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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika perlu diberikan untuk semua peserta didik di  

Sekolah Dasar karena matematika dapat membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

kerja sama yang baik (Indaryati, 2015: 84). Pembelajaran Matematika diberikan di 

jenjang Sekolah Dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun mata 

pelajaran matematika selalu dipandang sulit pada peserta didik Sekolah Dasar 

karena mata pelajaran matematika berisikan perhitungan-perhitungan, simbol-

simbol, dan konsep-konsep yang abstrak (Putri, 2015: 22). Pada dasarnya 

matematika adalah pelajaran yang penting yang harus dipahami oleh peserta didik 

Sekolah Dasar. Maka dari itu harus ada penghapusan bahwa matematika 

dikatakan pelajaran yang tidak disukai peserta didik Sekolah Dasar karena 

dipandang sulit. Cara terbaik adalah dengan penyajian materi dikemas secara 

menarik sehingga dapat membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar dan 

menyukai pelajaran matematika sehingga akan mudah memahami materi (Putri, 

2015: 23). 

 Matematika memiliki tujuan pembelajaran akhir yaitu agar peserta didik 

Sekolah Dasar terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari (Heruman, 2013:2). Adapun tujuan umum diberikannya 

matematika pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar meliputi dua hal, yaitu (1) 

mempersiapkan peserta didik agar sanggup dalam menghadapi perubahan keadaa
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didalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak 

atas dasar pemikian secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif dan efisien, (2) 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dan pola 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pegetahuan 

(Karso, 2007:7). Salah satu upaya untuk memenuhi tujuan pembelajaran 

matematika tersebut yaitu dengan usaha guru yang mampu menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan juga dapat menyediakan sumber 

belajar, media untuk belajar, merancang kegiatan yang harus dilaksanakan peserta 

didik, mengatur pengalokasian waktu, menyedikan tempat belajar, dan mengatur 

pengelolaan kelas (Indaryati, 2015: 85). Pembelajaran matematika diberikan pada 

Sekolah Dasar tentunya dengan ketentukan materi yang sesuai pada kemampuan 

peserta didik setiap kelasnya yang berbeda-beda. 

Ruang lingkup pembelajaran matematika pada standar isi satuan 

pendidikan SD/MI meliputi aspek bilangan asli dan pecahan sederhana, geometri 

dan pengukuran sederhana, dan pengolahan data (Permendikbud, 2016:111). 

Karakteristik pembelajaran matematika di Sekolah Dasar meliputi: (1) 

melaksanakan pembelajaran matematika secara bertahap, (2) pembelajaran 

matematika mengikuti metode spiral, (3) pembelajaran menekankan pada 

pendekatan induktif, (4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran 

konsistenti (Karso, 2007:16). Melaksanakan pembelajaran matematika sesuai 

materi dengan berdasarkan karakteristiknya akan mudah diterima oleh peserta 

didik. Semua materi yang ada pada standar isi tersebut diberikan pada Sekolah 

Dasar tentunya dengan pemilahan dari materi termudah ke sulit untuk kelas 1 

sampai dengan kelas 6. Pada pembelajaran matematika terdapat pengukuran dan 
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dalam pengukuran tersebut terdapat materi debit yang diberikan di kelas V. Debit 

merupakan volume cairan yang mengalir dalam setiap waktunya, debit 

berhubungan erat dengan volume dan waktu (Saptorini, 2009:136). Untuk dapat 

menentukan debit air maka harus mengetahui satuan ukuran volume dan satuan 

ukuran waktu terlebih dahulu. Pada materi debit banyak terdapat simbol-simbol 

dan konsep-konsep yang abstrak. Pembelajaran matematika yang abstrak, peserta 

didik memerlukan alat bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat 

memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami 

dan dimengerti oleh peserta didik (Heruman, 2013:2).  

Pembelajaran matematika memang sangat membutuhkan media untuk 

menguatkan setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami oleh peserta didik 

Sekolah Dasar agar dapat bertahan lama dalam memorinya. Namun kurangnya 

penggunaan media dapat menghambat proses pelaksanaan pembelajaran 

matematika. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

hal tersebut terjadi di kelas V SDN Sumbersari 1 Malang dan SDN Torongrejo 01 

Batu. Peneliti melakukan observasi didua Sekolah untuk melakukan analisis 

kebutuhan karena media dikembangkan agar bisa digunakan semua sekolah. Pada 

proses implementasi media juga dilakukan didua Sekolah, untuk pembuktian 

media dapat digunakan tidak hanya satu sekolah. Media dapat digunakan pada 

sekolah lain dengan masalah yang sama walaupun karakteristik kemampuan 

peserta didik pada setiap sekolah berdeda. Peneliti melakukan analisis kebutuhan 

dengan observasi dan wawancara pada guru kelas V SDN Sumbersari 1 Malang 

pada tanggal 14 November 2017. Berdasarkan wawancara kepada guru kelas 5  

pelajaran matematika memerlukan bantuan peneliti untuk menyelesaikan masalah 
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pembelajaran khususnya materi debit karena guru menganggap siswa kurang 

paham dengan materi debit. Peneliti melanjutkan wawancara dan observasi 

dengan hasil pelaksanaan pembelajaran materi debit air pada kelas V dalam proses 

pembelajarannya mengalami kesulitan dalam menghitung debit. Konsep debit 

sudah dipahami namun tidak semua peserta didik, untuk menghitung debit 

mengalami kesulitan pada pengubahan satuan volume dan penghitungan debit 

menggunakan rumus. Media yang digunakan hanya botol bekas yang diberi 

lubang untuk pemahaman konsep debit dan tangga satuan yang digambar dipapan 

tulis untuk satuan volume dan metode ceramah yang digunakan guru untuk 

menjelaskan cara menghitung debit. 

Pelaksanaan observasi dan wawancara di SDN Torongrejo 01 Batu dengan 

guru kelas V pada tanggal 15 November 2017. Pembelajaran matematika materi 

debit tidak jauh beda dengan SDN Sumbersari 1 Malang. Media yang digunakan 

adalah media gambar untuk menjelaskan konsep debit selain itu belum 

menggunakan media pembelajaran yang memang dapat membantu peserta didik 

dalam mengerjakan soal menghitung debit. Proses pembelajaran dengan metode 

ceramah dan penugasan. Peserta didik hanya beberapa saja yang paham dan 

mampu menyeleseikan soal menghitung debit. Media pembelajaran memang 

sangat penting keberadaannya dalam proses pembelajaran dengan media materi 

akan tersampaikan dengan baik di Sekolah Dasar (Susilana, 2009:7) 

Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa pembelajaran 

materi debit pada SDN Sumbersari 1 malang menggunakan media botol dan SDN 

Torongrejo 01 Batu  menggunakan media gambar dan hasil observasi yang 

menyatakan bahwa pembelajaran materi debit kurang diminati siswa. Peneliti 
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menyimpulkan bahwa media yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan, 

antara lain sebagai berikut: kelebihan dari media konkrit dari botol yang 

digunakan untuk menjelaskan debit tersebut sudah sangat tepat, peserta didik 

mudah paham apa itu debit air,  materi mudah dipahami dan disampaikan karena 

memang konsep-konsep matematika harus dimulai dari tahapan konkret, untuk 

kelebihan media gambar dapat memperjelas materi. Kekurangan dari media 

tersebut adalah tidak dapat menjangkau materi keseluruhan tentang debit, misal 

belum ke ranah perhitungan masuk rumus dalam menghitung debit air selain itu 

gambar yang digunakan terlalu kecil. Maka dari itu dari hasil observasi dan 

wawancara tersebut peneliti juga memperoleh analisis kebutuhan bahwa SDN 

Sumbersari 1 Malang dan SDN Torongrejo 01 Batu membutuhkan media untuk 

materi Debit yang diberikan dikelas V. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu 

adanya pengembangan media yang dapat membantu sekolah tersebut dalam 

pembelajaran matematika materi debit. Peneliti ingin mengembangkan media 

belajar berupa komik matematika materi debit untuk membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk 

menyebar, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan, 

sehingga proses belajar mengajar terjadi pada peserta didik (Haryanto, 2012:48). 

Proses pembelajaran akan lebih bermakna dan berlangsung dengan baik ketika 

menggunakan media. Ada berbagai macam bentuk media yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Salah satunya adalah media cetak menurut Rudy dalam 

Sundaya, (2004) media cetak yang dimaksud adalah seperti buku, modul, bahan 

ajar mandiri. Dari beberapa jenis media peneliti membuat media cetak buku 
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komik materi debit untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar. 

Media komik matematika ini merupakan media berbentuk komik yang 

berisikan seni yang menggunakan gambar – gambar tidak bergerak yang disusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Pada cerita tersebut 

menceritakan materi matematika tentang debit. Khusus untuk mata pelajaran 

matematika kelas V SD/MI dengan materi debit ini yang didalamnya terdapat 

bagimana cara menghitung debit air dan pengubahan satuan volume serta satuan 

waktu yang menggunakan banyak perhitungan dengan rumus dan kebanyakan 

peserta didik susah paham kini akan sangat membantu dengan adanya media 

komik matematika khusus materi tersebut. Media komik matematika ini 

menggunakan cerita bertemakan humor karena peserta didik Sekolah Dasar akan 

lebih tetarik dengan cerita humor kartun, sekalian belajar matematika juga 

menumbuhkan minat baca. Berbeda dengan penyajian materi yang ada di buku 

matematika media ini penyajiannya berbentuk gambar yang bercerita.  Menurut 

Khainafatul, (2013:49) cerita humor dapat bermanfaat bagi peserta didik yaitu 

dapat memikat perhatian ketika peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran 

dikelas dan dapat mengembalikan konsentrasinya. Sejalan dengan berkembangnya 

waktu, pengelolaan alat bantu pembelajaran berupa media sangat dibutuhkan 

untuk membantu proses belajar mengajar (Novianti, 2010:74). Penerapan strategi 

dan media pembelajaran yang baik diharapkan mampu membangkitkan minat dan 

motivasi siswa baik berupa metode maupun pendekatan melalui alat bantu media 

dengan berlandaskan fase kegiatan pembelajarkan. Media komik untuk 

pemahaman materi debit ini dapat membantu peserta didik dalam proses belajar 
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pada materi tersebut sehingga sangat dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran 

berlangsung.  

Pengembangan media belajar komik matematika yang dilakukan oleh penulis 

relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu; 

Riska Dwi Novianti, M. Syaichudin. Pada tahun 2010. Pengembangan Media 

Komik Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Pemahaman Bentuk Soal 

Cerita Bab Pecahan Pada Siswa Kelas V SDN Ngembung. Dari hasil penelitian 

uji coba produk dan validasi baik media maupun materi valid atau tepat. Pada uji 

coba perorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar  memiliki aspek daya tarik 

dengan persentase nilai yang bagus sehingga tidak ada revisi. 

Kesamaan yang dilakukan oleh keduanya adalah mengembangkan produk 

media pembelajaran komik, sama-sama menggunakan pelajaran matematika, 

menggunakan model penelitian dan pengembangan juga. Hal yang membedakan 

pengembangan media dari penulis dengan pengembangan penelitian terdahulu 

tersebut terletak pada isi. Pada penelitian terdahulu menggunakan materi pecahan 

khususnya pada soal cerita pecahan. Sedangkan pada penelitian sekarang 

bererfokus pada materi debit yang didalamnya bukan hanya membahas soal, 

melainkan juga memahamkan materi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti sekarang akan 

mengembangkan media komik matematika materi debit pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar. Pada penelitian tersebut diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar. Media yang dikembangkan dapat menjadi media 

yang berguna serta dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media komik matematika materi debit pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana respon pengguna media komik matematika materi debit pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan pengembangan media komik matematika materi debit pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar  

2. Mendeskripsikan respon pengguna media komik matematika materi debit 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar  

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, maka peneliti 

membuat rancangan media belajar komik matematika materi menghitung luas 

permukaan lingkaran dengan berdasarkan tiga kategori sebagai berikut : 

1. Konten atau isi media 

Media ini berisi beberapa komponen, antara lain : 

a. Cover 

Berisi tentang judul komik beserta materi, tokoh utama dan tokoh yang sering 

muncul pada komik 
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b. Pengantar penjelasan diawal media untuk kelas berapa 

Memberikan pengantar diawal bahwa media komik matematika berisikan materi 

Debit untuk kelas V Sekolah dasar 

c. Kompetensi Dasar  

Mencantumkan kompetensi dasar yang terdapat materi debit yaitu; 3.3 

Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan sebagai 

perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan 

waktu), 4.3 Menyeleseikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua 

besaran yang berbeda (kecepatan, debit) 

d. Petunjuk penggunaan buku komik 

Berisi tentang petunjuk guru dan peserta didik dalam langkah-langkah 

menggunakan komik sebagai media pembelajaran. 

e. Pengantar pendahuluan untuk memperjelas isi cerita diawal 

Berupa pengantar untuk mengawali cerita atau kisah yang ada di dalam media 

komik matematika 

f. Pengenalan tokoh 

Mengenalkan beberapa tokoh yang ada dalam cerita komik sebagai media 

pembelajaran matematika materi debit 

g. Cerita pembuka 

Membuka cerita awal untuk memulai penjelasan mengenai materi debit, agar 

peserta didik tidak kebingunan untuk masuk pada cerita inti. 

h. Cerita inti 

Berisi keseluruhan cerita dari komik yang didalamnya terdapat bahasan materi 

debit dan cara menghitung debit air menggunakan rumus. Cerita inti yang 
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disajikan memiliki konsep sederhana namun jelas, dari penyajian materi dalam 

ceritanya sehingga memudahkan siswa memahami isinya. Susunan cerita inti 

terdiri dari yang pertama pemahaman konsep debit yang berisi penjelasan 

pengertian debit, volume, dan waktu secara mendalam pada cerita. Kedua cerita 

yang membahas simbol dan rumus dalam menghitung debit air. Ketiga latihan 

soal yang masih dibahas bersama dengan para tokoh dalam cerita. 

i. Latihan soal 

Beberapa soal latihan beserta cara mengerjakan untuk pemahaman kembali pada 

peserta didik, juga soal latihan yang harus dicoba sendiri oleh peserta didik. 

j. Profil Penulis 

Berisi tentang profil penulis yang terdiri dari nama penulis, tanggal lahir, jurusan 

program studi, dan universitas. 

2. Konstruk atau tampilan Media 

a. Media komik berbentuk buku dengan isi gambar yang bercerita atau sebuah 

cerita yang didukung dengan gambar.  

b. Media komik menggunakan gambar kartun dan gambarnya berwarna tidak 

seperti komik kebanyakan yang hitam putih. 

c. Komik ini kemas dalam media cetak pada kertas berukuran panjang 19 cm, 

lebar 15.5 cm, menggunakan kertas art paper.  

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

 Pengembangan media belajar komik matematika materi debit pada siswa 

kelas kelayakan media belajar komik matematika materi debit pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
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pembeajaran. Manfaat pengembangan media belajar komik matematika ini antara 

lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah  

Media belajar komik matematika materi debit pada siswa kelas V SD ini dapat 

berguna sebagai bahan masukan untuk sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. Media belajar komik matematika ini bisa menjadi inovasi 

untuk pengembangan media lain disekolah guna menambah ketersediaan media 

dalam sekolah. Sekolah yang banyak mempunyai media pembelajaran dapat 

membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas. 

2. Bagi Guru 

Media belajar komik matematika ini dapat membantu guru dalam proses 

pembelajaran dan penyampaian materi kepada siswa yang lambat paham tentang 

materi debit. Guru dapat menjadikan siswanya menjadi lebih aktif dikelas dan 

kelas menjadi lebih menyenangkan. 

3. Bagi Siswa  

Media belajar komik matematika ini dapat membantu siswa dalam memahami 

materi debit serta membantu siswa paham terhadap penyeleseian soal menghitung 

debit air. Selain itu media ini dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk membaca 

karena dengan media berbentuk komik dengan banyak gambar akan lebih disukai 

oleh siswa.  

4. Bagi Peneliti yang lain 

Pengembangan media belajar komik matematika sebagai perwujudan kepekaan 

terhadap masalah belajar yang dihadapi siswa ini bisa menjadi bahan referensi 

peneliti lain untuk dapat mengembangan media yang bermanfaat dan 
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menyeleseikan sedikit masalah belajar pada siswa. Serta dari pengembangan 

media tersebut peneliti yang lain mendapatkan tambahan  wawasan terkait 

bagaimana mengembangkan media belajar komik tersebut. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Melalui penggunaan media belajar komik matematika materi debit pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar, penulis berasumsi bahwa:  

a. Media komik dapat membantu guru dalam mendukung proses pembelajaran 

agar siswa cepat paham terhadap materi. 

b. Media komik dapat membantu siswa mengerjakan soal terkait materi debit 

sehingga tujuan pembejaran dapat tercapai dengan baik. 

c. Media komik dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. 

2. Keterbatasan Peneliti dan Pengembangan 

a. Pengembangan media belajar komik matematika ini hanya materi debit 

khususnya cara dalam menghitung debit air. 

b. Penelitian diuji cobakan pada 30 peserta didik kelas V SDN Torongrejo 01 

Batu dan 24 peserta didik kelas V SDN Sumbersari 1 Malang 

 

G. Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakansuatu perantara dalam penyampaian pesan antara 

sumber pesan dan penerima pesan.  Dalam arti lain media pembelajaran yang 
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dimaksud adalah berbagai alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membantu 

dalam penyampaian materi pembelajaran. 

2. Komik

Komik merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak 

bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. 

Media komik matematika merupakan suatu komik yang didalamnya menceritakan 

tentang materi matematika 

3. Matematika

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diberikan pada siswa yang 

dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . Matematika 

merupakan bahasa simbolis yang memunyai fungsi praktis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. 

4. Debit

Debit adalah bagian materi dari pengukuran pada matematika. Secara garis besar 

debit merupakan kecepatan jumlah air pada waktu tertentu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerita&action=edit&redlink=1



