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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Komik menjadi salah satu pilihan media pembelajaran matematika yang 

dapat dikembangkan menjadi lebih menarik dan sesuai dengan materi yang 

diajarkan.  Maka, pada bab ini akan dikaji lebih dalam mengenai literasi aljabar, 

media pembelajaran, media komik, dan materi aljabar. 

2.1 Literasi Aljabar 

  Literasi aljabar merupakan spesifikasi dari literasi matematika. Adapun 

pengertian dari literasi aljabar dan indikatornya akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut. 

2.1.1 Pengertian Literasi Aljabar  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi /li.tê.ra.si/ memiliki arti 

(1) n kemampuan menulis dan membaca; (2) n pengetahuan atau keterampilan 

dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi sering dihubungkan dengan huruf 

(aksara) atau secara bahasa diartikan sebagai “melek huruf” (Mujulifah et al., 

2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematis /ma.té.ma.tis/ 

memiliki arti a bersangkutan dengan matematika; bersifat matematika.  

 Literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk 

merumuskan, menggunakan dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai 

macam konsep. Melingkupi penalaran matematis dan penggunaan konsep, 

mengenali peranan matematika dalam kehidupan sebagai pertimbangan untuk 

prosedur, fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan 
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meramalkan suatu fenomena. Literasi matematika membantu individu untuk 

membuat penilaian dan mengambil keputusan yang baik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat (OECD, 2013).  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aljabar /al.ja.bar/ memiliki arti 

n cabang ilmu matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf untuk 

menggambarkan atau mewakili angka-angka (a, b, c, dst) sebagai pengganti 

bilangan yang diketahui; ilmu hitung. 

 Berdasarkan uraian dari definisi literasi matematika, peneliti 

mendefinisikan ulang literasi aljabar sebagai kemampuan seseorang untuk 

merumuskan, menggunakan dan menerjemahkan aljabar dalam berbagai konteks 

kehidupan. Secara sederhanya literasi aljabar merupakan pengetahuan untuk 

mengetahui dan mengunakan dasar aljabar dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Indikator  Literasi Aljabar  

 Literasi matematika melibatkan 7 kemampuan fundamental yang harus 

dimiliki, yaitu Communication; Mathematising; Representation; Reasoning and 

Argument; Devising Strategies for Solving Problems; Using Symbolic, Formal 

and Technical Language and Operation; Using Mathematics Tools (OECD, 

2013). Berdasarkan uraian diatas, peneliti hanya akan mengambil 3 dari 7 

kemampuan tersebut sebagai kemampuan yang harus dimiliki dalam literasi 

aljabar yaitu Mathematising; Reasoning and Argument; Using Symbolic, Formal 

and Technical Language and Operation. 3 kemapuan tersebut dirasa sudah cukup 

mewakili literasi aljabar. 

 Mathematising melibatkan kemampuan mengubah masalah di dunia nyata 

ke bentuk matematika (mencakup penataan, membuat konsep, membuat asumsi, 
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dan atau merumuskan model), menafsirkan dan mengevaluasi hasil matematika 

juga sebaliknya. Ketika membahas proses matematika ini, kita benar-benar 

membahas proses pemodelan, simbolising, generalising, formalisasi dan abstrak 

(Keijzer, 2003). 

 Reasoning and Argument kemampuan matematika dalam penalaran dan 

argumen.  Kemampuan ini melibatkan proses pemikiran yang berakar secara 

logis. Menghubungkan unsur-unsur masalah kemudian menarik kesimpulan. 

Memberikan alasan pernyataan dalam pemberian solusi. (OECD, 2013). 

 Using Symbolic, Formal and Technical Language and Operation 

kemampuan menggunakan bahasa dan operasi yang simbolis, formal dan teknis. 

Melibatkan pemahaman, menafsirkan, memanipulasi, dan memanfaatkan ekspresi 

simbolik dalam konteks aljabar. Simbol, aturan, dan sistem yang digunakan sesuai 

dengan pengetahuan konten aljabar yang diperlukan untuk dirumuskan, 

dipecahkan atau menafsirkan aljabar (OECD, 2013) 

2.2  Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk mempermudah 

dalam pembelajaran. Berikut akan dijelaskan lebih rinci pengertian media 

pembelajaran dan fungsinya. 

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran  

 Kata media berasal dari Bahasa Latin, yakni medium yang berarti tengah, 

pengantar atau perantara. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 
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lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 2008:7-8) 

 Sadiman, dkk (2010:7) menyatakan media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima  sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses 

belajar terjadi. Media merupaka alat yang digunakan sebagai perantara umtuk 

menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemajuan 

siswa dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar (Sabri, 2005:112).   

 Sehingga, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

sehingga dapat merangsang  pikiran, perasaan, perhatian, minat dan kemajuan 

siswa agar tercipta proses belajar mengajar yang efisien dan efektif. 

 Smaldino, Lowther, & Russell (2011:331) dalam bukunya Intructional 

Technology & Media for Learning mengatakan ada enam kategori dasar media 

adalah teks, audio, visual, video, dan orang-orang. Tujuan dari media adalah 

memudahkan komunikasi dan belajar.  

2.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Berikut merupakan fungsi media pembelajaran: 

1. Media pembelajaran sebagai sumber belajar, maksudnya sebgai penyalur, 

penyampai, penghubung dan sebagainya.  

2. Fungsi sematik yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan 

kata yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh siswa. 
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3. Fungsi manipulatif meliputi kemampuan media mengatasi batas-batas ruang 

dan waktu, serta kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi 

keterbatasan indrawi manusia. 

4. Fungsi psikologi meliputi funsi atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan 

motivasi. 

a. Fungsi atensi yakni media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian 

siswa terhadap materi ajar. 

b. Fungsi afektif yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan 

atau penolakan siswa terhadap sesuatu. 

c. Fungsi kognitif yakni meliputi persepsi, mengingat dan berpikir. 

d. Fungsi imajinatif, media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengembangkan imajinasi siswa. 

e. Fungsi motivasi 

5. Fungsi sosio-kultural yakni mengatasi hambatan sosio-kultural antarpeserta 

komunikasi pembelajaran. Hambatan tersebut dapat diatasi karena media 

memiliki kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, 

menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama (Munadi, 

2008:37-48) 

 Pada penelitian ini, media pembelajaran yang dimaksud adalah media 

komik berbasis literasi aljabar. 

2.3 Media Komik 

 Berikut akan dijelaskan lebih detai tentang media komik, adapun 

didalamnya terdapat pengertian, kelebihan dan kekurangan dari media komik. 
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2.3.1 Pengertian Media Komik dan Karakteristiknya 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, /ko.mik/ memiliki arti n cerita 

bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya 

mudah dicerna dan lucu. Scott McCloud (1993) dalam bukunya Understanding 

Comic mendefinisikan komik adalah juxtaposed pictorial and  other images in 

deliberate sequence, intended to convey information and/ or to produce an 

aesthetic response in the viewer. Maksudnya komik adalah  gambar-gambar yang 

disandingkan dalam urutan dengan sengaja, dimaksudkan untuk menyampaikan 

informasi dan / atau untuk menghasilkan respons estetika dari pembacanya. 

 Sadiman, dkk (2010:45) mendefiniskian komik sebagai suatu gambar 

interpretatif  yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan 

secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-

kejadian tertentu. Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, 

mempengaruhi sikap maupun tingkah laku   

 Gambar dalam komik biasanya berbentuk gambar kartun. Bersifat 

sederhana  dan memiliki alur cerita yang memuat pesan yang besar namun 

disajikan secara sederhana dan ringkas sehingga mudah dicerna.  Perpaduan 

bahasa verbal dan nonverbal dalam komik mempercepat pembaca paham terhadap 

kandungan pesan  karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap dalam 

jalurnya (Munadi, 2008:100). 

 Kartun atau komik mudah dan cepat dibaca dan menarik bagi anak-anak 

berbagai usia. Kebijakan  dan kecerdasan seringkali termuat didalamnya. Bisa 

digunakan untuk membuat atau memperkuat sebuah poin dari pengajaran 

(Smaldino, Lowther, & Russell, 2011:331).   
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 Adapun karakteristik komik antara lain: (1) Komik terdiri atas berbagai 

situasi cerita bersambung; (2) Komik bersifat humor; (3) Perwatakan lain dari 

komik harus dikenal agar kekuatan medium ini bisa dihayati; (4) Komik 

memusatkan perhatian di sekitar rakyat; (5) Cerita pada komik mengenai diri 

pribadi sehingga pembaca dapat segera mengidentifikasikan dirinya melalui 

perasaan serta tindakan dari perwatakan tokoh utamanya; (6) Ceritanya ringkas 

dan menarik perhatian; (7) Dilengkapi dengan aksi bahkan dalam lembaran surat 

kabar dan buku-buku; dan  (8) Komik dibuat lebih hidup serta diolah dengan 

pemakaian warna-warna utama secara bebas (Sudjana, 2007:64). 

 Langkah-langkah dalam memproduksi komik yang praktis antara lain : (1) 

pertama teknik menggambar proporsi manusia; (2) eksyen, karakter dan emosi 

setiap tokoh; (3) ekspresi wajah; (4) teknik menggambar perspektif dan bayangan; 

(5) membuat balon kata dan frame; (6) gaya gambar dan tata gambar (Novianti & 

Syaichudin, 2010). 

 Komik dalam penelitian ini merupakan komik dengan alur bersambung 

namun tiap chapternya memeliki cerita yang berbeda. Didalamnya memuatnya 

cerita sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar. 

2.3.2  Kelebihan dan Kekurangan Media Komik 

 Adapun kelebihan dan kekurangan media komik adalah sebagai berikut:  

Kelebihan: 

1. Tidak dibutuhkan perlengkapan. Mereka tidak membutuhkan membutuhkan 

proyektor atau komputer untuk digunakan. 



14 

 

 

 

2. Mudah digunakan. Mereka tidak membutuhkan kemampuan kemampuan 

khusus apa pun kecuali kemampuan untuk menafsirkannya (Smaldino, 

Lowther, & Russell, 2011:331).    

3. Komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat baca  

4. Komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya, 

5. Mempermudah anak didik menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak 

(Novianti & Syaichudin, 2010) 

Kekurangan: 

1. Ketahanan. Komik terbuat dicetak di kertas dan bisa rusak sejalan dengan 

penggunaan oleh siswa. Untuk mengatasinya peneliti mencetak komik pada 

kertas dengan kualitas yang baik sehingga dapat bertahan lebih lama. 

2. Dua dimensi. Visual bersifat dua dimensi dan menampilkan hanya satu 

pandangan dari benda atau pemandangan. Keterbatasan ini bisa ditutupi 

dengan pandangan yang beragam (Smaldino, Lowther, & Russell, 2011:331-

332).   

3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar (Sadiman, dkk, 2010:31). 

Oleh sebab itu, menyiasati dengan membagi kelompok beranggota 4-5 orang. 

2.4 Materi Aljabar sebagai Bahan Skenario Komik 

 Berikut akan dipaparkan materi aljabar yang nantinya akan diikutsertakan 

skenario dalam komik, diantaranya adalah mengenal bentuk aljabar dan operasi 

bentuk aljabar.  

2.4.1 Mengenal Bentuk Aljabar Dalam Masalah Kontekstual 

a. Mengenal Bentuk Aljabar  
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 Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam 

penyajiannya memuat huruf-huruf sebagai symbol untuk mewakili 

bilangan yang belum diketahui. Contoh: bentuk aljabar yang lain seperti 

   –                –       . Huruf-huruf         dan   pada 

bentuk aljabar tersebut disebut variabel. 

b. Menjelaskan Pengertian Variabel, Konstanta, Koefisien 

 Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum 

diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel 

biasanya dilambangkan dengan huruf kecil              Konstanta adalah 

suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat 

variabel. koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk 

aljabar. Misal      maka koefisiennya adalah  ,   adalah variabel dan   

adalah konstanta (Nuharini & Wahyuni, 2009). 

2.4.2 Operasi Bentuk Aljabar 

a. Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar  

 Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya 

dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan 

koefisien pada suku-suku yang sejenis (As’ari, Tohir, Valentino, Imron, & 

Taufiq, 2016). 

b. Perkalian Bentuk Aljabar  

 Pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian 

terhadap penjumlahan dan pengurangan, yaitu                 

            untuk setiap bilangan bulat      dan  . Sifat ini juga 

berlaku pada perkalian bentuk aljabar. 
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 Perkalian suatu bilangan konstanta k dengan bentuk aljabar suku 

satu dan suku dua dinyatakan sebagai berikut. 

           

                      

 Sebagaimana perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, 

untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar kita dapat 

memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat 

distributif perkalian terhadap pengurangan. Selain dengan cara tersebut, 

untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, dapat 

menggunakan cara sebagai berikut. 

 

Adapun pada perkalian bentuk aljabar suku dua dengan suku tiga berlaku 

sebagai berikut 

 

c. Pembagian Bentuk Aljabar 

 Dalam pembagian bentuk aljabar, langkah pertama yaitu merubah 

menjadi bentuk pecahan dimana penyebutnya adalah pembaginya. Setelah 

mengubah menjadi bentuk pecahan maka selanjutnya adalah menentukan 

faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Pembagian bentuk 
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aljabar juga bisa diselesaikan menggunakan cara pembagian bersusun 

(As’ari et al., 2016; Nuharini & Wahyuni, 2009).  

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang dilakukan sebelum 

penelitian ini. Penelitian yang relevan ini untuk mendukung penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

2.5.1 Relevan terhadap Komik 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengembangan media komik, Michael Amin Manalu, Yusuf Hartono, dan Nyimas 

Aisyah (2017) meneliti tentang pengembangan media komik berbasis nilai 

karakter pada materi trigonometri untuk kelas X SMA. Perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada pada perbedaan subjek yang diteliti, 

materi pelajaran,  dan produk yang dihasilkan. Peneliti menggunakan metode 

penelitian pengembangan atau development design research tipe formative 

research. Terdapat dua tahap dalam penelitian ini yaitu preliminary study (tahap 

persiapan) dan formative study  (tahap evaluasi dan revisi). Penelitian ini 

menghasilkan media komik matematika berbasis nilai karakter pada materi 

trigonometri di kelas X SMA yang valid dan praktis. Media komik matematika 

berbasis nilai karakter dapat meningkatkan nilai karakter siswa. Media komik 

matematika yang dikembangkan memiliki efek potensial yang positif terhadap 

hasil tes siswa, hal ini dapat dilihat bahwa ketuntasan yang dicapai siswa sebesar 

83% dan telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan, yaitu 75%. 
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 Penelitian lainnya oleh Anip Dwi Saputro (2015) dengan metode riset 

dalam rangka R & D (research and development). Penelitian menyatakan bahwa 

media pembelajaran komik sains (IPA) Biologi pada materi ekosistem untuk kelas 

VII SMP yang dikembangkan ini layak digunakan berdasarkan validasi ahli media 

pembelajaran, ahli materi pembelajaran, hasil uji perorangan, uji kelompok kecil 

dan uji coba produk di kelas. Aspek yang dinilai termasuk aspek media, aspek 

materi, dan aspek pembelajaran. Data dari penelitian ini dianalisis menggunakan 

persentase deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aspek media, 

dengan validasi ahli media, mencapai rata-rata 3,87 atau dalam kategori baik, 

materi dan aspek pembelajaran, dengan validasi ahli materi, mencapai rata-rata 

3,78 atau kategori baik, dan berdasarkan penilaian siswa pada aspek media 

pembelajaran, yaitu fisik, desain, warna, materi, gambar, dan teks, diperoleh 

persentase rata-rata 86,9% atau dalam kategori baik juga. 

 Sri Adi Widodo dan Pardimin (2017) yang juga meneliti tentang 

pengembangan media pembelajaran komik pada materi segiempat. Metode 

pengembangan yang digunakan adalah 4D yaitu (define, design, development dan 

dissemination).  Hasil lembar penilaian dari validator yang menyatakan kelayakan 

media memperoleh skor rata-rata 3,93 dengan kategori sangat baik. Dari analisis 

data, diperoleh persentase guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan pertama mencapai 76,5%, pada pertemuan kedua mencapai 80,5%, dan 

pada pertemuan ketiga mencapai 85,5%. Persentase rata-rata guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran mencapai 80,83%. Dapat disimpulkan bahwa 

studi komik matematika dapat dinyatakan praktis digunakan untuk pembelajaran 

matematika dalam bahan segi empat. 
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2.5.2 Relevan terhadap Literasi Matematis 

 Fithri Mujulifah, Sugiatno, dan Hamdani (2015), melakukan penelitian  

yang berkaitan dengan literasi matematis siswa. Penelitian berbentuk deskriptif 

dengan bentuk studi kasus Penelitian tersebut menyatakan bahwa literasi 

matematis siswa kelas IX ditinjau dari aspek pemahaman, siswa memiliki 

pengetahuan tentang ekspresi aljabar dan penyederhanaannya, namun belum 

memahami seutuhnya. Ditinjau dari aspek penerapan, siswa memiliki kelancaran 

pada soal-soal rutin penyederhanaan ekspresi aljabar, tetapi tidak untuk soal-soal 

non-rutin dan soal cerita. Ditinjau dari aspek penalaran, siswa cenderung 

menunjukkan gagasan atau pembuktian yang kurang bisa mendukung jawaban. 

Ditinjau dari aspek komunikasi, siswa cenderung belum lancar dalam 

mengemukakan hasil pemikiran dan dalam menggunakan bahasa matematika 

untuk mengekspresikan ide matematis dengan tepat.  Beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan berdasarkan temuan dalam penelitian ini bagi peneliti lainnya, 

diharapkan dapat melaksanakan penelitian lanjutan berupa pengembangan atapun 

eksperimental untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Selain itu, 

diharapkan juga untuk dapat memperhatikan dan menanggulangi hal-hal yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 

 Mahdiansyah dan Rahmawati (2014) yang juga meneliti hal yang 

berkaitan dengan literasi matematis siswa. Menyatakan bahwa Literasi 

Matematika Siswa Pendidikan Menengah: Analisis Menggunakan Desain Tes 

Internasional dengan Konteks Indonesia menyatakan bahwa capaian literasi siswa 

masih rendah, namun disparitas capaian literasi antarkota cukup bervariasi. 

Capaian literasi siswa Yogyakarta relatif merata dibandingkan dengan kota-kota 
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lainnya. Uncertainty and data merupakan konten yang paling mudah 

dibandingkan dengan konten matematika lainnya. Dikaji dari aspek konteks, 

scientific merupakan konteks yang paling rendah dicapai siswa. Adapun soal-soal 

tes yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi belum mampu dikuasai 

siswa dengan baik. Terdapat sejumlah faktor determinan dari capaian literasi 

matematika tersebut, yaitu faktor personal, faktor instruksional, dan faktor 

lingkungan. Kesimpulan studi adalah literasi matematika siswa jenjang 

pendidikan menengah masih rendah, meskipun desain tes internasional yang 

digunakan telah disesuaikan dengan konteks Indonesia 




