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Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa SMP di Kabupaten Bangkalan cukup rendah 

khususnya pada mata pelajaran matematika. Matematika dinilai abstrak oleh sebagian 

besar siswa.  

 

Akibatnya, hampir sebagian besar siswa gagal dalam mendapatkan nilai yang baik pada 

mata pelajaran matematika. Ada banyak cara yang dapat diambil untuk mengatasi 

rendahnya motivasi belajar dan rendahnya hasil belajar terhadap mata pelajaran 

matematika. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran comic 

math berbasis white board animation. Media pembelajaran comic math berbasis white 

board animation merupakan jenis media pembelajaran yang dirancang khusus untuk 

mata pelajaran matematika dengan memadukan antara media komik dengan media 

berbasis teknologi.  

 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

menggunakan dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen yang digunakan 

peneliti adalah lembar angket untuk menggambarkan motivasi siswa dan lembar tes 

untuk menggambarkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada siklus 1 terjadi peningkatan motivasi belajar 

sebesar 70% dan pada siklus 2 terjadi peningkatan motivasi belajar hingga 95%.  

 



Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 65% 

dan pada siklus 2 peningkatan hasil belajar yang terjadi cukup signifikan yaitu sebesar 

90%. 1. Pendahuluan Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, matematika dapat dikategorikan sebagai 

mata pelajaran yang penting untuk dikuasai oleh setiap siswa. Namun, pada 

kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap materi 

matematika tergolong masih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti 

Bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya.  

 

Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi matematika disebabkan oleh 2 faktor 

yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang 

menyebabkan siswa kurang memahami materi matematika adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa saat pembelajaran matematika berlangsung. Berdasarkan hasil pembagian 

angket kepada siswa di salah satu sekolah menengah pertama di kabupaten Bangkalan 

menunjukkan bahwa 80% dari jumlah siswa menjawab mereka kurang termotivasi untuk 

belajar matematika, 10% siswa menjawab mereka biasa saja ketika mengikuti mata 

pelajaran matematika dan sisanya menjawab mereka sangat antusias belajar 

matematika. Fakta ini adalah salah satu masalah dalam dunia pendidikan yang harus 

segera diatasi.  

 

Berdasarkan hasil angket tersebut, kami mencoba mengadakan observasi langsung 

selama proses pembelajaran matematika di sekolah tersebut. Selama observasi yang 

kami lihat adalah hampir setengah dari jumlah guru matematika di sekolah tersebut 

memberikan proses pengajaran secara konvensional. Guru menjelaskan rumus-rumus 

kemudian memberikan contoh soal dan dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada 

siswa baik secara mandiri maupun secara berkelompok.  

 

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa siswa di sekolah tersebut kurang termotivasi 

saat mengikuti pembelajaran matematika, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika di sekolah tersebut rendah. “Seminar Nasional 

Pendidikan Matematika Universitas Suryakancana (MINATKU) 2018” 143 Ada berbagai 

alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Salah satu 

solusi yang coba kami gunakan adalah dengan menggunakan media pembelajaran saat 

mengajarkan matematika.  

 

Media pembelajaran menurut Association for Educational Communictions and 

Technology (AECT) adalah segala sesuatu (daya) yang dapat digunakan untuk 

memfasilitasi (mempermudah) kegiatan individu (siswa) dalam belajar. Sedangkan 

Sadiman (2010) mengartikan media sebagai penyalur pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat. Berdasarkan dua 



definisi dari tim ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi siswa dalam proes pembelajaran.  

 

Media memberikan beberapa manfaat khususnya bagi siswa, hal ini sejalan dengan 

pendapat Arsyad (2011) yang menyatakan bahwa media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran memberikan beberapa manfaat. Pertama, pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian sehingga siswa lebih termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Kedua, bahan pembelajaran lebih jelas sehingga siswa tidak perlu 

membayangkan bahan pembelajaran secara abstrak. Ketiga, metode mengajar akan 

lebih bervariasi sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan terasa membosankan 

bagi siswa. Keempat, siswa lebih banyak mengeksplor kegiatan pembelajaran.  

 

Maksudnya, dengan adanya medi pembelajaran siswa tidak hanya duduk diam 

mendengarkan penjelasan guru terhadap bahan ajar namun sisw dapat melakukan 

berbagai kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media secara maksismal. 

Berdasarkan analisis tentang manfaat media diatas,maka media cocok untuk mengatasi 

masalah siswa yang kurang memiliki motivasi terhadap proses pembelajaran. Media 

terbagi menjadi dua jenis yaitu media secara manual dan media yang menggunakan 

teknologi. Salah satu media secara manual yang akhir-akhir ini mulai dikembangkan 

untuk proses pembelajaran adalah media komik. Komik berasal dari bahasa inggris “ c 

omi c” yang berarti segala sesuatu yang bersifat lucu atau menghibur.  

 

Menurut M Cloud (2008) komik dianggap sebagai gambar-gambar dan 

lambang-lambang yang saling berurutan dengan tujuan untuk memberikan informasi 

berupa hiburan kepada pembaca. Pendapat ini sangat berbeda jauh dengan 

pemanfaatan komik di era modern, saat ini komik bukan hanya sekedar bacaan yang 

memberikan hiburan tetapi komik sudah dapat dijadikan sebuah media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Mediawati (2011) yang menunjukkan bahwa media komik dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi.  

 

White board animation adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk 

mempresentasikan sesuatu. Salah satu contoh aplikasi White board animation adalah 

aplikasi sparkol. Aplikasi ini mulai banyak digunakan oleh guru ketika mereka mengajar. 

Hal ini dikarenakan siswa lebih cenderung senang ketika menggunakan aplikasi yang 

berbasis teknologi dibandingkan harus membaca buku cetak. Penggabungan media 

komik dan aplikasi white board animation adalah salah satu media berbasis teknologi 

yang cocok untuk kalangan anak sekarang. Beberapa tahun belakangan ini banyak 

penelitian yang berkebang tentang pemanfaatan media interactive whiteboard.  

 



Bahadur K (2013) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dia 

lakukan media interactive whiteboard sangat efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran di kelas. Seiring dengan pendapat tersebut, Manny (2011) juga 

menyatakan bahwa media interactive whiteboard membuat siswa lebih termotivasi 

untuk belajar dan guru juga dapat mengeksplor lebih dalam lagi tentang pengebangan 

dari bahan ajar. Selain dua penelitian tersebut, penelitian Kocak O (2013) juga 

menghasilkan hal yang positif bagi pembelajaran ketika proses pembelajaran 

menggunakan media interactive whiteboard.  

 

Penelitian Kocak menyebutkan bahwa pembelajaran menggunakan media interactive 

whiteboard dapat menyelesaikan kesulitan yang dialami siswa ketika menerima 

pelajaran. Berbeda dengan hasil penelitian Kocak, Akbas (2011) justru menilai point 

utama dalam penggunaan media interactive whiteboard adalah membangkitkan siswa 

menjadi lebih aktif dan antusias lebih besar dalam proses pembelajaran sehingga 

cenderung siswa tidak akan merasa bosan dan jenuh di dalam kelas. “Seminar Nasional 

Pendidikan Matematika Universitas Suryakancana (MINATKU) 2018” 144 2. Metodologi 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

 

Penelitian tindakan kelas menurut Wiriatmadja (2010) adalah sebuah penelitian yang 

biasa dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Socah Kabupaten 

Bangkalan pada tahun ajaran 2017/2018. Pada penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus 

dengan setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

tahap pengamatan, serta tahap refleksi.  

 

Sebelum melakukan tahap-tahap PTK, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal 

dengan cara memberikan angket dan pretest pada subyek penelitian. Hasil dari 

observasi awal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar latar belakang penelitian. 

Tahap awal pada penelitian tindakan kelas adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini 

peneliti melakukan beberapa hal diantaranya yaitu menganalisis hasil data yang 

diperoleh dari observasi awal yaitu hasil dari angket respon siswa dan pretest. Setelah 

itu, peneliti mencari solusi dan membuat perangkat pembelajaran serta media yang 

akan digunakan. Perangkat dan media yang digunakan tersebut sebelumnhya sudah 

divalidasi oleh tim ahli sehingga sudah dapat dikatakan layak untuk digunakan.  

 

Tahap yang kedua setelah tahap perencanaan yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini 

peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perangkat dan media yang 

telah dibuat. Selama tahap pelaksanaan peneliti dibantu oleh seorang pengamat yang 

bertugas untuk mengamati peneliti ketika melakukan proses pembelajaran dari tahap 

pendahuluan hingga tahap penutup. Tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap 



refleksi dilakukan dengan tujuan agar proses pembelajaran yang sudah diterapkan 

dapat dievaluasi jika belum mengalami keberhasilan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan dua instrumen yaitu lembar tes hasil belajar dan lembar angket respon 

siswa.  

 

Lembar tes hasil belajar yang digunakan ada dua jenis yaitu pretest dan posttest. 

Lembar pretest diberikan kepada subyek penelitian ketika peneliti melakukan observasi 

awal, sedangkan lembar post test diberikan kepada siswa selaku subyek penelitian di 

akhir pembelajaran setelah media comic math berbasis white board animation 

diterapkan. Lembar tes hasil belajar tersebut digunakan oleh peneliti untuk menilai ada 

tidaknya peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah digunakan media 

comic math berbasis white board animation.  

 

Sedangkan untuk instrumen kedua yang digunakan adalah lembar angket respon siswa. 

Lembar angket ini juga diberikan dua kali yaitu lembar angket awal diberikan ketika 

proses surve dan lembar angket terakhir diberikan setelah penggunaan media comic 

math berbasis white board animation. Lembar angket ini digunakan peneliti untuk 

mengetahui peningkatan yang terjadi terhadap respon siswa tentang proses 

pembelajaran matematika yang menggunakan bantuan media.  

 

Berdasarkan hasil dari kedua instrumen yang digunakan saat penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah peneliti menganalisis data tersebut. Data hasil penelitian akan 

dianalisis dalam bentuk persentase yang disajikan dalam diagram untuk mempermudah 

dalam mengambil sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini akan dilakukan siklus 

selanjutnya jika pada siklus sebelumnya belum terjadi peningkatan. Siklus penelitian 

akan berhenti ketika siswa yang termotivasi belajar matematika lebih dari 75% dan hasil 

belajar siswa sudah mencapai ketuntasan klasikal lebih dari 80%.  

 

Berikut ini adalah alur penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan penjelasan diatas. 
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145 Gambar 1. Alur/ Siklus PTK 3. Hasil dan Pembahasan 3.1. Hasil Siklus 1 3.1.1. Tahap 

Perencanaan Pada tahap ini peneliti menghasilkan perangkat pembelajaran berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media comic math berbasis white board 

animation. Selain itu, peneliti juga menghasilkan instrumen penelitian berupa lembar tes 

hasil belajar (pos test) dan lembar angket respon siswa. Perangkat pembelajaran dan 

lembar tes hasil belajar ini akan digunakan pda tahap selanjutnya yaitu tahap 

pelaksanaan.  

 

3.1.2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan peneliti melakukan kegiatan proses 

pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Selama proses 



pelaksanaan peneliti mengalami kendala yaitu masih banyak siswa yang belum 

memahami tentang penggunaan media comic math berbasis white board animation 

sehingga peneliti masih harus menjelaskan lebih dalam tentang medi tersebut. 

Akibatnya, waktu yang dibutuhkan peneliti dalam proses pembelajaran mengalami 

pergeseran yang awalnya soal latihan didiskusikan dalam waktu 20 menit hanya 

dijalankan dalam waktu 15 menit.  

 

Selain itu, kendala yang dialami peneliti saat tahap pelaksanaan adalah tidak semua 

siswa memiliki handphone android, sehingga hanya beberapa siswa saja yang dapat 

mencoba langsung cara menggunakan media pembelajaran comic math berbasis white 

board animation. 3.1.3. Tahap Pengamatan Tahap ketiga ini peneliti meminta bantuan 

kepada salah seorang rekan sejawat untuk mengamati seluruh aktivitas yang terjadi 

selama proses pelaksanaan penelitian. Aktivitas yang diamati adalah aktivitas yang 

dilakukan oeh guru dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa beberapa siswa masih 

berjalan-jalan selama proses pembelajaran karena masih banyak siswa yang tidak tahu 

cara menggunakan media comic math berbasis white board animation sedangkan 

beberapa siswa lainnya hanya duduk karena mereka tidak memiliki handphone sehingga 

tidak dapat mencoba menggunakan media comic math berbasis white board animation. 

Untuk hasil pengamatan yang dilakukan terhadap guru yaitu guru masih belum 

menguasai kelas seutuhnya karena masih ada siswa yang berjalan-jalan selama proses 

pembelajaran dan waktu yang digunakan guru kurang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan di RPP.  

 

Tahap 1 PERENCANAAN Tahap 2 PELAKSANAAN Tahap 3 PENGAMATAN Tahap 4 

REFLEKSI SIKLUS 1 Tahap 1 PERENCANAAN Tahap 2 PELAKSANAAN Tahap 3 

PENGAMATAN Tahap 4 REFLEKSI SIKLUS 2 “Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

Universitas Suryakancana (MINATKU) 2018” 146 3.1.4. Tahap Refleksi Setelah 

dilaksanakan penelitian dengan menggunakan media comic math berbasis white board 

animation, maka siswa diberikan soal post test. Hasil dari post test.tersebut kemudian 

dibandingkan dengan hasil pre test. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara hasil 

pre test dan post test. Tabel 1.  

 

Perbandingan antara hasil pre test dan post test Hasil Belajar Siswa Persentase Siswa 

yang tuntas Siswa yang tidak tuntas Pre Test 10% 90% Post Test 75% 25% Berdasarkan 

tabel 1 dapat terlihat bahwa siswa yang tuntas pada saat mengerjakan soal post test 

lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang tuntas pada saat mengerjakan soal pre 

test. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 65%. Sedangkan untuk hasil dari angket 

respon siswa terhadap proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media 



comic math berbasis white board animation diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel 2.  

 

Perbandingan antara hasil angket respon siswa sebelum dan sesudah penggunaan 

media comic math berbasis white board animation Angket Respon Siswa Persentase 

Siswa yang memberikan respon positif Siswa yang tidak memberikan respon positif 

Sebelum digunakan media pembelajaran 5% 95% Setelah digunakan media 

pembelajaran 75% 25% Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa siswa yang 

memberikan respon positif sebelum digunakan media comic math berbasis white board 

animation hanya sebesar 5%, sedangkan setelah media digunakan persentase siswa 

yang memberikan respon positif mengalami peningkatan sebesar 70% menjadi 75%.  

 

Hasil yang diperoleh pada siklus 1 ternyata belum sesuai dengan kriteria peningkatan 

yang ditentukan pada penelitian ini yaitu siswa yang memberikan respon positif masih 

kurang dari 75% dan hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan klasikal masih kurang 

dari 80%. Oleh karena itu, peneliti melakukan siklus kedua Sebelum melakukan siklus 

kedua, peneliti melakukan tahap refleksi. Pada tahap ini peneliti menemukan beberapa 

hal yang harus diperbaiki untuk siklus kedua diantaranya yaitu tidak semua siswa 

memahami cara penggunaan media comic math berbasis white board animation, siswa 

membutuhkan proses berpikir dalam waktu yang cukup lama sehingga waktu 

pembelajaran kurang serta tidak semua siswa berkesempatan untuk mencoba 

menggunakan media comic math berbasis white board animation. 3.2. Hasil Siklus 2 

3.2.1.  

 

Tahap Perencanaan Pada siklus kedua tahapan yang dilakukan oleh peneliti sama 

seperti tahapan pada siklus pertama, namun ada beberapa langkah yang harus 

diperbaiki oleh peneliti. Untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi pada siklus pertama, 

peneliti membuat beberapa perencanaan diantaranya yaitu sebelum proses 

pembelajaran dilakukan guru mengenalkan terlebih dahulu tentang cara penggunaan 

media comic math berbasis white board animation hingga seluruh siswa yang dijadikan 

subyek penelitian memahami tentang penggunaan media tersebut.  

 

Setelah seluruh siswa tersebut paham tentang penggunaan media kemudian guru 

memberikan beberapa ilustrasi tentang cara penyelesaian soal sehingga siswa tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk berfikir dan waktu pembelajaran tercukupi. Selain 

itu, agar seluruh siswa dapat mencoba media yang digunakan maka peneliti meminta 

setiap siswa memiliki aplikasi dari media comic math berbasis white board animation. 
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147 3.2.2. Tahap Pelaksanaan Tahap kedua yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 

kedua adalah melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah 

diperbaiki.  



 

Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah guru sudah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan waktu yang sesuai dengan RPP. Selain itu, pada tahap ini siswa 

sudah mulai aktif menggunakan media pembelajaran comic math berbasis white board 

animation. Secara keseluruhan tahap pelaksanaan pada siklus kedua ini sudah berjalan 

lancar tanpa adanya hambatan seperti yang terjadi pada siklus pertama. 3.2.3. Tahap 

Pengamatan Pada tahap ini pengamat yang sama dengan pengamat saat siklus pertama 

mengamati kembali aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa.  

 

Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa siswa sudah dapat dikondisikan dengan 

baik karena sudah tidak ada lagi siswa yang berjalan. Semua siswa diberi kesempatan 

untuk menggunakan media sehingga siswa sudah mulai antusias untuk mengikuti 

proses kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran guru tepat waku sesuai rencana dan 

waktu yang diperlukan untuk latihan soal juga cukup banyak sehingga siswa 

benar-benar berlatih mengerjakan soal. 3.2.4.  

 

Tahap Refleksi Di akhir pembelajaran siklus kedua peneliti memberikan soal post test 

dan lembar angket untuk kedua kalinya. Berikut ini adalah hasil dari pos test dan lembar 

angket siklus kedua. Tabel 3. Perbandingan antara hasil post test 1 dan post test 2 Hasil 

Belajar Siswa Persentase Siswa yang tuntas Siswa yang tidak tuntas Post Test 1 75% 25% 

Post Test 2 90% 10% Tabel 4. Perbandingan antara hasil angket respon siswa pada siklus 

pertama dan kedua Angket Respon Siswa Persentase Siswa yang memberikan respon 

positif Siswa yang tidak memberikan respon positif Siklus Pertama 75% 25% Siklus 

Kedua 95% 5% Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil post test pada siklus kedua lebih 

meningkat dari hasil siklus pertama.  

 

Hal yang sama juga ditunjukkan pada tabel 4 yaitu siswa yang memberikan respon 

postif pada siklus kedua lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang memberikan 

respon positif siklus pertama. Untuk mempermudah melihat peningkatan yang terjadi 

dari hasil observasi hingga siklus kedua maka dapat dilihat grafik batang pada Gambar 

2. Gambar 2. Grafik peningkatan yang terjadi dari hasil observasi hingga siklus kedua 
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148 Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan antara 

hasil observasi awal (sebelum digunakannnya media comic math berbasis white board 

animation) dengan hasil setelah digunakan comic math berbasis white board animation.  

 

Selain hasil belajar matematika siswa yang meningkat, siswa yang memberikan respon 

positif terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan media comic math 

berbasis white board animation juga mengalami peningkatan. Siswa yang awalnya tidak 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran matematika mulai berubah menjadi 



sangat bersemangat dan antusias ketika mengikuti proses pembelajaran matematika. 

Antusias siswa yang tinggi mempermudah penyampaian ilmu matematika, sehingga 

lebih dari 50% siswa tuntas belajarnya dan ketuntasan klasikal akhirnya tercapai. 4. 

Simpulan dan Saran 4.1.  

 

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal diantaranya yaitu : 1) Penggunaan media comic math berbasis white board 

animation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 2) Penggunaan media comic math 

berbasis white board animation dapat meningkatkan hasil belajar siswa 4.2. Saran 

Setelah diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media comic 

math berbasis white board animation dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar, 

maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: 1) Sebaiknya para guru di sekolah 

mulai menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih termotivasi untuk belajar 

sehingga hasil belajar yang dicapai siswa dapat maksimal 2) Peneliti berharap agar ada 

peneliti lain yang meneliti lebih dalam lagi tentang media comic math berbasis white 

board animation sehingga media ini dapat digunakan untuk mata pelajaran yang lain. 5.  
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