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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Belajar menjadi suatu proses yang berlangsung seumur hidup, pembeda 

manusia dengan makhluk lain. Pertanda bahwa seseorang telah belajar yaitu 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), nilai dan sikap (afektif).1 Pelaksanaan proses belajar harus 

dilaksanakan dengan benar karena belajar atau menuntut ilmu memiliki 

keutamaan seperti yang tercantum dalam QS. Al Mujadilah ayat 11: 

 

 

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”2 

Selain itu keutamaan belajar juga dijelaskan dalam sebuah hadis: 

  :ِ ُ ِبِه طَ » َقاَل َرُسوَل َّللاه ِريًقا َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسَلَك َّللاه
نه اْلَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِرًضا ِلَطاِلبِ ِمْن  أبو داود() ُطُرِق اْلَجنهِة َواِ   

          Artinya : Berkata Rasulullah SAW: “Barang siapa yang menempuh jalan 

untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju 

surga, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena 

ridha kepada penuntut ilmu”. (HR. Abu Daud)3 

                                                             
1 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.2 
2 Suja’I Sarifandi, “Ilmu Pengetahuan dalam Prespektif Hadis Nabi”, dalam Jurnal 

Ushuluddin Vol.XXI, (2014), h.62 
3 Ibid, h.67 
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          Salah satu ilmu yang perlu dipelajari adalah matematika. Sejarah 

membuktikan bahwa matematika merupakan ilmu yang penting dan dibutuhkan 

manusia dalam kehidupan. Matematika selalu mengalami perkembangan yang 

berbanding lurus dengan kemajuan sains dan teknologi. Dengan demikian, tidak 

bisa dipungkiri bahwa matematika memiliki peranan yang besar dalam 

kehidupan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Sehingga mau tidak mau, 

suka tidak suka matematika harus diajarkan kepada siswa.4 Menurut Cornelius 

terdapat lima alasan bahwa matematika perlu diajarkan di sekolah, yaitu:5 

1. Matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis 

2. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari 

3. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman 

4. Sarana untuk meningkatkan kreatifitas 

5. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

          Pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh National Council of 

Teachers of Matematics (NCTM 2000) menggariskan, bahwa siswa harus 

mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif membangun 

pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Prinsip ini didasarkan pada dua ide, pertama bahwa belajar 

matematika dengan pemahaman itu penting, karena matematika memerlukan 

kecakapan untuk berpikir dalam menyelesaikan soal-soal baru dan mempelajari 

                                                             
4 Finna Fadillla, dkk, “Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”, dalam Jurnal Pena Ilmiah Vol.1, No.1, 

(Sumedang: Program Studi PGSD UPI, 2016), h.1071 
5 Buyung, “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Matematika terhadap Hasil Belajar 

Matematika di SMP”, dalam Jurnal Dikdaya, (Jambi: Universitas Batanghari), h.20 
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ide-ide baru yang akan dihadapi pembelajar pada masa yang akan datang. Kedua, 

melalui pemahaman akan didorong untuk membuat dugaan tentang matematika 

lalu mengujinya dan mengembangkan keterampilan dengan memberi alasan 

yang logis.6  

          Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu tujuan 

dalam pembelajaran matematika. KTSP (2006) yang disempurnakan pada 

kurikulum 2013, mencantumkan tujuan pembelajaran matematika sebagai 

berikut:7 

1. Memahami konsep matematika, konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

          Masalah tentang kurangnya kemampuan pemahaman konsep siswa masih 

sering ditemukan dalam pembelajaran matematika di lingkungan sekolah. Finna 

Fadillla, Herman, Isrok’atun menyatakan bahwa khususnya pada proses 

pembelajaran di dalam kelas, siswa lebih diarahkan pada kegiatan menghafal 

rumus, menggunakan rumus dan mengerjakan soal sedangkan untuk 

mengembangkan kemampuan pemahaman matematis tidak dilakukan. 

                                                             
6 Risnawati, Keterampilan Belajar Matematika, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.2 
7 Heris Hendiriana dan Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2014), h.7 
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Akibatnya siswa tidak paham konsep dari materi ajar.8 Permasalahan tersebut 

juga dikemukaan oleh Turmudi yang mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika selama ini disampaikan kepada siswa secara informatif, artinya 

siswa hanya memperoleh informasi dari guru saja sehingga derajat 

kemelekatannya juga dapat dikatakan rendah.9 Pembelajaran seperti ini 

menjadikan siswa sebagai subjek kurang dilibatkan dalam menemukan konsep 

pelajaran yang harus dikuasainya. Konsep yang diberikan tidak membekas tajam 

dalam ingatan siswa sehingga siswa mudah lupa dan sering kebingungan dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang berbeda dari yang pernah dicontohkan 

oleh gurunya. 

          Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Setia 

Dharma Pekanbaru diketahui bahwa pembelajaran matematika siswa di sekolah 

tersebut menggunakan buku paket dan buku tersebut tidak dapat dibawa pulang 

oleh siswa untuk belajar di rumah. Buku paket tersebut memuat materi 

matematika yang berisi rumus-rumus sehingga siswa lebih cenderung menghafal 

rumus. Selain itu, ditemukan pula berbagai permasalahan siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu kurangnya kemampuan siswa untuk mengulang 

konsep materi yang sudah dipelajarinya. Hal ini terlihat ketika siswa diberikan 

soal latihan yang berbeda dari contoh padahal masih dalam konsep yang sama, 

siswa merasa kesulitan. Kemampuan siswa juga masih terlihat kurang dalam 

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sehingga saat diberikan 

                                                             
8 Finna Fadillla, dkk, Op.Cit, h.1072 
9 Rahmi Fuadi, dkk, “Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematis 

melalui Pendekatan Kontekstual”, dalam Jurnal Didaktika Matematika Vol.3, No.1, (Banda Aceh: 

Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala, 2016), h.48 
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soal siswa masih belum mampu memahami kalimat soal dengan tepat. Hal ini 

terlihat langsung saat siswa yang mengerjakan soal di papan tulis, ditemukan 

beberapa kesalahan dalam memahami kalimat soal sehingga mempengaruhinya 

dalam pengerjaan soal. Kemampuan siswa juga masih kurang dalam memilih 

dan menggunakan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Berdasarkan gejala-gejala tersebut dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam kegiatan pembelajaran 

masih kurang.  

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima.10 Sudah selayaknya media pembelajaran tidak lagi hanya dipandang 

sebagai alat bantu belaka bagi guru untuk mengajar, tetapi lebih sebagai alat 

penyalur pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Ada berbagai macam 

jenis media pembelajaran yaitu buku, tape recorder, kaset, video kamera, film, 

slide, gambar, grafik, televisi dan komputer.11  

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang 

tepat dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman 

                                                             
10 Arief S. Sadiman, dkk, Op.Cit,  h.11-12  
11 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika,, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h.5 
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menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data 

dan memadatkan informasi.12  

Buku paket atau buku pelajaran sering digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan buku pelajaran di lapangan berisi kumpulan 

kumpulan materi, contoh soal, dan soal latihan. buku pelajaran sangat membantu 

siswa untuk belajar dan membantu guru dalam menyampaikan pelajaran untuk 

siswa, apalagi buku pelajaran tersebut dibuat semenarik mungkin disesuaikan 

dengan perkembangan siswa. Oleh karena kurangnya media pembelajaran 

dengan buku matematika untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis 

siswa dengan penyajian yang menarik dan sesuai perkembangan siswa maka 

peneliti bermaksud untuk mengembangkan buku kartun matematika yang 

memfasilitasi pemahaman konsep matematis. Memuat kartun dalam buku 

sebagai media pembelajaran ini yang berperan sebagai ilustrasi materi namun 

tetap memuat latihan soal dan sebagainya.  

Kartun merupakan salah satu jenis media grafis yang dapat digunakan 

dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai alat memperjelas materi, 

menciptakan nilai rasa lebih dalam memahami materi. Kartun memiliki 

kemampuan untuk menarik perhatian, mempengaruhi sikap maupun tingkah 

laku. Ketika makna dari kartun tersebut dapat dipahami, pesan yang besar bisa 

disajikan secara ringkas dan kesannya akan tahan lama diingatan.13 Pada 

umumnya anak-anak mulai menafsirkan kartun-kartun semacam ini pada usia 13 

                                                             
12 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.15-

16  
13 Arief S. Sadiman, Op.Cit, h.45-46  
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tahun.14 Sehingga penggunaan kartun sebagai sesuatu yang digemari dapat 

menarik perhatian sehingga pelajaran lebih berarti dan menjadi variasi dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan masalah yang ditemui, peneliti mencoba menyelesaikan 

masalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan 

membuat buku kartun matematika berbasis kontekstual. Karena, salah satu 

pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika siswa adalah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual.15 Pandangan 

belajar menurut pendekatan kontekstual yaitu proses belajar yang tidak hanya 

dengan menghafal, akan tetapi mengalami dan harus mengkonstruksikan 

pengetahuan.16 Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dalam pembelajaran 

kontekstual harus dikemas menjadi proses mengkontruksikan bukan menerima 

pengetahuan.17 Dengan demikian, pemahaman konsep siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kontekstual akan lebih mendalam karena 

melibatkan siswa secara aktif menemukan konsep yang dipelajari. 

Penggunaan kartun-kartun yang sesuai sebagai media pembelajaran dapat 

membantu pembelajaran kontekstual. Menurut Dawyer dan Maizuriah bahwa 

                                                             
14 Supriadi, “Penggunaan Kartun Matematika dalam Pembelajaran Matematika”, dalam 

Jurnal Penelitian Dasar No.10, (Oktober 2008), h.3 
15 Auliya Rahman Akmil, dkk, “Implementasi CTL dalam Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Matematika Siswa”, dalam Jurnal Pendidikan Matematika Vol.1 No.1, (Padang: 

Matematika FMIPA UNP, 2012), h.25 
16 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), h.67 
17 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.88   
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visual-visual konkret yang menggambarkan keadaan dunia sebenarnya bisa 

memberi pengalaman konkret bagi memudahkan proses pembelajaran.18 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan 

Fauziyyah dan Eko Nursulistiyo19 menyatakan bahwa buku kartun fisika 

berbasis kontekstual untuk siswa SMP kelas VIII pada materi gelombang dan 

bunyi mampu membantu siswa dalam memahami konsepnya. Berdasarkan 

uraian tersebut peneliti bermaksud mengembangkan buku kartun matematika 

yang menarik sesuai dengan perkembangan siswa, kartun di dalam buku ini 

hanya sebagai ilustrasi mengenai materi yang disampaikan. Materi yang 

disajikan memuat materi matematika yang penyajiannya disesuaikan dengan 

kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan komponen pembelajaran kontekstual 

sehingga diharapkan menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa.  

          Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Buku Kartun Matematika Berbasis Kontekstual 

Untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama”  

 

 

 

                                                             
18 Supriadi, Op.Cit, h.2 
19 Intan Fauziyyah dan Eko Nursulistiyo, “Pengembangan Buku Kartun Fisika Berbasis 

Kontekstual untuk Siswa SMP Kelas VIII pada Materi Gelombang dan Bunyi”, dalam Jurnal Riset 

dan Kajian Pendidikan Fisika Vol.3 No.I, (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Fisika 

Universitas Ahmad Dahlan, 2016) 
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B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dari penelitian adalah: 

1. Bagaimana pengembangan buku kartun matematika berbasis kontekstual 

untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP 

kelas VII yang valid?  

2. Bagaimana pengembangan buku kartun matematika berbasis kontekstual 

untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP 

kelas VII yang praktis?  

3. Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP kelas VII 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan buku kartun 

matematika berbasis kontekstual? 

C. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengembangkan dan menghasilkan buku kartun metematika berbasis 

kontekstual untuk siswa SMP kelas VII yang memenuhi kriteria valid. 

2. Mengembangkan dan menghasilkan buku kartun metematika berbasis 

kontekstual untuk siswa SMP kelas VII yang memenuhi kriteria praktis. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP 

kelas VII setelah menggunakan buku kartun matematika berbasis kontekstual. 
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D. Spesifikasi Produk 

          Spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu:  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa buku kartun matematika 

berbasis kontekstual. 

2. Buku kartun matematika yang dikembangkan memuat materi pokok 

sesuai kurikulum 2013 tentang materi  himpunan untuk  siswa SMP kelas 

VII. 

3. Buku kartun matematika dicetak dengan ukuran A4. 

4. Buku kartun matematika berbasis kontekstual memuat cover, kata pengantar, 

daftar isi, peta konsep, standar isi, materi, soal-soal,  penilaian dan referensi. 

5. Buku kartun matematika yang dikembangkan berisi 3 kegiatan siswa. 

Kegiatan pertama mengenal himpunan, kegiatan kedua operasi himpunan dan 

kegiatan ketiga penerapan himpunan. 

6. Buku kartun matematika yang dibuat memuat gambar-gambar kartun yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental dan karakteristik siswa pada 

tingkatan umurnya. 

7. Buku kartun matematika yang dikembangkan memiliki pewarnaan yang 

menarik. 

8. Buku kartun matematika yang dibuat menggunakan bahasa yang disesuaikan 

dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

 

 

 



11 

 

 

 

E. Pentingnya Pengembangan 

          Pengembangan buku kartun matematika ini dapat menambah ketersediaan 

media pembelajaran matematika SMP serta membantu guru dalam memberikan 

pemahaman konsep secara visual kepada siswa mengenai materi pembelajaran 

matematika. Penyajiannya disesuaikan dengan situasi di dunia nyata dan sesuai 

dengan perkembangan kondisi mental serta kesukaan siswa pada tingkatan 

umurnya dengan media pembelajaran yaitu buku kartun, sehingga pembelajaran 

dapat menjadi menyenangkan, memotivasi dan tidak lagi membosankan serta 

menakutkan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

          Asumsi dari penelitian ini adalah siswa dapat ikut pembelajaran sejak 

awal, mengontruksikan pemahamannya sendiri, dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari serta merasa tertarik dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika. Buku kartun matematika berbasis kontekstual ini 

dapat menciptakan susasana belajar yang memungkinkan terfasilitasinya 

kemampuan pemahaman konsep siswa sehingga pembelajaran dapat menjadi 

lebih bermakna.  

          Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini adalah pengembangan 

yang dilakukan berupa pengembangan buku kartun matematika hanya untuk 

siswa SMP kelas VII pada materi himpunan dan pengembangan buku kartun 

matematika ini berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 
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G. Definisi Operasional 

          Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.20 

2. Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran 

matematika siswa yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang 

dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efiien dan tepat dalam pemecahan 

masalah.21 

3. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan siswa. 

4. Buku kartun matematika adalah media pembelajaran dalam bentuk buku yang 

berisi tulisan dan kartun sebagai ilustrasi yang menarik sesuai dengan 

perkembangan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

5. Buku kartun matematika berbasis kontekstual adalah buku matematika yang 

dilengkapi kartun dan berisi materi yang mencakup komponen langkah 

pembelajaran kontekstual. 

                                                             
20 Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2013), h.223 
21 Usman Aripin, “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematik Siswa SMP Melalui 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah”, dalam Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Vol.2 No.1, 

(Siliwangi: Program Studi Pendidikan Matematika, 2015), h.121 
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6. Validitas buku kartun matematika berbasis kontekstual merupakan tingkat 

keterukuran buku kartun matematika berbasis kontekstual berdasarkan syarat 

didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. Pengujian validitas buku kartun 

matematika dilakukan oleh validator dan guru melalui angket pengujian 

validitas.  

7. Praktikalitas buku kartun matematika berbasis kontekstual merupakan tingkat 

kepraktisan dari sudut pandang siswa yang diperoleh dari angket 

praktikalitas. 

8. Buku kartun matematika dikatakan memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa jika pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan buku kartun matematika berbasis kontekstual berada pada 

kategori sedang atau tinggi. 


