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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi dalam kegiatan belajar – mengajar merupakan peranan yang 

sangat penting. Seperti peryataan Jariswandana (2012) dengan motivasi 

pelajar dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan 

kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat di katakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar. Motivasi belajar pada matematika harus di tumbuhkan sedini 

mungkin karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting dan 

mata pelajaran wajib, matematika juga salah satu pelajaran yang masuk ujian 

nasional. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, motivasi sangat di perlukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu perubahan tingkah laku. 

Berdasarkan hasil  pengamatan (observasi) pada siswa kelas VIII B 

MTs Negeri Filial Pulutan, ternyata kemampuan motivasi pada siswa masih 

rendah. Rendahnya motivasi siswa tersebut meliputi aspek : siswa semangat 

dalam mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 4 siswa (25,00%);  siswa 

mampu menyelesaian tugas rumah atau tugas di sekolah sebanyak 7 siswa 

(43,75%). 

Keterampilan guru dalam memilih pendekatan maupun strategi 

pembelajaran sangat di perlukan. Agar siswa tertarik dengan materi yang 

akan di sampaikan dan dapat belajar dengan baik. Salah satu alternatif 

pendekatan pembelajaran yang dapat di gunakan adalah dengan 

menggunakan media komik. Anak-anak lebih memilih membaca buku-buku 

komik dan cerita bergambar dari pada harus mempelajari matematika. Bagi 

seorang anak kegiatan membaca komik atau buku bergambar merupakn 

kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Sekarang ini masih banyak anak 

yang kesulitan dalam belajar dan menyelesaikan soal matematika, menarik 

minat dan memotivasi siswa untuk belajar sangatlah penting, komik dapat 
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menciptakan suasana belajar yang dapat menarik perhatian siswa karena 

siswa lebih senang belajar dan membaca hal yang menyenangkan.   

Solusi strategi pembelajaran untuk masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan media komik. Media komik merupakan strategi pembelajaran 

di mana siswa menyelesaikan permasalahan dengan media gambar. Menurut 

Sudjana (dalam Herlina : 2013) menjelaskan bahwa komik merupakan bentuk 

kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam 

urutan yang erat di hubungkan dengan gambar dan di rancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca. 

Dengan di terapkannya media komik dalam pembelajaran, dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dimana siswa menganggap  

kegiatan membaca komik atau buku bergambar merupakn kegiatan yang 

menarik dan menyenangkan. Sekarang ini masih banyak anak yang kesulitan 

dalam belajar dan menyelesaikan soal matematika, menarik minat dan 

memotivasi siswa untuk belajar matematika komik dapat menciptakan 

suasana belajar yang dapat menarik perhatian siswa karena siswa lebih 

senang belajar dan membaca hal yang menyenangkan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah secara umum dari penelitian ini yaitu, “Apakah media komik dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa kelas VIII B semester genap MTs Negeri Filial Pulutan tahun ajaran 

2015/2016?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar pada siswa dalam pembelajaran matematika. Secara khusus 

tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika menggunakan media komik pada siswa kelas VIII semester genap 

MTs Negeri Filial Pulutan tahun pelajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum, hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi tentang 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan media komik. 

Secara khusus, hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi penelitian 

lanjutan berkaitan dengan media komik  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk meningkatkan 

kualitas proses belajar matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat di gunakan guru untuk 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan sebagai masukan 

untuk memperoleh pendekatan dan strategi serta metode pembelajaran 

yang tepat pada mata pelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat di gunakan dapat sebagai 

masukan untuk pembinaan dalam meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


