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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 
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umum serta memiliki alur cerita dengan daya tarik tersendiri bagi pembaca 

dengan gambar yang disusun sesuai filosofi dan tujuan pembuatnya agar 

perintah dalam cerita tersampaikan (Edpris, 2018; Gumelar, 2011; Rasiman, 

2014). Media pembelajaran komik adalah salah satu cara menjawab tantangan 

dalam pembelajaran karena kebanyakan orang pernah membaca komik dan 

disenangi (Septy, 2015). Media komik yang digunakan untuk pembelajaran 

merupakan minat baru yang menghasilkan motivasi, stimulasi kegiatan belajar 

dan memberikan efek psikologis pada siswa (Buchori & Setyawati, 2015). 

Penggunaan komik membuat siswa tertantang untuk mengerjakan tugas dan 

siswa mampu berpikir kritis dengan menganalisa cerita pada komik (Reilly, 

2014). Kelebihan media pembelajaran komik adalah penyampaiannya memuat 

unsur visual dengan cerita yang kuat dan ekspresi yang divisualisasikan 

mengakibatkan pembaca langsung terlibat secara emosional, hal itu membuat 

pembaca terus-menerus membaca komik sampai selesai (Daryanto, 2013). 

Lestari (2016) media komik pada materi aritmetika sosial dapat 

menyampaikan pesan pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami serta 

membuat pembelajaran tidak membosankan.(Yunata et al., 2014) mengatakan 

penggunaan media komik dalam kemampuan pemahaman konsep sangat baik 

dan dapat dikatakan berhasil memfasilitasi pemahaman konsep matematika 

Media komik sangat cocok untuk digunakan dalam media pembelajaran 

seperti pendapat diatas, maka media pembelajaran ialah alat perantara yang 

dapat menyalurkan informasi dengan konkret oleh pendidik untuk siswa 

sehingga dapat merangsang siswa dalam memahami pembelajaran. 

2. Realistic Mathematics Education (RME) 

  Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswa yang didukung 

oleh lingkungan sehari-hari sehingga membantu siswa memahami 

pembelajaran matematika (Dewi, Lasmawan, & Suarni, 2018; Subekti, 2015). 

Penggunaan RME pada proses pembelajaran akan membangun pemahaman 



 

8 

 

siswa dengan sendirinya karena persoalan yang disuguhkan terlibat erat 

dengan kehidupan, sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan, 

bermakna dan memudahkan pemahaman serta penemuan konsep-konsep 

materi matematika oleh siswa (Surati, 2014; Yani, Fauzan, & Musdi, 2018). 

Tujuan RME adalah menjadikan matematika sebagai pelajaran yang bermakna 

dan menarik melalui identifikasi masalah dalam pembelajaran sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dengan didasari prinsip penemuan 

kembali oleh siswa (Dhayanti, Johar, & Zubainur, 2018; Shoimin, 2014). 

Shoimin (2014) menjelaskan kelebihan RME yaitu dapat menyampaikan arti 

matematika dalam kehidupan maka matematika tidak dipandang sebagai hal 

abstrak, dapat mengonstruksi, memotivasi dan mengembangkan sendiri 

konsep matematika, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa suatu 

persoalan memiliki cara penyelesaian yang berbeda dan matematika bukan 

hanya hasil akhir melainkan proses.  

3. Media Komik Matematika dan Realistic Mathematics Education (RME) 

  Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode 

yang mengacu pada salah satu karakteristiknya bersifat interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif hal ini sesuai Permendikbud No. 103.Tahun 2014. Mendorong siswa 

agar dapat berinteraksi aktif dalam pembelajaran guru mengupayakan untuk 

menggunakan pendekatan, metode, model, media dan strategi pembelajaran 

yang inovatif agar menarik siswa dapat mengkonstruksi pembelajaran. Salah 

satu media pembelajaran yang inovatif sesuai perkembangan teknologi saat ini 

adalah media komik matematika dan pembelajaran yang sesuai untuk 

mendukung media pembelajaran  tersebut adalah pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME). Media komik matematika dengan gambar dan 

alur cerita yang menarik beserta pesan-pesan yang disampaikannya di 

hubungkan dengan pembelajaran RME yang dekat dengan lingkungan sehari-

hari adalah perpaduan yang tepat karena media komik dapat mengkonstruksi 
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pemahaman siswa dengan cerita di dalamnya dan pembelajaran RME dapat 

dibayangkan dengan kehidupan nyata siswa sehingga akan membuat 

pemahaman siswa lebih konkret maka pembelajaran akan tersampaikan 

dengan baik dan siswa dapat mudah memahami pembelajaran. Pendekatan 

RME pada komik matematika ini terletak di dalam cerita yang terdapat pada 

komik matematika sehingga siswa mudah memahami materi aritmetika sosial 

melalui pesan-pesan yang ada di dalam cerita. 

4. Aritmetika Sosial 

  Aritmetika sosial merupakan cabang ilmu matematika dalam 

mempelajari fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 

manusia. Aritmetika sosial secara keseluruhan meliputi penjualan, pembelian, 

keuntungan, kerugian, diskon, bunga tunggal, pajak, bruto, neto dan tara. 

Aritmatika diajarkan pada siswa kelas VII di semester 2 dengan Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai Kurikulum 2013 (K-13). 

Menurut Kemendikbud Nomor 24 Tahun 2016 KD pada materi Aritmetika 

Sosial adalah 3.9 Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait 

aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) dan 4.9 Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, 

keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara). Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami konsep aritmetika sosial kepada siswa. 

5. Kualitas Komik 

  Penilaian komik matematika meliputi kevalidan dan keefektifannya.  

Validitas berasal dari kata validity berarti kecermatan dan ketetapan alat ukur 

untuk melakukan fungsi ukurnya (Sudaryono et al., 2013).Validasi bertujuan 

memperoleh pengakuan suatu kesesuaian produk dengan kebutuhan sehingga 

dapat disebut cocok dan layak digunakan dalam pembelajaran. Komik 

matematika dikatakan valid dapat dinilai dari lembar angket oleh ahli media 

dan ahli materi sedangkan keefektifannya di nilai dari hasil pengerjaan dari 
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soal tes setelah penggunaan media komik dan lembar angket respon siswa. 

Analisis data dilakukan sebelum di uji coba lapangan sehingga media yang di 

uji coba lapangan merupakan media yang valid. 

a. Validasi Komik Matematika 

  Menurut Nurhafidza (2017) kualitas komik di ukur melalui validasi 

dari para ahli jika terpenuhi dalam beberapa aspek media pembelajaran, yaitu : 

a) Fisik, b) Desain dan Warna, c) Isi media dan d) Gambar dan Tulisan. 

Empat aspek tersebut di turunkan lagi penjelasannya sebagai berikut. 

1. Fisik, diukur dengan menilai seberapa menarik suatu komik dengan cara 

melihat bentuk komik, ukuran komik, dan kualitas kertas cover yang di 

gunakan. 

2. Desain dan Warna, diukur dengan menilai warna cover komik, warna 

gambar keseluruhan, desain keseluruhan, dan desain cover komik. 

3. Isi Media, diukur dengan menilai materi pembelajaran apakah mudah 

dipahami, sistematis penyajian, sistematis penjelasan dan apakah 

penggunaan komik menjadi menyenangkan, dan kesesuaian materi. 

4. Gambar dan Tulisan, diukur dengan menilai jenis gambar, apakah gambar 

dalam komik dapat menyampaikan  materi, tulisan jelas dan mudah 

dibaca, kesesuaian ukuran huruf, kesesuaian jenis huruf, dan apakah 

bentuk tulisan dapat menjelaskan materi (Mawarsari, 2017). 

  Adapun juga menurut Hakim(2017) penilaian media komik memiliki 

beberapa aspek antara lain: 1) Aspek materi, meliputi kesesuaian komik 

dengan tujuan pembelajaran,  kejelasan materi pembelajaran, ,kesesuaian 

komik dengan materi pembelajaran, ketepatan penggunaan istilah dan simbol, 

serta kemenarikan komik sebagai media pembelajaran. 2) Aspek visual, 

meliputi ketepatan penataan gambar, ketepatan ukuran, ,kemenarikan gambar, 

dan kesederhanaan media pembelajaran. 3) Aspek keterpaduan, meliputi dari 

keterpaduan aspek visual, kesesuaian gambar atau ilustrasi, dan kejelasan alur 

cerita. 4) Aspek bahasa, meliputi dari kesederhanaan bahasa, kesesuaian 
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bahasa yang digunakan oleh tokoh dalam komik, penggunaan bahasa yang 

komunikatif, dan ketepatan dalam penggunaan istilah. 

  Media komik harus memiliki kevalidan yang baik supaya tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang efektif sehingga indikator 

pembelajaran dapat tercapai  

b. Keefektifan Komik Matematika 

  Keefektifan dapat dinilai berdasarkan ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan  setelah  menggunakan perangkat pembelajaran 

(Dewi, 2015). Keefektifan  komik matematika dinilai melalui hasil belajar 

dengan menggunakan media komik matematika dan respon siswa. Hasil 

respon siswa dianalisis secara kualitatif. Data hasil belajar  siswa yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis. Media komik dikatakan efektif jika setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan komik matematika siswa 

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

nasional dan secara klasikal ≥ 75% dari jumlah siswaserta menyebutkan 

beberapa indikator dalam menilai respon siswa terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan sebagai berikut: 1) Ketertarikan, 2) Kesenangan, 3) 

Kejelasan isi dan 4) Keinginan untuk memiliki (Nurhafidza, 2017). 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Penelitian dan pengembangan merupakan metode untuk 

menguji keefektifan sekaligus mengembangkan suatu produk (Sugiyono, 

2013; Sukmadinata, 2013). Model pengembangannya adalah model 

pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE dikembangkan oleh 

Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an serta merupakan model penelitian 

yang sistematis(Tegeh, 2014). Model ini menunjukan tahapan-tahapan desain 

bentuk pembelajaran yang mudah dimengerti. Adapun tahapannya terdiri dari 


