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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Menghadapi era global di masa yang akan datang, diharapkan kesadaran 

tentang reformasi pendidikan memenuhi kondisi masa depan yang dipersyaratkan 

(necessary condition to be fullfiled). Kurun waktu milenium ke 3 dari proses 

kehidupan manusia sudah berjalan, dan abad ke-21 serta abad ke-22 ini bukan saja 

merupakan abad-abad baru, melainkan juga peradaban baru. Hal ini dikarenakan 

betapapun mengalami krisis moneter, Indonesia akan terkena juga oleh 

restrukturisasi global dunia yang sedang berlangsung. Restrukturisasi dunia, yang 

terutama ditandai oleh berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik 

dan aspek kehidupan lain, mempengaruhi setiap insan manusia, laki, perempuan, 

anak di negara berkembang maupun di negara maju, tidak terkecuali negara 

Indonesia, dan terutama berdampak terhadap orientasi pendidikan (Admin, 

2004:1). 

Dalam suatu negara, pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara karena pendidikan 

merupakan sarana yang paling tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu sendiri terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat 



terjadi kapan dan di mana saja. Salah satu pertanda orang itu sudah belajar adalah 

ada perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Arsyad, 

2002: 1). 

Kita semua mengetahui bahwa proses belajar mengajar merupakan 

kegiatan sosial. Dalam dunia pendidikan saat ini kita dihadapkan pada masalah 

yang lebih kompleks dimana sumber daya yang berkualitas dan mampu 

menghadapi tantangan zaman yang akan dapat bertahan. Pada kenyataannya 

semua bidang keilmuan maupun sektor kehidupan kita selalau dihadapkan kepada 

masalah-masalah yang memerlukan matematika sebagai pemecahannya. 

Matematika sebagai alat bantu dan pelayan ilmu tidak hanya untuk 

matematika sendiri tetapi juga untuk ilmu-ilmu lainnya, baik untuk kepentingan 

teoritis maupun kepentingan praktis sebagai aplikasi dari matematika. Akan tetapi, 

kenyataan lain menunjukkan bahwa kondisi pengajaran matematika memang 

belum seperti yang diharapkan, ditandai dengan rendahnya prestasi belajar siswa 

pada pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari nilai siswa pada pelajaran 

matematika setiap akhir semester. Dari hasil tes semester 1 kelas VIII SMP N 1 

Secang Kabupaten Magelang tahun ajaran 2008/2009, menunjukkan bahwa nilai 

matematika yang diperoleh siswa rata-rata kurang dari 6. Untuk lebih jelas berikut 

penulis sajikan tabel perolehan nilai rata-rata pelajaran tiap kelas. 

 

 

 



Tabel 1.1 
Perolehan Nilai Rata-rata Tes Matematika Semester 1 

Tahun Ajaran 2008/2009 
 

Kelas Nilai rata-rata 
VIII A 5,2 
VIII B 4,8 
VIII C 4,9 
VIII D 5,0 

  

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar. Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa atau faktor internal, dan 

faktor yang terdiri dari luar siswa atau faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri anak bersifat biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri 

anak antara lain adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya 

(Ridwan, 2008). 

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor internal salah satunya 

adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk 

merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu (Winkel dalam Ridwan, 2008). 

Salah satu faktor yang berasal dari luar diri anak adalah sekolah . Menurut 

Ridwan (2008) sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. 



Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan 

siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum.  

Dalam proses pembelajaran, media telah dikenal sebagai alat bantu yang 

seharusnya dimanfaatkan oleh pengajar namun sering kali terabaikan. Tidak 

dimanfaatkannya media dalam proses pembelajaran, pada umumnya disebabkan 

oleh berbagai alasan, seperti waktu persiapan mengajar terbatas, sulit mencari 

media yang tepat, biaya tidak tersedia, atau alasan lain. Hal tersebut sebenarnya 

tidak perlu muncul bila pengetahuan akan ragam media, karakteristik serta 

kemampuan masing-masing diketahui oleh para pengajar (Hamzah, 2007). 

Media pembelajaran yang digunakan akan mempengaruhi kelancaran 

proses mengajar. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat 

mengefektifkan dan memudahkan proses belajar mengajar. Media dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran dan lebih mudah atau cepat 

memahami materi yang dijelaskan dalam pembelajaran, sehingga dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapai. 

Leif Packalen beserta komikus Frank Odoi dalam bukunya “Comics with 

an Attitude,” memperlihatkan banyak contoh penggunaan komik sebagai media 

kampanye pendidikan masyarakat di negara-negara Afrika. Sebagian besar warga 

Afrika buta huruf, namun komik dapat mengatasi masalah tersebut. Isu-isu yang 

diangkat dalam komik sangat beragam, mulai dari pencegahan AIDS, penanganan 

penyakit malaria, cara bercocok tanam, sampai isu sosial seperti pentingnya anak 

perempuan bersekolah dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Komik 

untuk informasi pendidikan, baik cerita maupun desainnya dirancang khusus 



untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Inti pesan harus dapat diterima 

dengan jelas (Packalen, 2005). 

Alat peraga merupakan bagian dari media. Dengan alat peraga, hal-hal 

yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model yang berupa benda 

konkret yang dapat dilihat, dipegang, diputarbalikkan sehingga dapat lebih mudah 

dipahami. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar 

siswa mampu menangkap arti konsep tersebut (Pujiati, 2004:5). 

Sebagai tindak lanjut dalam mencari pemecahan dari masalah-masalah 

tersebut mendorang penulis untuk melakukan penelitian tentang penggunaan 

media komik dan alat peraga dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 

VIII SMP N 1 Secang Kabupatan Magelang, dan apakah terdapat pengaruh minat 

dan pembelajaran menggunakan media dengan prestasi belajar matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Karakteristik matematika, yaitu objeknya abstrak, konsep dan prinsip-

prinsipnya berjenjang dan prosedur pengajarannya banyak memanipulasi bentuk-

bentuk yang ternyata menimbulkan kesulitan dalam belajar matematika. Siswa 

memerlukan waktu dan peragaan untuk menangkap konsep yang abstrak itu. 

Siswa kesulitan mempelajari konsep berikutnya, jika konsep yang mendahuluinya 

belum terbentuk dengan benar. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menemukan 

beberapa permasalahan yang timbul, adapun masalah-masalah yang timbul dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 



1. Kebanyakan guru matematika masih menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

2. Masih terdapat siswa yang mempunyai minat belajar rendah. 

3. Banyak orang tua yang belum memberikan motivasi atau dorongan belajar 

kepada anak-anak mereka. 

4. Dalam pembelajaran matematika belum menggunakan media seperti komik. 

5. Pembelajaran matematika cenderung belum menggunakan alat peraga sabagai 

media belajar. 

6. Lingkungan belajar yang masih kurang baik bagi siswa.  

7. Materi matematika yang abstrak membuat siswa merasa sulit mempelajari 

sehingga siswa cenderung tidak menyukai matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar matematika, yang mana 

prestasi belajar ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor internal seperti 

minat dan faktor eksternal seperti halnya sarana dan prasarana serta guru, dan 

pada penelitian ini dibatasi pada : 

1. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar siswa pada materi lingkaran. 

2. Pembelajaran menggunakan media komik dibatasi pada komik pembelajaran 

yang berisi materi lingkaran, contoh soal, dan soal latihan yang 

keseluruhannya dikemas dalam bentuk cerita yang beralur. 

3. Pembelajaran menggunakan alat peraga dibatasi pada alat peraga yang 

digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam lingkaran agar siswa 



lebih bisa memahami dengan cara mereka melihat sesuatu yang tadinya 

abstrak menjadi lebih nyata. 

4. Minat belajar siswa merupakan kunci keberhasilan belajar siswa dalam 

pembelajaran ini. Minat belajar siswa dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

dengan perasaan senang, perhatian, kemauan, konsentrasi, dan kesadaran 

siswa terhadap pelajaran matematika. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian, yaitu:  

1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan media komik dan alat 

peraga terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Apakah terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah terdapat efek interaksi antara pembelajaran dengan media dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dan untuk mengetahui 

hasil belajar matematika. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran matematika dengan media komik 

dan alat peraga terhadap prestasi belajar matematika.  



2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk mengetahui efek interaksi antara pembelajaran dengan media dan minat 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru tentang 

penarapan pengajaran matematika dengan media komik dan alat peraga. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan media komik 

dan alat peraga. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

untuk guru, siswa, dan sekolah 

a. Bagi siswa dapat memberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi guru dapat memberikan masukkan dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenai strategi pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

c. Bagi sekolah memberikan sumbangan dalam rangka memparbaiki 

pembelajaran matematika. 

 

 


