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A. PENDAHULUAN 
 Matematika ialah ilmu yang sangat bermanfaatuntuk kehidupan karena 

matematika dapat membekali kemampuan daya pikir manusia secara logis, 

kritis, sistematis, analitis dan kreatif. Matematika adalah bidang studi yang 

dipelajari dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang dimana 

mempelajari mengenai susunan, logika terhadap bentuk, besaran dan konsep-

konsep berkaitan lainnya, selanjutnya terbagi menjadi 3 bidang yaitu: 

geometri, aljabar, dan analisis yang juga mempunyai manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Evijayanti & Khotimah, 

2016; Purwasih & Sariningsih, 2017). Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa tujuan mata pelajaran matematika adalah memahami 

konsep matematika, kompetensi untuk mengalokasikan keterlibatan 

antarkonsep dan memakai konsep maupun algoritma, secara akurat, luwes, 

tepat, dan efisien pada pemecahan masalah. Melihat dari penjelasan tersebut 

maka pemahaman konsep terhadap matematika merupakan hal yang pertama 

kali dibahas, itu menunjukan betapa pentingnya kemampuan pemahaman 

konsep yang baik pada pembelajaran matematika namun dalam praktik 

pembelajarannya sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

 Konsep merupakan dasar untuk berpikir dan menyelesaikan suatu 

masalah, tanpa adanya pemahaman konsep dasar yang baik bagi siswa, maka 

siswa tidak mampu memahami konsep yang telah disampaikan(Ompusunggu, 

2014).Salah satu cabang ilmu matematika yang memerlukan pemahaman 

konsep yang baik adalah aritmetika sosial.Aritmetika sosial sangat dekat 

dalam kehidupan sehari-hari namun kebanyakan siswa tidak menyadarinya. 

Didukung dengan penelitian sebelumnya Susilowati & Ratu (2018) 

mengidentifikasi bahwa kesalahan siswa pada materi aritmetika sosial cukup 

tinggi, ini menunjukan bahwa siswa kurang paham tentang konsep aritmetika 

sosial. 
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 Hasil fakta dilapangan melalui observasi pada saat peneliti 

melaksanakan program magang di SMP Negeri 1 Batu bahwa siswa sulit 

menyelesaikan permasalahan dengan jenis soal yang berbeda namun dengan 

konsep yang sama didukung juga dengan penelitian yang dilakukan Lestari & 

Surya (2017) menyatakan masalah miskonsepsi terhadap konsep aritmetika  

sosial cukup tinggi dan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya 

miskonsepsi siswa yaitu rendahnya kemampuan matematika siswa, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi, siswa kurang teliti dalam membaca soal 

dan perhitungan, kurangnya latihan soal dan pengalaman belajar, siswa 

kesulitan dalam menentukan rumus, kurangnya minat belajar siswa, perasaan 

kurang senang terhadap matematika, rendahnya motivasi belajar matematika, 

perasaan takut dan malu bertanya pada guru. Hal ini menunjukan pemahaman 

konsep dalam pembelajaran aritmetika sosial sangat penting agar siswa mudah 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada 

pembelajaran aritmetika sosial. 

 Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana 

pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik sehingga siswa mudah 

memahami konsep pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran agar efektif dan 

efisien terdapat beberapa upaya yang dilakukan pengajar dalam unsur-unsur 

pembelajaran yaitu dengan penggunaan bahan ajar, strategi, pendekatan, 

teknik, metode dan model pembelajaran. Upaya-upaya tersebut agar siswa 

dapat memahami pembelajaran dengan proses interaksi sehingga konsep 

tersebut terbangun dalam diri siswa. Salah satu unsur pembelajaran yang 

penting adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah 

pandangan pada proses suatu pembelajaran untuk mencapai lingkungan 

pembelajaran yang menghasilkan tercapainya kompetensi hal ini sesuai 

dengan Permendikbud No.103 Tahun 2014. 

 Aritmetika sosial perlu pemahaman konsep yang baik ini juga perlu 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dalam penyampaian pembelajaran agar 

siswa dapat mudah memahami pembelajaran tersebut. Salah satu pendekatan 
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pembelajaran yang ada pada pembelajaran matematika adalah Realistic 

Mathematics Education (RME), pendekatan pembelajaran ini 

menggambarkan suatu konsep matematika yang sesuai dengan kejadian yang 

real pada kehidupan sehingga bisa memudahkan saat memahami konsep 

pembelajaran matematika. RME adalah pengajaran teori pendidikan 

matematika yang pertama kali disajikan dan dikembangkan oleh Freudental 

Intitute di Belanda yang pembelajarannya bersifat kontekstual, dimana siswa 

belajar matematika dapat terlibat secara langsung untuk menyelesaikan 

masalah RME tidak hanya mengindikasikan adanya keterlibatan terhadap 

dunia nyata tetapi lebih menetapkan dalam inti pendidikan matematika 

realistik yaitu pendalaman terhadap situasi yang dapat diimajinasikan oleh 

siswa (Hidayat & Iksan, 2015; Lestari & Surya, 2017). 

 Pembelajaran menggunakan pendekatan RME efektif untuk 

dikembangkan karena mampu meningkatkan daya nalar siswa dan proses 

pembelajaran menggunakan RME akan lebih bermakna dan menyenangkan 

bagi siswa (Makonye, 2014). Zakaria & Syamaun (2017) dalam penelitiannya 

penggunaan RME dapat meningkatkan prestasi matematika juga dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran matematika sehingga RME 

adalah pendekatan pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar. RME juga sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran aritmetika sosial karena keduanya saling berhubungan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mengimajinasikan konsep 

pembelajaran aritmetika sosial. 

 Selain dari penggunaan model pembelajaran yang tepat, kesulitan 

pemahaman konsep yang sering terjadi ini harus diminimalisir juga dengan 

pengembangan pendidikan yang harus mengikuti teknologi saat ini agar 

pemikiran siswa bisa lebih berkembang sesuai perkembangan teknologi, 

khususnya pengajar harus sadar dalam usaha mengembangkan suatu 

pembelajaran. Pengembangan teknologi dalam pendidikan dapat berbentuk 

bahan ajar salah satunya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran 
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berpotensi untuk membantu mengkonkretkan ide abstrak, menyediakan model 

tiga dimensi, sebagai alat pemecahan masalah, membuat pembelajaran 

matematika menjadi lebih menarik dan menyenangkan, membangun 

kepercayaan siswa yang dapat diterjemahkan sebagai suatu alat untuk 

menjelaskan konsep matematika sehingga dapat memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa (Yulistiyarini & Mahmudi, 2015). 

 Konsep matematika mudah dipahami apabila bersifat konkret oleh 

karena itu media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami 

konsep matematika (Sundayana, 2016), sejalan dengan hasil penelitian Devi, 

Triyono, & Kartika (2016) media pembelajaran dapat meningkatkan 

pembelajaran matematika terbukti dengan adanya peningkatan hasil pada tiap 

siklus pembelajaran. Mengetahui beberapa permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan media yang tepat sesuai perkembangan teknologi saat ini sehingga 

dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran matematika sehingga 

membantu siswa memahami suatu konsep matematika. Salah satu inovasi dari 

pembuatan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi saat 

ini adalah komik. Komik adalah salah satu media alternatif dalam bentuk 

bacaan sehingga anak membacanya tanpa harus dibujuk, dengan bimbingan 

guru komik mampu membantu menumbuhkan motivasi dan minat baca 

karena gambar pada komik dapat memberikan makna yang tersirat pada cerita 

sehingga memudahkan siswa mempelajari dan memahami konsep matematika 

(Riva’i, 2011; Supriyanta, 2015). Hal ini membuktikan bahwa komik 

merupakan inovasi baru dalam media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam memahami konsep matematika. 

 Pengembangan media pembelajaran berbentuk komik matematika 

yang dilakukan peneliti relevan dengan penelitian terdahulu yaitu Widayanti 

& Dwidayati (2016) komik matematika dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman dan disposisi matematis siswa. Hima, Ni’mah, & Kurniati (2016) 

mengatakan komik matematika efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 

dan memiliki rata-rata kemampuan kelas meningkat sampai 31% lebih tinggi, 
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respon siswa juga positif setelah menggunakan media pembelajaran berbentuk 

komik matematika. Yunata, Agung, & Suya (2014) mengatakan penggunaan 

media komik dalam kemampuan pemahaman konsep sangat baik dan dapat 

dikatakan berhasil memfasilitasi pemahaman konsep matematika. Lestari 

(2016) media komik pada materi aritmetika sosial dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami serta membuat pembelajaran 

tidak membosankan. Restian (2017) juga menghasilkan komik matematika 

valid dan praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

matematika. 

 Peneliti terdahulu  melihat bahwa media komik matematika sangat 

baik untuk digunakan dalam pembelajaran matematika sehingga hal ini 

membuat peneliti yakin dalam penggunaan media komik matematika. 

Perbedaan pengembangan peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu terletak 

dimana peneliti memaduka pembelajaran RME dengan media pembelajaran 

berupa komik matematika untuk memahami suatu konsep matematika 

sedangkan peneliti terdahulu hanya meneliti salah satunya saja seperti 

penerapan pembelajaran saja, media pembelajarannya saja atau 

menggabungkan keduanya namun dengan suatu pembelajaran atau media 

pembelajaran yang berbeda dengan peneliti dan peneliti menggabungkan 

media komik dengan pembelajaran RME untuk memahami suatu konsep salah 

satu materi dalam pembelajaran matematika yaitu aritmetika sosial. Melihat 

dari uraian tersebut, peneliti tertarik mengembangkan media pembelajaran 

berbentuk komik matematika. Media tersebut akan di uji cobakan kepada 

siswa SMP kelas VII semester II sesuai dengan kurikulum 2013. Maka 

penelitian ini diberi judul ”Pengembangan Komik Matematika Bercirikan 

Realistic Mathematics Education (RME) untuk Memahami Konsep 

Aritmetika Sosial”.  

 Persoalan terhadap penelitian ini adalah bagaimana kevalidandan 

keefektifan komik matematika bercirikan Realistic Mathematics Education 

(RME) untuk memahami konsep aritmetika sosial? Sehingga tujuan dari 
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penelitian ini secara umum adalah untuk menghasilkan komik matematika 

bercirikan Realistic Mathematics Education (RME) untuk memahami konsep 

aritmetika sosialyang valid dan efektif. Berkaitan dengan skala pengukuran 

yang dimana kevalidan diupayakan dengan pemikiran logis, meminta 

pendapat para ahli, memakai kelompok yang sifatnya sudah diketahui, dan 

kriteria independen (Nasution, 2014; Sudaryono, Margono, & Rahayu, 2013). 

Keefektifannya media komik matematika dikatakan efektif jika setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan komik matematika siswa 

tuntas dengan nilai ≥ 75 sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) standar 

nasionaldan secara klasikal ≥ 75% dari jumlah siswa serta juga melihat dari 

respon siswa (Nurhafidza, 2017). 

 Peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber belajar 

untuk menarik minat siswa sehingga kemampuan siswa lebih imajinatif dalam 

memahami suatu konsep, siswa dapat mengaplikasikan maupun mengaitkan 

suatu konsep pembelajaran matematika pada kehidupan sehari-hari, sebagai 

alternatif guru dan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran agar 

lebih inovatif, kreatif, edukatif serta sebagai referensi yang relevan dalam 

penelitian mahasiswa lainnya. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Media Komik Matematika 

  Media pembelajaran adalah alat yang digunakan sebagai sarana 

menyampaikan materi pengajaran yang terdiri dari kaset, video kamera, film, 

televisi, video recorder, tape recorder, slide, buku, foto, grafik dan gambar 

untuk memperjelas pesan yang disampaikan sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran yang sempurna (Arsyad, 2016; Kustandi & Sujipto, 2011). 

Salah satu media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi saat 

ini yaitu komik. Komik ialah sistem komunikasi visual yang memiliki 

kemampuan dalam memberikan informasi sehingga mudah dimengerti dan 


