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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika selalu dianggap siswa adalah pelajaran yang sulit, 

karena berkaitan dengan angka. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional (1999/2000:11) berpendapat matematika 

merupakan pengetahuan penalaran yang berkaitan dengan bilangan dan logika. 

Sedangkan menurut Soedjadi dalam Heruman (2007:1) berpendapat hakikat 

matematika adalah suatu objek yang bertumpu pada tujuan abstrak dan kesepakatan 

serta pola pikir deduktif. Tidak heran apabila siswa mengganggap matematika 

merupakan pelajaran yang sulit, karena dalam pembelajarannya matematika tidak 

dikemas dengan cara yang menyenangkan. 

Menurut Permendikbud  (2016:111) ruang lingkup pada pembelajaran 

matematika mengacu pada standar isi dari satuan pendidikan SD/MI yang meliputi 

aspek pengukuran sederhana, bilangan asli, pengolahan data, pecahan sederhana 

dan geometri. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika diharapkan sesuai 

dengan karakteristiknya sehingga mudah diterima oleh siswa. Tentunya itu semua 

juga didukung dengan pembelajaran yang menyenangkan, seperti media untuk 

belajar, sumber belajar, dan pengelolaan kelas. 

Realitanya dalam kehidupan sehari-hari matematika diperlukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan berhitung, seperti contoh 

materi perbandingan dan skala yang diberikan di kelas V Sekolah Dasar di semester 

ganjil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online perbandingan 
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adalah perbedaan (selisih) dari kesamaan. Dalam materi perbandingan harus 

menggunakan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan kemudian 

dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana yang senilai. Menurut Yogi 

Anggraena (2013:113) berpendapat skala yaitu salah satu bentuk dari perbandingan 

besaran panjang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai untuk  

menghitung skala pada peta, denah lokasi, dll. Maka dengan kata lain skala 

digunakan untuk menyederhanakan peta lokasi atau denah.  

Berdasarkan hasil observasi awal bersama guru kelas V yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN 06 Sumbermanjingkulon, pada pembelajaran matematika 

membutuhkan media untuk menguatkan konsep terutama pada materi perbandingan 

dan skala. Alasannya di sekolah belum pernah menggadakan media pembelajaran 

untuk siswa terutama di pelajaran matematika, oleh sebab itu selama ini guru tidak 

pernah menggunakan media pembelajaran matematika untuk materi perbandingan 

dan skala. Apabila menggunakan media pembelajaran matematika yang tepat, maka 

apa yang didapat siswa dalam pembelajaran dapat tertanam lebih lama dalam 

memorinya.  

Hasil observasi terhadap siswa kelas V SDN 06 Sumbermanjingkulon 

diketahui bahwa sebagian besar hasil belajar siswa terkait matematika khususnya 

materi perbandingan dan skala mengalami kesulitan dalam menyederhanakan  hasil 

perhitungan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya kedalam perbandingan 

skala.  Siswa juga kesulitan dalam perhitungan dengan rumus mencari skala, jarak 

pada peta, dan jarak sebenarnya dikarenakan siswa belum memahami konsep dari 

materi perbandingan dan skala. Ditambah dengan sebagian besar siswa belum 
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hafalnya perkalian dasar serta siswa belum dapat memahami maksud dari soal cerita 

di materi perbandingan dan skala.  

Berdasarkan wawancara hasil observasi awal di SDN 06 

Sumbermanjingkulon, guru kelas tidak pernah menggunakan maupun berinisiatif 

untuk membuat kembali media pembelajaran untuk pelajaran matematika yang 

sudah rusak (media matematika pada bangun ruang) dengan alasan media yang 

difasilitasi sekolah sudah rusak (tidak bisa digunakan kembali). Pihak sekolah pun 

belum mengadakan kembali pembuatan media pembelajaran matematika terutama 

materi perbandingan dan skala dikarenakan belum adanya pengadaan media 

kembali dari pemerintah terkait media pembelajaran. Guru-guru di sekolah tersebut 

hanya mengandalkan cara mengajar klasikal dan tidak menggunakan media 

pembelajaran baik berupa media secara langsung atau elektronik.  

Siswa di Sekolah Dasar pada dasarnya menyukai hal-hal yang baru, menarik, 

dan berwarna. Ini sesuai dengan komik yang sifatnya dapat membuat siswa menarik 

dan senang ketika membacanya. Karena komik menggunakan gambar (tokoh) dan 

warna yang menarik, maka cocok bila komik sebagai salah satu media 

pembelajaran yang dapat disukai siswa. Apabila siswa senang membaca komik 

hanya sekedar hobi dan senang dengan isi didalamnya, maka komik yang akan 

dikembangkan peneliti diharapkan dapat menjadi jembatan penyampaian materi 

perbandingan dan skala nantinya dalam bentuk elektronik berupa e-komik 

(elektronik komik). Dengan alasan e-komik dapat dengan mudah didapatkan siswa 

daripada harus mencari komik dalam bentuk buku. Ini dapat membuat e-komik 

menjadi hal yang bisa dibutuhkan sebagai media dalam pembelajaran terutama 

matematika. Yang harapannya dengan menggunakan media komik bentuk 
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elektronik, siswa mudah memahami materi dengan menyenangkan seperti halnya 

siswa ketika membaca komik biasanya.  

Sekarang adalah era digital, siswa kemana-mana sekarang membawa gadget 

(beberapa sekolah tidak memperbolehkan), dan sebagian besar sekolah sudah 

difasilitasi laboratorium komputer. Maka peneliti ingin mengembangkan media 

belajar berupa e-komik matematika materi perbandingan dan skala untuk 

membantu siswa tercapai tujuan pembelajarannya di kelas, dikarenakan elektronik 

saat ini sangat dekat dengan siapapun sehingga diharapkan siswa dapat senang 

mempelajari matematika menggunakan media yang dekat dengannya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan media berbasis elektronik 

terutama pada materi perbandingan dan skala untuk membantu sekolah dan guru 

dalam menyampaikan materinya di kelas dengan menggunakan e-komik.  

Materi perbandingan dan skala dapat diterapkan menggunakan media yang 

menarik, karena media bisa menjadi perantara yang menyenangkan untuk membuat 

siswa menjadi lebih mudah memahami materi. Media juga harus memerhatikan 

kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah tersebut. Apakah media itu cocok 

digunakan apakah tidak. Oleh sebab itu, sebelum pembuatan media pembelajaran 

harus melihat kondisi kebutuhan siswa tersebut. Agar media tersebut sukses 

menjadi perantara materi yang mudah dicerna siswa saat pembelajaran. Media 

pembelajaran sendiri banyak macamnya, salah satunya bisa menggunakan media 

elektronik. Karena di era modern ini elektronik menjadi sangat dekat dengan siswa 

daripada buku pelajarannya. Maka media e-komik menjadi salah satu alternatif 

yang baik untuk siswa dalam pembelajaran terutama pada materi perbandingan dan 
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skala. Karena e-komik bisa masuk dalam gadget maupun media elektronik lainnya 

dengan berformatkan Portable Document Format (PDF). 

Salah satu cara penyampaian materi yang dapat disukai siswa yaitu 

menggunakan komik cerita. Menurut KBBI online komik merupakan cerita yang 

bergambar yang pada umumnya mudah untuk dicerna dan lucu, biasanya terdapat 

dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku. Menurut Seto Mulyadi seorang 

psikolog anak, mengatakan bahwa bacaan komik bisa membantu anak yang belum 

bisa membaca untuk memvisualisasikan imajinasi. Dari pernyataan tersebut dapat 

ditarik bahwa komik dapat menjadi salah satu media yang menarik bagi siswa 

dalam proses pembelajaran. Terlebih komik yang dapat kita wujudkan dalam wujud 

media elektronik, karena sifat elektronik di era modern ini tidak dapat lepas dari 

genggaman manusia. 

Era modern ini siswa tidak dapat lepas dari media elektronik seperti gadget 

maupun media elektronik lainnya (laptop), penggunaan gadget pada siswa dapat 

memakan waktu hingga berjam-jam tanpa henti. Biasanya penggunaan gadget 

hanya untuk bemain dan streaming video-video di youtube. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa gadget tidak dapat lepas dari genggaman kita. Terlebih sekarang orang tua 

juga tidak membatasi anaknya untuk menggunakan gadget dan membatasi 

kegunaannya. Sehingga dikhawatirkan siswa dapat menggunakan gadget ke arah 

yang salah dan malas menyentuh bukunya untuk belajar. Siswa lebih memilih 

memegang gadget berjam-jam daripada memegang buku, terlebih itu buku 

matematika.  

Oleh sebab itu peneliti perlu pengembangkan media untuk pelajaran 

matematika yang dapat menarik siswa belajar berjam-jam dan membuat siswa 
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senang membacanya dengan mengandalkan gadgetnya ataupun media elektronik 

lainnya saja. Sehingga siswa dapat mempunyai alasan memegang gadget untuk 

belajar bukan untuk bermain game. Pengemasan materi perbandingan dan skala 

oleh peneliti akan dikemas menggunakan media e-komik berupa Portable 

Document Format (PDF). Alasan peneliti menggunakan format PDF, dikarenakan 

format PDF adalah format yang ringan dan dapat masuk dalam gadget maupun 

elektronik lainnya. Format PDF selalu ada dalam gadget bawaan, sehingga tidak 

perlu mendownload aplikasi lainnya untuk membuka media e-komik nantinya. 

Kelebihan lainnya dari PDF yaitu tidak perlu menggunakan akses internet untuk 

membukanya, sehingga e-komik akan menjadi mudah masuk dalam gadget maupun 

elektronik lainnya dan siswa di sekolah yang masih susah mengakses internet tidak 

perlu susah mencari akses internet karena PDF bisa digunakan tanpa akses internet. 

Diharapkan pengembangan media ini dapat menjadi alternatif untuk siswa 

lebih senang belajar matematika terlebih materi perbandingan dan skala. Dari 

pernyataan tersebut, peneliti berharap matematika tidak lagi menjadi momok yang 

seram ketika dipelajari oleh siswa. Maka peneliti mengembangkan media komik 

cerita dengan menggunakan materi matematika yaitu perbandingan dan skala 

dengan harapan matematika menjadi mata pelajaran yang menyenangkan ketika 

dipelajari. Tentunya menggunakan teks dan gambar yang menarik dan tidak 

membosankan ketika dibaca oleh siswa. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti akan mengembangkan media berupa e-

komik menggunakan Adobe Photoshop yang hasil outputnya berupa Portable 

Document Format (PDF) dan peneliti berharap pengembangan media tersebut dapat 

berguna terlebih untuk memudahkan siswa dalam memahami materi perbandingan 
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dan skala di kelas V SDN 06 Sumbermanjingkulon. Maka dalam penelitian ini 

peneliti akan mengambil judul “Pengembangan E-Komik (Elektronik Komik) pada 

Materi Perbandingan dan Skala di Kelas V Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan  diatas, maka rumusan masalah yang peneliti 

ajukan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan media e-komik pada materi perbandingan 

dan skala untuk siswa kelas V Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa setelah menggunakan media e-komik pada materi 

perbandingan dan skala kelas V Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan media e-komik pada materi perbandingan dan skala untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

2. Mendiskripsikan hasil respon siswa setelah menggunakan media e-komik 

pada materi perbandingan dan skala kelas V Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkasn media e-komik, peneliti akan menggunakan Adobe 

Photoshop dalam pembuatannya dengan hasil output berupa Portable Document 

Format (PDF) yang file tersebut dapat masuk dalam gadget atau laptop atau 
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komputer siswa untuk belajar. Maka peneliti membuat rancangan media dengan 

materi perbandingan dan skala berdasarkan: 

1. Konten atau isi media 

a. Cover  

Berisi judul e-komik beserta dengan materi dan tokoh pemainnya. 

b. Pengantar penjelasan  

Berisi pengantar awal bahwa media e-komik ini berisi materi perbandingan 

dan skala untuk kelas V Sekolah Dasar. 

c. Kompetensi Dasar 

Dalam e-komik akan dicantumkan kompetensi dasar yang ada dalam materi 

perbandingan dan skala, yaitu; 3.4 Menjelaskan skala sesuai denah, 4.4 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. 

d. Indikator 

Dalam e-komik juga akan dicantumkan indikator dari KD 3.4 dan 4.4 

matematika kelas V pada materi perbandingan dan skala. 

e. Petunjuk penggunaan e-komik 

Berisi tentang petunjuk penggunaan e-komik sebagai media pembelajaran. 

f. Pengantar pendahuluan untuk memperjelas isi cerita diawal 

Berupa sinopsis cerita dari yang ada dalam e-komik tersebut. 

g. Pengenalan tokoh 

Berupa gambar dan pengambaran (karakter) dari tokoh yang ada dalam e-

komik. 
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h. Cerita 

Berisi keseluruhan cerita dari e-komik dengan menggunakan materi 

perbandingan dan skala. Ceritanya menggunakan penyampaian bahasa yang 

sederhana dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan dalam e-komik. Cerita akan menggunakan pengalaman 

sehari-hari siswa dengan disisipkan sedikit fantasy agar siswa tertarik 

membacanya. 

i. Latihan soal 

Didalam e-komik akan diselipkan dibagian cerita berupa soal beserta cara 

pengerjaannya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi 

perbandingan dan skala yang telah disampaikan. 

j. Profil penulis 

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

program studi, dan universitas. 

k. Cover belakang 

Berisi tentang garis besar cerita dalam e-komik. 

2. Konstruk atau tampilan media 

a. Media e-komik berbentuk ekstensi Portable Document Format (PDF) 

dengan isi gambar yang bercerita. 

b. Media e-komik menggunakan gambar kartun dan gambarnya berwarna. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan media berupa elektronik 

komik (e-komik) cerita pada materi perbandingan dan skala. Alasan pentingnya 
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penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah pada saat pembelajaran 

menggunakan media elektronik baik berupa gadget maupun elektronik lainnya 

berupa e-komik cerita pada materi perbandingan dan skala, dimana media tersebut 

dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan mencerna materi. Peneliti 

berharap media ini dapat menjadi salah satu perantara materi untuk siswa agar lebih 

mudah memahami materi terutama materi perbandingan dan skala. Peneliti 

berharap dapat pengubah kondisi siswa kelas V terhadap materi perbandingan dan 

skala akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ketika menggunakan media 

tersebut. Pengembangan media ini juga dapat menjadi referensi peneliti lain dalam 

menyelesaikan masalah belajar pada siswa. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran berbasis media elektronik ini 

terdapat beberapa asumsi: 

a. Proses pembelajaran akan lebih mudah karena media pembelajaran 

akan menyampaikan isi materinya terlebih dahulu ketika dibaca 

siswa sebelumnya sehingga meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi perbandingan dan skala sebelum pembelajaran 

dilakukan oleh guru. 

b. Media pembelajaran ini berbasis media elektronik dalam bentuk 

Portable Document Format (PDF) dengan memiliki teks dan gambar 

yang menarik ketika siswa membacanya, sehingga dapat membantu 
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siswa dalam memperjelas materi dan merangsang daya tangkap 

siswa terhadap materi perbandingan dan skala saat pembelajaran. 

c. Media pembelajaran ini merupakan salah satu alternatif dalam 

pemecahan masalah dalam proses pembelajaran di kelas, karena 

belum adanya media ini di sekolah sehingga dapat membantu siswa 

saat memahami materi perbandingan dan skala. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan media pembelajaran ini terdapat keterbatasan 

penelitian antara lain: 

a. Media pembelajaran ini hanya berfokus pada satu materi yaitu 

perbandingan dan skala. 

b. Pengembangan media ini hanya menenkankan pada analisis 

kebutuhan dan implementasi siswa pada saat proses pembelajaran 

menggunakan materi yang telah ditentukan. 

c. Uji coba pengembangan media ini hanya dibatasi pada siswa kelas 

V SDN 06 Sumbermanjingkulon. 

d. Dalam implementasinya nanti, di sekolah belum adanya fasilitas 

atau sarana laboratorium komputer. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan perantara untuk menyampaikan pesan dari 

sumber pesan untuk penerima pesan. 
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2. E-Komik 

E-Komik adalah sebuah susunan gambar dan kata yang bertujuan untuk 

memberikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca berupa 

elektronik. 

3. Perbandingan 

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. 

4. Skala 

Skala adalah salah satu bentuk perbandingan besaran. 

 

 

 


