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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Matematika  

a. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Belajar merupakan proses dari situasi menggali pengalaman belajar dan 

kemudian mencari maknanya. Demikian halnya dengan matematika, yang tidak 

luput dari kegiatan sehari-hari yang berkaitan langsung nantinya dengan sitausi 

siswa belajar di sekolah untuk mencari pengalaman belajar. Menurut Daryanto dan 

Raharjo (2012:46) berpendapat matematika bisa dipelajari untuk membekali siswa 

ketika di sekolah dengan beberapa kompetensi agar siswa mempunyai kemampuan 

berpikir yang kreatif, kritis, analisis, sistematis, dan logis. Maka harus ada interaksi 

yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran agar tercapai tujuannya yaitu 

siswa mampu memahami dan menguasai materi. Menurut Hudoyo (2005:106) 

menyatakan pembelajaran matematika di SD dapat melatih anak untuk beripikir 

yang tepat, teliti, dan jelas yang merupakan alat utama sebagai modal kelanjutan di 

jenjang selanjutnya. Sedangkan menurut Amir (2014:73) berpendapat 

pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan terencana dalam 

memberikan pengalaman belajar yang bertujuan untuk memperoleh siswa yang 

mempunyai pengetahuan matematika yang dipelajari, terampil, cerdas, dan mampu 

memahami bahan ajar dengan baik.  

Pembelajaran matematika akan berhasil tersampaikan ke siswa  apabila dalam 

pemberian materinya menarik, pembelajarannya memberikan makna, membuat 
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siswa penasaran dan menantang dalam mengerjakan. Setiap konsep atau prinsip 

matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan 

kepada siswa dalam bentuk konkret. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 

betapa pentingnya memanipulasi obyek-obyek dalam bentuk permainan yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran (Amir, 2014:73). 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, maka 

konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-

simbol itu (Amir, 2014:75). Maka sesuai dengan penejalasan diatas sebelumnya 

bahwa pengajaran matematika harus menggunakan cara yang tepat agar proses 

belajar mengajar dapat berhasil dan mampu memberikan perubahan dalam sikap, 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam diri siswa (Amir, 2014:75-76). 

Proses pembelajaran matematika tidak lepas dari metode, teknik, pendekatan, 

strategi, dan media yang digunakan. Karena itu semua merupakan komponen yang 

wajib digunakan guru sebagai jurus dalam mengajar pembelajaran di kelas, terlebih 

matematika yang dianggap siswa merupakan pelajaran yang susah. Apabila 

komponen tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar dalam pembelajaran 

matematika, maka tidak akan diragukan lagi bahwa siswa mampu menguasai materi 

dan konsep matematika. 

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan pembelajaran matematika 

merupakan proses pembelajaran yang mempelajari tentang ilmu-ilmu matematika 

yang berkaitan dengan simbol-simbol dengan tujuan dapat berguna dalam jenjang 

selanjutnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut dapat berhasil jika 

metode, teknik, pendekatan, strategi, dan media yang digunakan oleh guru 

tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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b. Hakikat Matematika 

Matematika merupakan pelajaran wajib bagi siswa terlebih untuk Sekolah 

Dasar dan menengah. Karena tujuan dari matematika untuk Sekolah Dasar dan 

menengah menurut Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) (Soedjadi 

2000:43) yaitu; (1) Mempersiapkan siswa yang sanggup menghadapi perubahan 

keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif 

dan efisien; (2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan 

pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkam menurut Monariska (2017:18) berpendapat 

pembelajaran matematika tidak hanya dilakukan melalui transfer pengetahuan 

kepada peserta didik, tetapi untuk membantu peserta didik menanamkan konsep 

secara benar.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan matematika merupakan 

pelajaran wajib untuk jenjang Sekolah Dasar dengan tujuan membentuk pemikiran 

secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. Tidak hanya itu 

melalui menanamkan konsep matematika yang benar, siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari. Karena matematika identik dengan angka dan 

perhitungannya. 

c. Karakteristik Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Telah dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya bahwa pelajaran matematika 

dapat  membentuk pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan 

efisien serta dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut 
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Amir (2014:77) berpendapat bahwa pelajaran matematika diberikan di tingkat SD 

untuk mendapatkan ilmu matematika serta untuk mengembangkan daya berpikir 

siswa yang logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan mengembangkan pola 

kebiasaan bekerjasama dalam memecahkan masalah. 

Karakteristik mata pelajaran matematika, menurut para ahli dalam Suherman 

(2001:106) yaitu matematika adalah bahasa simbol, numerik, ilmu yang abtrak, dan 

merupakan aktivitas manusia. Karakteristik matematika menurut Soedjadi 

(2000:13) antara lain; (1) Memiliki objek kajian abstrak, (2) Bertumpu pada 

kesepakatan, (3) Berpola pikir deduktif, (4) Memiliki simbol yang kosong dari arti, 

(5) Memperhatikan semesta pembicaraan, (6) Konsisten dalam sistemnya.  

Menurut pemaparan tentang karakteristik diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), seorang guru harus memperhatikan 

dua dimensi secara bersamaan dalam satu kesempatan yakni materi ajar dan peserta 

didik (Nasaruddin, 2013:65). Selain itu agar siswa dapat berfikir secara logis, 

analitis, sistematis, kritis, kreatif dan dalam kehidupan sehari-hari dapat secara 

mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul menggunakan konsep 

matematika yang telah diperoleh. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media merupakan alat perantara untuk 

menyampaikan materi kepada siswa yang dilakukan di kelas. Istilah media berasal 

dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara 

harafiah berarti perantara atau pengantar (Falahudin, 2014:108). Menurut AECT 
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dalam Falahudin (2014:109) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Menurut Mahnun 

(2012:28) berpendapat media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi 

menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima 

pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, media merupakan 

alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Media dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Karena 

pada hakekatnya media pembelajaran merupakan media komunikasi, maka media 

pembelajaran digunakan dalam proses dan mencapai tujuan dari pembelajaran.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi 

kepada si penerima. Media pembelajaran yang dimaksud dapat membatu dalam 

proses pembelajaran di kelas untuk menyampaikan materi guru kepada siswa. 

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran, maka dalam 

pemilihan media harus berdasarkan kebutuhan siswa yang nantinya dapat 

membantu siswa dalam belajar. Media dalam pembelajaran berfungsi memperjelas 

pesan yang disampaikan guru (Primasari dkk, 2014:67). Pada dasarnya media untuk 

memudahkan siswa belajar karena dapat memberikan pengalaman yang konkrit, 

dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, dapat mengaktifkan indera 

serta dapat menyambungkan antara teori dan realitanya.  

Susarno dalam Primasari dkk (2014:67) berpendapat bahwa media berfungsi 

menghadirkan objek yang tidak bisa dilihat siswa sebelumnya secara langsung 

untuk dapat dilihat secara langsung dengan cara memperbesar benda serta 



18 
 

menyajikan peristiwa menjadi lebih sederhana dan sistematik. Media pengajaran 

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada 

diri siswa (Miarso dalam Mahnun, 2012:27). Sedangkan menurut Falahudin 

(2014:117) yaitu manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan 

lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dan fungsi 

dari media pembelajaran adalah dapat membantu guru menyampaikan dan 

memperjelas materi kepada siswa dengan objek sebagai perantaranya dengan 

harapan dapat menarik perhatian siswa sehingga membuat siswa aktif terangsang 

pikirannya sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Manfaat 

dan fungsi dari media pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila guru 

dapat memilih media yang tepat dan seuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan 

siswa. 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Bentuk media dalam penyampaiannya sangat bergantung dengan informasi 

yang akan disampaikan kepada siswa nantinya. Berdasarkan taksonomi media, 

Gagne mengklasifikasikan jenis-jenis media berdasarkan fungsi pembelajaran yaitu 

media demonstrasi, penyampaian lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, 

film dengan suara, dan mesin pembelajaran (Munadi dalam Primasari, 2014:67). 

Menurut Rishe dalam Muhson (2010:5) berpendapat bahwa ada enam kategori, 

yaitu media yang diproyeksikan, media yang diproyeksikan, media audio, media 

film dan video, multimedia, dan media berbasis komunikasi. Sedangkan menurut 
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Briggs dalam Muhson (2010:5) mengidentifikasikan tiga belas macam media 

pembelajaran yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, 

pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film 

bingkai, film televisi, dan film gambar.  

Ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, yaitu suara, visual, dan 

gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu gambar, garis, dan simbol yang 

merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera 

penglihatan (Hujair dalam Muhson, 2010:5). Dengan menggunakan media 

pembelajaran secara tepat dan bervariasi dengan pengalaman suara (audio), 

penglihatan (visual), dan pengalaman gerakan dapat diatasi sikap pasif peserta didik 

dalam pembelajaran (Muhson, 2010:5). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengembangan media visual. 

Menurut Daryanto dalam Cahya dkk (2015:25) berpendapat bahwa media visual 

adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati 

lewat panca-indera mata. Media visual memegang peran yang sangat penting dalam 

proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata (Cahya dkk, 2015:25). 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

jenis media seperti media yang diproyeksikan, media visual, media audio, media 

cetak, media film dan video, dan lain-lain. Dengan guru dapat mengklasifikasikan 

media pembelajaran, dapat membantu dan mempermudah guru dalam memilih 

media untuk pembelajaran. Salah satu jenis media pembelajaran yang peneliti akan 

buat dalam penelitian ini adalah media visual. 
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d. Media E-Komik Matematika 

1) Pengertian media e-komik Matematika 

Menurut Waluyanto dalam Prodjosantoso (2015:25) berpendapat media 

komik adalah bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk 

menyampaikan informasi secara popular dan lebih mudah dimengerti karena terdiri 

dari gambaran dan tulisan yan dirangkai dalam alur cerita, sehingga mudah 

dipahami. Media pembelajaran dengan menggunakan komik juga dapat 

meningkatkan hasil belajar, sehingga mencapai KKM serta dapat meningkatkan 

minat dan aktivitas belajar peserta didik (Wahyuningsih dalam Prodjosantoso, 

2015:25). Menurut Rohani dalam Pritandhari (2016:3) berpendapat peranan pokok 

komik dalam instruksional adalah kemampuannya dalam menciptakan minat 

peserta didik. Dengan kata lain, komik dapat meningkatkan minat siswa dalam 

belajar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengembangan media berbetuk 

e-komik. E-Komik bila dijabarkan merupakan kepanjangan dari Elektronik Komik. 

Artinya komik yang berbentuk elektronik. E-Komik yang peneliti buat akan 

memuat materi pelajaran matematika yang nantinya akan menjadi media perantara 

penyampaian materi kepada siswa. 

Media e-komik matematika merupakan media berbasis komik berupa 

elektronik guna untuk membantu siswa memahami materi matematika agar tujuan 

pembelajaran matematika tercapai oleh guru. Media e-komik matematika yang 

peneliti kembangkan ini disajikan berupa gambar cerita yang tidak bergerak 

membentuk cerita. Dalam e-komik matematika nantinya berisikan cerita materi 

matematika SD kelas V khususnya materi perbandingan dan skala. 
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2) Keunggulan media e-komik 

Menurut Restian (2017:7) berpendapat komik menjadi sangat efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran matematika. Media komik 

matematika valid dan sangat praktis digunakan (Fitriani dalam Restian, 2017:7). 

Sedangkan Indaryati dalam Restian (2017:7) berpendapat pembelajaran 

matematika efektif digunakan dalam proses pembelajarn. Dengan begitu 

pengembangan media dari peneliti berupa e-komik matematika dapat menjadi 

media yang efektif digunakan dalam pembelajaran matematika.  

Novianti (2010:78) berpendapat bahwa kelebihan dari media komik adalah (1) 

Mampu menciptakan minat untuk belajar, (2) Minat baca yang menarik, (3) 

Jembatan untuk minat baca, (4) Mempermudah untuk menangkap rumusan yang 

abstrak, serta (5) jalan cerita dalam komik mengajarkan hal yang baik. 

Dengan demikian dalam pengembangan media yang peneliti akan 

kembangkan di materi perbandingan dan skala berupa e-komik nantinya dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi di luar sekolah dengan tanpa 

memegang buku, hanya menggunakan gadget yang siswa punya. Sehingga e-komik 

dapat menjadi jembatan materi yang tidak membuat siswa bosan bila membacanya 

dan dapat menciptakan pengalaman belajar baru yang akhirnya membuat kesan 

bahwa matematika merupakan pelajaran yang menyenangkan. 

 

3. Karakteristik Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar 

Pada umumnya siswa di bangku Sekolah Dasar berumur 6 sampai 13 tahun, 

dan pada umur tersebut siswa berada pada fase konkrit. Perkembangan anak kelas 

V Sekolah Dasar juga masih dalam tahap konkrit. Ini juga didukung oleh Indaryati 
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(2015:85) yang berpendapat pada fase ini anak memperoleh kecakapan untuk 

menunjukkan logika operasional dasar, tetapi hanya melalui pengalaman konkret. 

Dalam fase konkrit, siswa masih belum dapat berfikir secara abstrak maka dalam 

pembelajaran matematika harusnya menggunakan media yang dapat mendukung 

pemikiran siswa ke tahap abstrak. 

Menurut Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 karakteristik yang dimiliki 

anak-anak usia Sekolah Dasar pada umumnya adalah senang bergerak, senang 

bermain, senang melakukan sesuatu secara langsung, senang bekerja dalam 

kelompok. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik bahwa dalam pembelajaran, 

guru harus mengatahui apa yang dibutuhkan siswa agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang membuat siswa senang terhadap materi yang diajarkan. Sekolah 

juga harus bisa mengatur lingkungan belajar siswa yang dapat membuat siswa 

nyaman untuk belajar. Itu semua tidak lepas dari peran media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa paham terhadap konsep abstrak matematika. 

 

4. Materi Perbandingan dan Skala 

Pada semester genap, materi perbandingan dan skala akan dipelajari oleh 

siswa kelas V Sekolah Dasar. Menurut Permendikbud (2006:111) menyebutkan 

pembelajaran matematika pada standart isi satuan pendidikan SD/MI meliputi 

aspek bilangan asli dan pecahan sederhana, geometri dan pengukuran sederhana, 

dan pengolahan data. Pada pembelajaran matematika di kelas V SD terdapat salah 

materi yang diajarkan yaitu perbandingan dan skala. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) online, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. 

Sedangkan menurut Yogi Anggraena (2013:113) berpendapat skala adalah salah 
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satu bentuk perbandingan besaran. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari 

materi perbandingan dan skala menurut Yogi dan Erik (-:113) adalah (1) memahami 

skala sebagai perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya, 

(2) membuat sketsa denah tempat dengan skala tertentu, (3) menentukan ukuran 

sesungguhnya dengan menggunakan skala denah/peta, (4) menentukan 

perbandingan luas daerah menggunakan skala, (5) menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan skala. 

Pembelajaran pertama pada matematika materi perbandingan dan skala yaitu 

penjelasan tentang peta dan skala karena dengan membaca teks yang menjelaskan 

tentang peta dan skala, nantinya akan dijelaskan pengertian tentang peta, istilah peta 

serta asalnya, pengertian skala, jenis skala, dan perbedaan denah dengan peta. 

Materi perbandingan dan skala berisikan tentang konsep perbandingan senilai yang 

digunakan pada skala, simbol-simbol pada peta, dan perhitungan mencari skala, 

jarak pada gambar, dan jarak sebenarnya pada soal. 

Tabel 2.1   Tabel Perbandingan Jumlah Bahan Bakar dengan Jarak Tempuh 

 

Jumlah Bahan Bakar (Liter) Jarak Tempuh (km) 

1 15 

2 30 

3 45 

5 75 

7 105 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

Dari tabel diatas digunakan untuk pemahaman awal tentang perbandingan 

senilai yang mempunyai bagian dari skala. Dengan dimisalkan perbandingan ditulis 

1 : 15, maka dapat dimaknai bahwa 1 liter bahan bakar bisa menempuh jarak 15 

km. Dengan melihat denah siswa juga dapat memahami perbandingan pada skala 

seperti rumus dari skala sendiri yaitu sebagai berikut: 
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Sumber : Google 

https://www.google.com/search?q=rumus+skala&safe=strict&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG6ryarePeAhUO3o8KHZ5

OBGgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=654#imgrc=AvZ8W5l3QJ2mRM: 

Gambar 2.1   Rumus Skala 

 

Dengan rumus skala pada gambar tersebut, siswa dapat mengolah rumus tersebut 

dengan bahasa sendiri yang nantinya akan menjadi mudah dipahami dalam bentuk 

cerita dan dalam bentuk perbandingan. Dalam mencari skala harus ditahui jarak 

pada peta dan jarak sebenarnya terlabih dahulu, untuk mencari jarak pada peta harus 

diketahui skala dan jarak pada peta, dan untuk mencari jarak yang sebenarnya harus 

diketahui skala dan jarak pada peta. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang terdahulu, penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Wisnu Restian pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Media Komik 

Matematika Pada Materi Perkalian Bilangan Bulat Bagi Siswa Kelas IV SD” 

menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya menghasilkan (1) 

pengembangan komik matematika pada materi perkalian bilangan bulat 

dengan model ADDIE yang meliputi Analyze, Design, Development, 
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Implementation, dan Evaluation; (2) pengembangan komik matematika 

disusun dengan menggunakan software CorelDRAW X6; (3) hasil validasi 

diperoleh presentase sebesar 75,33% untuk aspek materi yang termasuk 

kategori baik dan 91,67% untuk aspek tampilan yang termasuk kategori 

sangat baik sehingga komik matematika valid untuk digunakan dalam 

pembelajaran; (4) hasil analisis kepraktisan memperoleh presentase sebesar 

92,12% dan termasuk kategori sangat baik sehingga komik matematika 

praktis digunakan dalam pembelajaran; (5) hasil posttest yang telah dilakukan 

terjadi peningkatan sebesar 0,71 dan termasuk dalam kategori peningkatan 

tinggi; (6) hasil analisis lembar pendapat siswa menunjukkan bahwa komik 

matematika membantu siswa dalam belajar. 

2. Putri dan Ariyanti pada tahun 2015 dengan judul “Pengembangan Komik 

Matematika Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Pada 

Materi Perkalian Bilangan Bulat Sekolah Dasar” menjelaskan bahwa 

berdasarkan hasil penelitiannya menghasilkan (1) hasil pengembangan komik 

matematika dengan menggunakan strategi perhitungan perkalian bilangan 

bulat dan penyisipan pesan pendidikan karakter berupa kejujuran, (2) komik 

berukuran 14,8 cm x 21 cm dengan kertas A5 yang terdiri dari 44 halaman 

full colour, (3) hasil validasi media secara umum kualitas telah valid, namun 

pada aspek ketepatan pemakaian warna diperloeh persentase sebesar 75% ini 

berarti ketepatan pemakaian warna masih belum begitu baik namun sudah 

cukup valid, (4) hasil kepraktisan media pembelajaran yaitu tidak ada kendala 

yang serius hanya saja ada masalah di manajemen waktu dikarenakan 

kecepatan membaca siswa yang berbeda-beda sehingga guru memberikan 
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tambahan waktu 5 menit, (5) hasil keefektifan media pembelajaran yaitu 

terjadi peningkatan klasikal yang mencapai lebih dari 75%, sehingga diangap 

sudah memenuhi kriteria, (6) kelebihan dari media pembelajaran matematika 

yaitu menjadi media yang berpotensi berkarakter, aplikatif, seru, imajinatif, 

dan kreatif, sedangkan kekurangan dari media pembelajaran matematika 

yaitu pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. 

3. Rukhsotun Nuroeni pada tahun 2013 dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Komik Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual Untuk 

Bahan Ajar KPK dan FPB Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” menjelaskan 

bahwa berdasarkan hasil penelitiannya menghasilkan (1) multimedia komik 

yang dikembangkan mendapat penilaian sangat layak digunakan sebagai 

sumber belajar menurut ahli materi (dengan nilai rata-rata 90,9%), ahli media 

(dengan nilai rata-rata 91,67%) dan guru (dengan nilai rata-rata 97,2%), (2) 

hasil uji coba terhadap 6 siswa diperoleh bahwa media sangat layak dengan 

presentase nilai rata-rata 83,33% sedangkan uji coba lapangan dengan 34 

siswa dipeoleh bahwa presentase nilai rata-rata 90,19%, (3) hasil posttest dari 

29 siswa yaitu 85,29% yang mencapai KKM dengan nilai rata-rata 87,06%, 

(4) hasil respon siswa terhapad media yang digunakan yaitu nilai rata-rata 

87,06%, (5) siswa yang menyukai media sebanyaj 88,24% (30 siswa dari 34 

siswa yang ada). 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

 

 

Kondisi faktualnya, belum tersedianya media pembelajaran untuk pelajaran 

matematika terutama pada materi perbandingan dan skala, sehingga 

membutuhkan pengembangan media baru dimateri perbandingan dan skala. 

Analisis kebutuhan, pelaksanaan pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar perlu menggunakan 

media yang dapat mendukung pemahaman materi 

siswa di kelas. Pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar tidak semua menggunakan media pembelajaran, 

contohnya materi perbandingan dan skala. 

 

Pengembangan media 

pembelajaran 

matematika di Sekolah 

Dasar berupa e-komik. 

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? 

 

Model pengembangan yang 

akan digunakan peneliti yaitu 

model ADDIE  (Analyze, 

Design, Development, 

Implementation, Evaluation) 

 

Menghasilkan Media E-Komik (Elektronik Komik) Matematika 

materi perbandingan dan skala, yang layak digunakan dalam 

pembelajaran kelasV Sekolah Dasar. 

 

Kondisi idealnya, tersedianya media pembelajaran 

yang mendukung. Terutama dalam materi 

perbandingan dan skala di kelas V Sekolah Dasar. 


