
14 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika 

a.  Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep 

          Pemahaman konsep selalu menjadi tujuan dari proses 

pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan tanpa pemahaman 

konsep yang kuat akan sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran matematika untuk kedepannya, artinya siswa akan 

mengalami kesulitan untuk melanjutkan materi pelajaran ketingkat yang 

lebih tinggi. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman 

dan konsep.  

          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman 

berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan dan mengerti benar 

tentang suatu hal.1 Menurut Purwanto, bahwa pemahaman adalah 

tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti 

atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.2 Menurut Mas’ud 

dan Darto pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang 

untuk mengungkapkan arti materi pelajaran yang dapat berupa kata, 

                                                         
1 KBBI Elektronik, 2016 
2 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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angka, dan menjelaskan sebab-akibat.3 Sedangkan konsep adalah ide 

atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.4  

          Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar 

matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika 

yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah.5 Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan pemahaman konsep adalah mengetahui tentang 

sesuatu, dapat melihat dari berbagai segi, dapat memberikan 

penjelasannya, menghubungkan bahkan memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

          Pemahaman adalah suatu proses yang terdiri dari kemampuan 

untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, mampu 

mamnerikan gambaran, contoh, dan penjelasan lebih luas dan memadai 

serta mampua memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, 

sedangkan konsep merupakan sesuatu yang tergambar dalam 

pemikiran, gagasan atau ide suatu pengertian.6 Sehingga siswa 

dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika jika 

                                                         
3 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012), h.17 
4 KBBI Elektronik, 2016 
5 Janter Antonius, Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dengan Pendekatan CRA, 

Program Studi Pendidikan Matematika UNIMED, h.5  
6 Siti Mawaddah dan Ratih Maryanti, “Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Vol.4 No.1, April 2016, h.77 
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dia dapat merumuskan prosedur penyelesaian, menerapkan perhitungan 

sederhana, menggunakan simbol untuk mempresentasikan konsep, dan 

mengubah sutu bentuk ke bentuk lainnya dalam pembelajaran 

matematika.  

Pollatsek dan Skemp menggolongkan pemahaman konsep dalam 

dua tingkat, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. 

Pemahaman instrumental yang hafal konsep/prinsip tanpa kaitan 

dengan yang lainnya, dapat menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat rendah. Sedangkan, 

pemahaman relasional suatu kemampuan yang sudah mengaitkan 

konsep/prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Kemampuan ini 

tergolong kemampuan tingkat tinggi.7 Artinya pemahaman instrumental 

merupakan pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya 

rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana, 

sedangkan pemahaman relasional termuat satu skema atau struktur yang 

dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. 

Kemampuan pemahaman konsep matematika menjadi butir 

pertama dalam tujuan pembelajaran matematika yang harus diajarkan di 

sekolah, hal ini menjadikan pemahaman konsep merupakan syarat 

untuk mencapai kemampuan pemecahan masalah sehingga kemampuan 

pemahaman konsep memiliki peranan penting dalam membentuk dan 

                                                         
7 Heris Hendiriana dan Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung: 

PT.Refika Aditama, 2014), h.20 



17 

 

menunjang kemampuan-kemampuan matematis yang lainnya, 

menyelesaikan masalah disiplin ilmu lain, dan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

          Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan indikator-

indikator yang menunjukkan pemahaman konsep, antara lain:8 

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 

2) Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3) Memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

          Pemberian skor untuk setiap jawaban siswa tentang kemampuan 

pemahaman konsep akan ditentukan berdasarkan pedoman penskoran 

tes yang mengandung indikator pemahaman konsep matematis yang 

dapat dilihat pada lampiran D.4b. Penelitian ini menggunakan indikator 

pemahaman konsep diadaptasi Kasum (2014) yang dikutip oleh Siti 

Mawaddah9  dan dikombinasikan dengan pedoman skor pemahaman 

konsep menurut Rahayu10. 

 

 

                                                         
8 Siti Mawaddah, dkk, Op.Cit, h.78 
9 Ibid, h.79 
10 Cep Burhan, Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Matematika untuk   

Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP, Skripsi 

Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, h.37 
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2. Pembelajaran Kontekstual 

a. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

          Pembelajaran kontekstual bukan merupakan konsep baru. 

Penerapan pembelajaran kontekstual di kelas-kelas Amerika, pertama 

kali diusulkan oleh John Dewey. Pada 1916, Dewey mengusulkan 

suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang dikaitkan dengan 

minat dan pengalaman siswa.11 

          Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan 

mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-

masalah dunia nyata. Menurut Wilson (2000) pembelajaran 

kontekstual dapat membantu guru dalam mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata yang dikenal siswa dan dapat 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Karena proses pembelajaran diawali dengan pemberian masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa terbiasa untuk 

menganalisa, mangaplikasikan dan mengaitkan suatu konsep.12 

          Hal ini sejalan dengan penjelasan pembelajaran kontekstual 

yang merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan siswa 

                                                         
11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ, Progresif dan Kontekstual, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), h. 139 
12 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.49 
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secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.13 

Pembelajaran kontekstual menekankan adanya keterkaitan setiap 

materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata.  

          Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan kontekstual 

merupakan suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk 

membelajarkan siswa dalam memahami bahan ajar secara bermakna 

(meaningfull) yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata baik 

berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, sosial, ekonomi maupun 

kultural.14 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka disimpulkan 

bahwa pembelajaran kontekstual adalah pelaksanaan pembelajaran 

yang bertujuan untuk membelajarkan siswa agar aktif dalam 

melakukan proses belajar secara bermakna dan menekankan pada 

pemahaman materi agar dapat diterapkan dalam konteks kehidupan 

nyata. 

b. Komponen-Komponen Pembelajaran Kontekstual 

          Pembelajaran kontekstual memberikan fasilitas kepada siswa 

untuk melakukan kegiatan secara aktif dan bermakna karena 

pembelajaran kontekstual berkaitan dengan konteks kehidupan nyata. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa berupa mencari, mengolah, dan 

menemukan pengalaman belajar yang bersifat konkret. Kegiatan 

                                                         
13 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar Yang Mudah Diterima Murid, (Jogjakarta: 

Diva Press, 2014), h.83 
14 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), h.67 
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tersebut sebenarnya membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan yang akan diperolehnya. Pembelajaran kontekstual 

memiliki tujuh komponen dalam tahapan pembelajarannya, yaitu: 

1) Konstruktivisme (Constructivism)  

          Pembelajaran kontekstual dibangun dalam landasan 

konstruksional yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan 

dibangun siswa secara sedikit demi sedikit (incremental) dan 

hasilnya diperluas melalui konteks terbatas. Konstruktivisme 

membangun dan membentuk kegiatan yang dapat mengembangkan 

pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa 

bekerja sendiri, menemukan, dan membangun sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

2) Menemukan (Inquiry)  

          Proses pembelajaran yng dilakukan siswa merupakan proses 

menemukan (inquiry) terhadap sejumlah pengetahuan dan 

keterampilan. Proses inquiry terdiri atas pengamatan (observation), 

bertanya (questioning), mengajukan dugaan (hipothesis), 

pengumpulan data (data gathering), penyimpulan (conclussion). 

Melalui tahapan tersebut, maka proses pembelajaran dalam 

menemukan pengetahuan yang baru akan lebih terarah dan tampak 

dalam pendekatan pembelajaran kontekstual.  
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3) Bertanya (Questioning)  

          Proses pembelajaran yang dilakukan siswa diawali dengan 

proses bertanya. Proses bertanya yang dilakukan siswa sebenarnya 

merupakan proses berpikir yang dilakukan siswa dalam rangka 

memecahkan masalah dalam kehidupannya. Proses bertanya begitu 

berarti dalam rangka, yaitu:15 

a) Membangun perhatian (attenton building) 

b) Membangun minat (interest building) 

c) Membangun motivasi (motivation building) 

d) Membangun sikap(aptittude building) 

e) Membangun rasa keingintahuan (curiusity building) 

f) Membangun interaksi antar siswa dengan siswa 

g) Membangkitkan interaksi antar siswa dan guru 

h) Interaksi antara siswa dengan lingkungannya secara 

kontekstual 

i) Membangun lebih banyak lagi pertanyaan yang 

dilakukan siswa dalam rangka menggali dan menemukan 

lebih banyak informasi atau pengetahuan dan 

keterampilan. 

 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)  

          Proses pembelajaran merupakan prses kerja sama antara 

siswa dengan siswa, antara siswa dengan gurunya dan antara siswa 

dengan lingkungannya.Proses pembelajaran yang signifikan jika 

dilakukan dalam kelompok-kelompok belajar, baik secara homogen 

maupun heterogen sehingga didalamnya akan terjadi berbagai 

masalah (sharing problem), berbagi informasi (sharing 

information), berbagi pengalaman (sharing experience) dan berbagi 

                                                         
15 Ibid, h.74 
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pemecahan masalah yang memungkinkan semakin banyaknya 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. 

5) Pemodelan (Modeling)  

          Proses pembelajaran akan lebih berarti jika didukung dengan 

adanya pemodelan yang dapat ditiru, baik bersifat kejiwaan 

(identifikasi) maupun yang bersifat fisik (imitasi) yang berkaitan 

dengan cara untuk mengoperasikan sesuatu aktivitas, cara untuk 

menguasai atau keterampialan tertentu. Pemodelan dalam 

pembelajaran bisa dilakukan oleh guru, siswa, atau dengan cara 

mendatangkan narasumber dari luar yang terpenting dapat 

membantu ketuntasan dalam belajar. 

6) Refleksi (Reflection)  

          Refleksi dalam pembelajaran adalah cara berpikir tentang 

apa yang baru dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa-

apa yang sudah dilakukan atau dipelajarinya di amsa lalu. Guru 

harus dapat membantu siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang 

baru. Pada akhirnya proses pembelajaran sebaiknya guru 

menyisakan waktu agar siswa melakukan refleksi, yang 

diwujudkan dalam bentuk:16 

a) Pernyataan langsung siswa tentang yang diperolehnya hari 

itu. 

                                                         
16 Ibid, h.75 
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b) Jurnal belajar di buku pribadi siswa 

c) Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu. 

7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)  

Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Penilaian ini menekankan pada proses pembelajaran sehingga data 

yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang 

dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. 

Karakteristik dari penilaian autentik (authentic assesment) yakni 

sebagai berikut:17  

a) Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses 

pembelajaran berlangsung. 

b) Aspek yang diukur adalah keterampilan dan performasi, 

bukan mengingat fakta apakah siswa belajar? Atau apa 

yang sudah diketahui siswa?  

c) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dilakukan 

dalam beberapa tahapan dan periodik, sesuai dengan 

tahapan waktu dan bahasannya, baik dalam bentuk 

formatif maupun sumatif. 

d)  Penilaian dilakukan secara integral, yaitu menilai 

berbagai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

siswa sebagai satu kesatuan utuh. 

e) Hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk 

keperluan pengayaan (enrichment) standar minimal telah 

tercapai atau mengulang (remedial) jika standar minimal 

belum tercapai.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
17 Ibid, h.76 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kontekstual 

          Pembelajaran kontekstual mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan sehingga perlu adanya pemahaman dalam melaksanakan 

pembelajaran tersebut. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu:18 

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan 

penguatan konsep pada siswa. 

3) Kontekstual adalah bentuk pembelajaran yang menekankan 

pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

4) Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat 

untuk memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat menguji 

data hasil temuan. 

5) Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan 

hasil pemberian dari guru. 

6) Penerapan pembelajaran kontekstual bisa menciptakan 

suasana pembelajaran yang bermakna. 

           

          Kekurangan dari pendekatan ini yaitu:19 

1) Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran 

kontekstual berlangsung. 

2) Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka bisa 

menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. 

3) Guru lebih intensif dalam membimbing. Sebab, dalam 

metode pembelajaran kontekstual guru tidak lagi berperan 

sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk menemukan 

pengetahuan dan keterampilan yang baru. Siswa dipandang 

sebagai individu baru yang sedang berkembang. Kemampuan 

belajarnya akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, 

peran guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang 

memaksa kehendak, melainkan pembimbing siswa agar dapat 

belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

4) Guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra 

kepada siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan yang 

diterapkan semula. 

 

                                                         
18 Siti Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2013), h.259 
19 Ibid, h.260 
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          Salah satu cara untuk meminimalkan kekurangan dari pembelajaran 

kontekstual itu sendiri diberikanlah media pembelajaran buku kartun 

matematika yang diharapkan mampu menjadi solusi dari kekurangan 

pembelajaran kontekstual tersebut. 

3. Pengembangan Buku Kartun Matematika 

Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia 

komunikasi tersendiri dimana guru dan siswa bertukar pikiran untuk 

mengembangkan ide dan pergertian. Proses belajar mengajar pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi yang sering timbul dan terjadi 

penyimpangan sehingga komunikasi tersebut menjadi tidak efektif dan 

efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 

menggunakan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar, 

karena penggunaan media dalam proses pembelajaran yaitu:20 

1. Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa 

2. Media dapat mengatasi ruang kelas sehingga terjadi interaksi 

langsung antara siswa dengan lingkungan 

3. Media menghasilkan keseragaman pengamatan dan menanamkan 

konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis 

4. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru serta 

membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar 

5. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu 

yang konkrit sampai kepada yang abstrak 

 

Aneka ragam media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

berdasarkan ciri-ciri tertentu. Namun, pada dasarnya media pembelajaran 

                                                         
20 Noviarni, Perencanaan dan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2014), h.58 
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digolongkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: media cetak (buku), media 

elektronik, dan relia (objek nyata).  

Buku hingga kini masih dianggap sebagai hal yang paling utama. Ini 

terbukti hampir diberbagai institusi pendidikan, dari jenjang yang paling 

dasar hingga yang paling tinggi, pada umumnya menggunakan buku.21 Hal 

ini membuktikan bahwa buku pelajaran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses pembelajaran khususnya matematika. Sehingga 

inovasi dari penyajian buku harus selalu dikembangkan demi 

membangkitkan minat, motivasi serta pemahaman siswa akan materi 

pelajaran matematika. 

Salah satunya dengan menggunakan kartun. Kartun merupakan 

media yang cukup unik untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan. 

Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang 

orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini 

masyarakat.22 Kartun secara bahasa diartikan gambar dengan penampilan 

yang lucu dan dapat berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku. 

Kartun adalah gambar interpretative yang menggunakan simbol-simbol 

untuk menyampaikan pesan secara tepat dan ringkas untuk suatu sikap 

terhadap seseorang, situasi dan kejadian-kejadian tertentu23.  

                                                         
21 Intan Fauziyyah dan Eko Nursulistiyo, “Pengembangan Buku Kartun Fisika Berbasis 

Kontekstual Untuk Siswa SMP Kelas VIII pada Materi Gelombang dan Bunyi”. JRKPF UAD 

Vol.3 No.I April 2006, h.13  
22 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), 

(Bandung: Sinar Baru, 2011), h.58 
23 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan 

Madani, 2012), h.115 
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Menurut Milly R.Sonnerman bahwa kartun dan media gambar 

merupakan salah satu dari bahasa visual yang mempunyai kelebihan dari 

pada media lain. Richard Gosselin menyatakan “Anda dapat menyuntikkan 

energy melalui gambar. Energi dalam ruangan dapat menggairahkan 

pertemuan. Gambar menambah ragam baru dan mendorong peserta terlibat 

total dengan pengalaman pelatihnya”.24 Kartun adalah gambar yang mudah 

dan cepat dibaca dan disenangi anak-anak disemua umur. Kartun dapat 

digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman dan 

intelegensi siswa.25 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis berupa gambar 

interpretative dan sederhana, dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang 

orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini 

seseorang, untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas, menarik, 

memotivasi dan menghibur. 

          Walaupun terdapat sejumlah kartun yang berfungsi untuk membuat 

orang tersenyum, seperti halnya kartun-kartun yang dimuat dalam surat 

kabar. Kartun sebagai alat bantu juga mempunyai manfaat penting dalam 

pengajaran, terutama dalam menjelaskan rangkaian isi bahan dalam satu 

urutan logis atau mengandung makna. Pengetahuan mengenai kualitas 

                                                         
24 Intan Fauziyyah, Op.Cit, h.13 
25 Deskoni, 2012, Pengembangan Media Kartun Animasi pada Pembelajaran Ekonomi 

Pembangunan, Skripsi Sarjana Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya 



28 

 

kartun sangat membantu dalam memilih kartun-kartun untuk tujuan 

pengajaran. Adapun ciri-cirinya antara lain: 26 

1. Pemakaiannya sesuai dengan tingkat pengalaman, yaitu kartun 

hendaknya dapat dimengerti siswa pada saat kartun tersebut 

digunakan. 

2. Kesederhanaan, yaitu kartun yang efektif hanya berisi hal-hal 

yang penting saja. 

3. Lambang atau simbol yang jelas, yaitu kartun yang efektif 

adalah kejelasan dari pengertian-pengertian simbol. 

4. Memotivasi, yaitu sesuai dengan wataknya kartun yang efektif 

akan menarik perhatian serta menumbuhkan minat belajar siswa. 

5. Sebagai ilustrasi, yaitu penggunaan kartun sebagai selingan serta 

variasi dalam mengajar.  

 

Selain itu, kelebihan media kartun antara lain digemari anak-anak 

dan orang dewasa karena perwatakannya yang lucu sehingga dapat 

menarik minat pembaca, menjadikan proses pembelajaran berjalan dalam 

suasana yang gembira dan secara tidak langsung dapat menyampaikan 

pesan dan lebih mudah dipahami, menimbulkan rangsangan serta motivasi. 

Kelemahan media kartun, antara lain jika tidak digunakan dengan hati-hati 

siswa akan lebih tertarik pada gambar kartun bukan pada materi yang ingin 

disampaikan guru dan jika guru tidak banyak mengetahui teknik 

oenyampaian materi dengan menggunakan kartun dapat menyebabkan 

siswa cepat merasa bosan.27 

Buku kartun matematika dalam bentuk lembaran-lembaran kertas 

yang diberi cover yang menyajikan ilmu pengetahuan yang disusun secara 

sistematis. Adapun struktur buku kartun matematika, yaitu: judul, mata 

pelajaran dan semester, kompetensi yang akan dicapai (Kompetensi Dasar, 

                                                         
26 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op.Cit, h.59-62 
27 Deskoni, Loc.Cit. 
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dan Indikator), informasi pendukung (materi), latihan soal, penilaian, 

daftar pustaka. Penyusun buku kartun matematika ini memuat semua 

komponen utama tersebut. Selain itu, isi kandungan dari buku kartun 

matematika ini juga mengacu kepada kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

4. Pengembangan Buku Kartun Matematika Berbasis Kontekstual 

Buku kartun matematika yang dikembangkan dalam penelitian ini 

berdasarkan tujuh komponen pembelajaran kontekstual adalah sebagai 

berikut: 

1. Konstruktivisme (Contructivism) 

Komponen konstruktivisme dalam buku kartun matematika 

berbasis kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk 

penyajian masalah sebagai pengantar siswa menuju materi yang akan 

dipelajari. Penyajian masalah dilengkapi dengan ilustrasi gambar kartun 

yang mengarahkan siswa untuk mengaitkan materi yang sedang 

dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Menemukan (Inquiry) 

Komponen penemuan dalam buku kartun matematika berbasis 

kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk langkah-

langkah yang mengarahkan siswa menemukan konsep materi yang 

dipelajari. 
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3. Bertanya (Questioning) 

Komponen bertanya dalam buku kartun matematika berbasis 

kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk penyajian 

pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan dengan materi  

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Komponen masyarakat belajar dalam buku kartun matematika 

berbasis kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk 

penyajian diskusi dengan nama “Mari Belajar Bersama” sehingga siswa 

dapat melaksanakan diskusi, berbagi pemikiran ataupun ide antar siswa 

dalam memahami konsep materi yang dipelajari dan dalam 

menyelesaikan soal-soal. 

5. Pemodelan (Modelling) 

Komponen pemodelan dalam buku kartun matematika berbasis 

kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk gambar 

ataupun dengan siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. Selanjutnya guru dapat mengarahkan siswa dengan cara 

memdemonstrasikan menuju cara yang dimaksud. 

6. Refleksi (Reflection) 

Komponen refleksi dalam buku kartun matematika berbasis 

kontekstual yang dikembangkan diwujudkan dalam bentuk penyajian 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari siswa. 
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7. Penilaian yang Sebenarnya (Aunthentic Assesment) 

Komponen penilaian yang sebenarnya dalam buku kartun 

matematika berbasis kontekstual yang dikembangkan diwujudkan 

dalam bentuk penyajian ayo berlatih yang berisi soal berkaitan dengan 

materi yang telah dipelajari dan dalam bentuk penilaian tertulis namun 

bukan hanya berbentuk angka saja melainkan disajikannya komentar 

guru untuk siswa sebagai perbaikan. Penilaian dilakukan dengan 

mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan hasil 

dari latihan. 

Berdasarkan uraian tersebut, buku kartun matematika adalah buku 

yang memuat materi matematika yang dilengkapi kartun untuk 

mempermudah siswa dan membangkitkan minat siswa dalam memahami 

materi. Tidak semua unsur di buku ini adalah kartun, kartun dalam buku 

ini hanya sebagai ilustrasi mengenai materi yang disampaikan. Dengan 

demikian buku kartun matematika berbasis kontekstual adalah buku 

matematika yang dilengkapi kartun, dan di dalamnya mencakup 

komponen-komponen pembelajaran kontekstual. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang menjadi pendukung dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Fauziyyah dan Eko Nursulistiyo 

dengan judul “Pengembangan Buku Kartun Fisika Berbasis Kontekstual 

Untuk Siswa SMP Kelas VIII pada Materi Gelombang dan Bunyi”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
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pengembangan (Research and Development). Model pengembangan yang 

digunakan adalah model ADDIE. Penelitian ini menghasilkan produk 

Buku Kartun Fisika Berbasis Kontekstual yang berkualitas sangat baik 

dengan persentase berada pada rentang 80% ke atas dan penilaian dari 

respon siswa termasuk kedalam kategori sangat baik dengan persentase 

92%.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Lail dengan judul 

“Pengembangan Buku Kartun Matematika Berbasis Kontekstual untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa SMP pada Materi 

Aritmatika Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian pengembangan (Research and Development). Model 

pengembangan yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh 

Borg dan Gall terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap 

pengembangan dan tahap uji coba produk. Penelitian ini menghasilkan 

produk Buku Kartun Matematika Berbasis Kontekstual yang berkualitas 

sangat baik dengan persentase berada pada rentang 87,98%. Berdasarkan 

hasil post-test, buku kartun matematika berbasis kontekstual telah berhasil 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi 

aritmatika social ditandai dengan 81,25% dari seluruh siswa yang 

mengikuti post-test memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat dengan judul “Pengembangan 

Modul Matematika dengan Pendekatan Kontekstual pada SMP Kelas VIII 
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Materi SPLDV. Hasil penelitiannya yaitu kualitas modul matematika 

untuk SMP kelas VIII materi SPLDV dengan pendekatan kontekstual 

menurut penilaian tiga orang ahli tergolong dalam kategori baik dengan 

skor 178 dari skor maksimal 235 dan persentase 82.88%. Respon siswa 

terhadap modul tergolong dalam kategori sangat positif dengan skor 38.56 

dari skor maksimal 45 dan persentase 85.69%. 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan secara rinci dapat dilihat pada 

Tabel II.1. 

TABEL II.1 

PENELITIAN YANG RELEVAN 

Nama 

Peneliti 

Model 

Penelitian 
Produk Pendekatan Kemampuan Materi 

Intan 

Fauziyyah 

dan Eko 

Nursulistiyo 

ADDIE 
Buku 

Kartun 
Kontekstual 

Pemahaman 

Konsep 

Gelombang 

dan Bunyi 

Faridatul 

Lail 

Borg dan 

Gall 

Buku 

Kartun 
Kontekstual 

Pemahaman 

Konsep 

Aritmatika 

Sosial 

Nur 

Hidayat 
ADDIE Modul Kontekstual - SPLDV 

Hadde 

Syukriya 
ADDIE 

Buku 

Kartun 
Kontekstual 

Pemahaman 

Konsep 
Himpunan 

Penelitian ini terdapat kesamaan dalam pengembangan buku kartun 

berbasis kontesktual untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis, tetapi berbeda pada materi, tempat, waktu penelitian. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

C. Kerangka Berpikir 

Penggunaan buku kartun matematika ini diharapkan dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa SMP Kelas VII 

MASALAH 

1. Kurangnya kemampuan siswa untuk mengulang konsep materi yang 

sudah dipelajarinya. Sehingga siswa merasa kesulitan apabila diberikan 

soal latihan yang berbeda dari contoh padahal masih dalam konsep 

yang sama. 

2. Kemampuan siswa masih terlihat kurang dalam mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-sifatnya tertentu sehingga saat diberikan soal siswa 

masih belum mampu memahami kalimat soal dengan tepat. 

3. Kemampuan siswa juga masih kurang dalam memilih dan 

menggunakan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. 

4. Media pembelajaran dalam bentuk buku kartun matematika masih 

jarang digunakan. 

SOLUSI 

Menyusun dan mengembangkan buku kartun berbasis kontekstual untuk 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP 

Proses revisi buku kartun matematika berbasis kontekstual 

HASIL 

Buku kartun berbasis kontekstual telah berkriteria valid, praktis dan 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP 


