khusus untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik 

sehingga terjadi proses pembelajaran.  

Saat belajar seorang peserta didik cenderung berusaha mencari wujud asli 

benda yang sedang dipelajarinya. Tanpa wujud benda tersebut peserta didik akan 

merasa kesulitan untuk memahami sesuatu yang tengah dipelajarinya sementara 

konsep-konsep dalam matematika itu abstrak. Penggunaan media pembelajaran 

pada matematika bertujuan untuk merubah konsep dan simbol matematika yang 

tadinya bersifat abstrak menjadi konkret. Hal ini akan mempermudah peserta 

didik dalam memahami konsep matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu di ajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan, hal ini dikarenakan matematika sangat berguna untuk 

kehidupan sehari-hari terutama untuk perkembangan teknologi. Sesuai dengan 

pendapat Sundayana (2014) yang mengatakan bahwa matematika mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari terutama dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir semua kegiatan manusia 

terutama dalam bidang teknologi melibatkan matematika. Namun demikian masih 

banyak peserta didik yang merasa matematika adalah pelajaran yang sulit, bahkan 

menjadi momok yang menakutkan, banyak diantara para peserta didik yang 

merasa kesulitan dalam memahami konsep dalam matematika. 
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Fakta yang terjadi berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan peneliti saat 

melakukan program magang di MTs Negeri Batu menunjukkan bahwa siswa 

cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru saat proses pembelajaran 

matematika yang berlangsung, hasil diskusi dengan seorang guru matematika di 

sekolah tersebut  menunjukkan bahwa, siswa sering kesulitan dalam mengerjakan 

soal-soal matematika.  Menurut guru tersebut hal ini disebabkan karena siswa 

tidak memiliki keinginan untuk membaca materi sehingga siswa kesulitan untuk 

memahami konteks dari soal yang mereka kerjakan dan kurangnya motivasi 

belajar pada siswa itu sendiri. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan media belajar yang menarik. 

Sundayana (2014) menjelaskan penggunaan media dalam proses pembelajaran 

mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, serta mampu menumbuhkan sikap 

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Media pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah media pembelajaran yang memiliki unsur gambar dan 

warna yang menarik. Komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena 

komik memiliki unsur gambar, warna serta alur cerita yang dapat menarik siswa 

untuk membaca materi. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Choir (2016) menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa sebesar 38% 

dari awal pertemuan ke pertemuan kedua serta siswa merespon dengan sangat 

baik terhadap penggunaan media pembelajaran matematika. Sudjana dan Rivai 

(2015) komik adalah salah satu bentuk  bacaan dimana anak membacanya tanpa 

harus dibujuk, dengan bimbingan guru komik dapat  membantu menumbuhkan 

minat baca pada siswa. 
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Kegiatan membaca materi dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman sehingga akan mempermudah peserta didik dalam  memahami 

materi yang dibahas. Stone (2013), membaca adalah suatu proses yang kompleks, 

punya tujuan sosial dan kognitif, dimana para pembaca secara simultan 

menggunakan pengetahuan mereka akan topic suatu teks/bacaan, dan pengetahuan 

mereka pada kebudayaan mereka untuk mendapatkan suatu arti. Metode SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, dan Review) adalah metode membaca yang 

mempermudah pembaca untuk lebih cepat memahami isi bacaan. Metode SQ3R 

adalah metode yang efektif dan sistematis untuk membantu pembaca dalam 

menemukan ide pokok dan pendukung ide, serta menghasilkan pemahaman yang 

baik (Wingin & Rukmi, 2015). Penerapan metode SQ3R pada pembelajaran 

matematika dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang 

dipelajari, berdasarkan penelitian yang dilakukan Umayah (2015) tentang 

penerapan metode SQ3R pada pembelajaran matematika menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 yang hanya 44,44% menjadi 77,28% 

di siklus 2. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka, dalam penelitian ini peneliti 

mengambil judul “Pengembangan Media Komik Berbasis SQ3R pada Materi 

Relasi dan Fungsi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah peneliti mengidentifikasi 

permasalahan yang timbul adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran 

oleh guru sehingga menyebabkan kurang tertariknya siswa terhadap pembelajaran 

dan membaca materi sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang 
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rendah, berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengembangkan media komik berbasis SQ3R pada materi Relasi 

dan Fungsi? 

2. Bagaimana kualitas media komik berbasis SQ3R pada materi Relasi dan 

Fungsi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai penulis dalam 

penelitian. Oleh sebab itu berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah, 

1. Mengembangkan media komik berbasis SQ3R sebagai media pembelajaran 

matematika materi Relasi dan Fungsi. 

2. Mendiskripsikan kualitas media komik berbasis SQ3R pada materi Relasi dan 

Fungsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat positif 

baik bagi peneliti sendiri, maupun siswa dan guru matematika serta institusi 

pendidikan tempat dilangsungkannya penelitian. 

1. Bagi siswa 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi Relasi dan Fungsi. 
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2. Bagi guru 

Dengan dilakukannya penelitian ini guru dapat menjadi lebih kreatif 

dalam membuat media-media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah, terutama dalam rangka perbaikan pembelajaran 

sehingga meningkat mutu pembelajaran. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian. Sehingga untuk memperjelas dan menghindari salah tafsir terhadap 

masalah dalam penelitian ini, maka untuk mengantisipasi pemaparan yang terlalu 

umum dan meluas peneliti memberikan batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII MTs Negeri Batu pada tahun 

pelajaran 2017/2018 semester ganjil. 

2. Media komik yang dibuat difokuskan pada kompetensi dasar mendiskripsikan 

dan merepresentasikan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai 

representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) 

3. Isi media komik pada chapter 1 adalah mengingat kembali materi relasi. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalah-

fahaman dalam menafsirkan istilah dalam judul maka perlu adanya penegasan 

istilah penelitian. Adapun yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut, 

1. Penelitian pengembangan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan 

menghasilkan produk berupa media, alat, atau stretegi pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menstimulasi pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

memahami materi. 

3. Komik adalah susunan cerita bersambung yang di sampaikan melalui gambar 

yang dicetak diatas kertas dan dilengkapi dengan teks dialog antara karakter 

dengan jalan cerita yang lucu. Pada saat ini komik bukan hanya digunakan 

sebagai media hiburan, sebuah komik juga dapat digunakan untuk 

menyampaikan pengetahuan. 

4. SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) merupakan strategi membaca 

yang medorong peserta didik untuk membaca materi secara seksama, yaitu 

dengan melakukan survey terlebih dahulu terhadap bacaan dengan tujuan 

mendapatkan gagasan pokok dari bacaan tersebut, kemudian mengajukan 

pertanyaan pada diri sendiri berkaitan dengan bacaan yang jawabannya 

diharapkan ada di dalam nya dan mencari jawaban dari pertanyaan dengan 

membaca secara keseluruhan materi kemudian menuliskannya kedalam buku 
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dan menghafalkan jawaban untuk kemudian ditinjau ulang untuk memastikan 

jawaban benar dan mendapatkan kesimpulan. 

5. Kualitas media komik yang dikembangkan dilihat dari tiga aspek yaitu aspek 

kevalidan yang dilihat dari hasil penialain validator tentang media komik 

sebelum diujicobakan, aspek keefektifan yang dilihat dari respon peserta 

didik setelah menggunakan media komik dan hasil belajar peserta didik, serta  

aspek kepraktisan yang dilihat dari aktifitas siswa yang dinilai oleh observer 

 

  


