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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Makna Pembelajaran 

Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, perubahan 

ini terjadi sebagai hasil dari pengalaman (wikipedia.org).  Dalam dunia 

pendidikan, definisi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran menjadi bermakna bila terjadi interaksi antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa.  Menurut Hamalik (2005:27), ”belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami”.  Dari pernyataan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar tidak hanya menerima 

pengetahuan, menghafal pengetahuan yang diterima dan latihan-latihan, tetapi 

juga merupakan pengalaman yang sering dialami siswa sehari-hari.  Kemudian, 

Hamalik (2005:29) juga mengatakan bahwa, ”pengalaman diperoleh berkat 

interaksi antara individu dengan lingkungan”.  Hal ini dapat diartikan bahwa 

belajar adalah proses perubahan seseorang karena adanya pengalaman dan 

interaksi individu dengan lingkungannya. 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang ingin 

dicapai oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik.  Hamalik 

(2005:54) menyatakan bahwa ”pengajaran berlangsung sebagai suatu proses 
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saling mempengaruhi antara guru dan siswa.  Di antara keduanya terdapat 

hubungan atau komunikasi interaksi”.  Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa 

dalam suatu interaksi edukatif.   

B. Pendekatan Kontekstual 

Jhonson (2008:65-66) menyatakan: 

”Pendekatan kontekstual adalah sebuah sistem yang menyeluruh. Pendekatan 

kontekstual terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Jika bagian-

bagian ini terjalin satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang 

melebihi hasil yang diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Seperti 

halnya biola, cello, clarinet, dan alat musik lain di sebuah orkestra yang 

menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang secara bersama-sama 

menghasilkan musik. Demikian pula bagian-bagian dari pendekatan 

kontekstual yang terpisah melibatkan proses-proses yang berbeda, yang 

ketika digunakan secara bersama-sama, memampukan para siswa membuat 

hubungan yang menghasilkan makna. Setiap bagian dari pendekatan 

kontekstual yang berbeda-beda ini memberikan sumbangan dalam menolong 

siswa memahami tugas sekolah. Secara bersama-sama, mereka membentuk 

suatu sistem yang memungkinkan para siswa melihat makna di dalamnya, 

dan mengingat materi akademik.” 

 

Dalam Muslich (2007:41), Center for Occupational Research (COR) di Amerika 

mengatakan bahwa dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya lima 

bentuk belajar yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami 

(experiencing), menerapkan (applying), bekerjasama (cooperating) dan 

mentransfer (transferring).  Kelima bentuk belajar dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mengaitkan (Relating) adalah strategi yang paling hebat dan merupakan 

inti konstruktivisme.  Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan 

konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa.  Jadi, mengaitkan 

apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. 
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2. Mengalami (Experiencing) merupakan inti belajar kontekstual dimana 

mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman 

maupun pengetahui sebelumnya.  Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika 

siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-

bentuk penelitian yang aktif. 

3. Menerapkan (Applying).  Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia 

melakukan kegiatan pemecahan masalah.  Guru dapat memotivasi siswa 

dengan memberikam latihan yang realistik dan relevan. 

4. Kerjasama (Cooperating).  Siswa yang bekerja secara individu sering 

tidak membantu kemajuan yang signifikan.  Sebaliknya, siswa yang 

bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang komplek 

dengan sedikit bantuan.  Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu 

siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. 

5. Mentransfer (Transfering).  Peran guru membuat bermacam-macam 

pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hapalan. 

Pendekatan kontekstual terdiri dari tujuh komponen utama yang bermanfaat 

dalam suatu pembelajaran yang digambarkan sebagai berikut. 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

 Kontruktivisme merupakan landasan berpikir CTL, yang menekankan bahwa 

belajar tidak hanya sekadar menghafal, mengingat pengetahuan, tetapi 

merupakan suatu proses belajar mengajar dimana siswa sendiri aktif secara 

mental membangun pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur 

pengetahuan yang dimilikinya. 
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2. Menemukan (Inquiry) 

 Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil dari 

menemukan sendiri.  Kegiatan menemukan (inquiry) merupakan sebuah 

siklus yang terdiri dari observasi (observation), bertanya (questioning), 

mengajukan dugaan (hiphotesis), pengumpulan data (data gathering), 

penyimpulan (conclusion).   

3. Bertanya (Questioning) 

 Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya 

merupakan strategi utama pembelajaan berbasis kontekstual.  Kegiatan 

bertanya berguna untuk : 1) menggali informasi, 2) menggali pemahaman 

siswa, 3) membangkitkan respon kepada siswa, 4) mengetahui sejauh mana 

keingintahuan siswa, 5) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 6) 

memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru, 7) 

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, untuk menyegarkan 

kembali pengetahuan siswa. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari 

hasil kerjasama dari orang lain.  Hasil belajar diperoleh dari „sharing‟ antar 

teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu.  Masyarakat 

belajar tejadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang 

terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. 
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5. Pemodelan (Modeling) 

 Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasi 

bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa 

yang guru inginkan agar siswanya melakukan.  Dalam pembelajaran 

kontekstual, guru bukan satu-satunya model.  Model dapat dirancang dengan 

melibatkan siswa dan juga mendatangkan dari luar. 

6. Refleksi (Reflection) 

 Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari 

atau berpikir kebelakang tentang apa yang sudah dilakukan dimasa lalu.  

Realisasinya dalam pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi yang berupa pernyataan langsung tentang apa yang 

diperoleh hari itu. 

7. Penilaian yang sebenarnya ( Authentic Assessment) 

 Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi 

gambaran mengenai perkembangan belajar siswa.  Dalam pembelajaran 

berbasis CTL, gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru 

agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran yang benar.  

Fokus penilaian adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual 

serta penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil. 

Menurut Sutardi dan Sudirjo (2007: 99), kelebihan pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual adalah, “real world learning, mengutamakan pengalaman 

nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, siswa aktif, kreatif, 

pengetahuan diberi makna, dan keinginannya bukan mengajar tetapi belajar”. 
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Sedangkan kelemahan dari pendekatan pembelajaran kontekstual adalah orientasi 

yang melibatkan aktivitas siswa sehingga guru harus memahami secara mendasar 

tentang perbedaan potensi masing-masing individu dan pembelajaran ini 

membutuhkan berbagai sarana dan media yang variatif.  Menurut Sutardi dan 

Sudirjo (2007: 100), kelemahan dari pendekatan pembelajaran ini antara lain: 

 Bagi guru, harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam 

tentang konsep pembelajaran itu sendiri, potensi perbedaan individu siswa 

di kelas, beberapa pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada 

aktivitas siswa dan sarana, media, alat bantu serta kelengkapan 

pembelajaran yang menunjang aktivitas siswa dalam belajar. Bagi siswa, 

diperlukan inisiatif dan kreativitas dalam belajar, memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang memadai dari setiap mata pelajaran, adanya perubahan 

sikap dalam menghadapi persoalan dan memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

 

Dari uraian di atas, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah 

pembelajaran yang mampu memberdayakan potensi siswa untuk membangun 

pengetahuan yang sudah dimilikinya.  Dengan pembelajaran matematika 

kontekstual, siswa mampu mengkonstruksi suatu pengetahuan yang baru, 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa yang akan berdampak 

positif terhadap pemahaman konsep matematis siswa. 

D. Pemahaman Konsep Matematis  

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep.  Menurut 

Gagne (Suherman, dkk., 2001: 36) konsep adalah ide abstrak yang 

memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non 

contoh.  Sedangkan Suherman (2003: 29) menyatakan bahwa konsep adalah 

kumpulan fakta spesifik yang saling terkait secara fungsional.  Meskipun banyak 
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definisi tentang konsep yang diungkapkan para ahli, namun beberapa ciri umum 

konsep yang diungkapkan oleh Dahar (1988: 97), yaitu: 

a. Konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau pun 

sekelompok orang. 

b. Konsep timbul sebagai hasil dari pengalaman, lebih dari sekedar satu 

benda, peristiwa atau fakta. Konsep itu adalah suatu generalisasi. 

c. Konsep adalah hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak 

pengalaman. 

d. Konsep merupakan kaitan fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-

fakta. 

e. Suatu konsep dianggap bersangkutan harus mengalami perubahan. 

Pemahaman berasal dari kata dasar paham, yang berarti mengerti benar.  

Seseorang dapat dikatakan paham terhadap suatu hal, apabila orang tersebut 

mengerti benar dan mampu menjelaskan suatu hal yang dipahaminya.  Sehingga 

pemahaman konsep matematis adalah mengerti benar tentang konsep matematika. 

Kilpatrick dan Findell (2001: 118) menyebutkan bahwa pemahaman konsep 

merupakan salah satu dari lima kecakapan matematika yang berarti kemampuan 

siswa dalam penguasaan konsep, operasi, dan relasi secara menyeluruh.  Lebih 

jauh lagi, Kilpatrick, dkk menyatakan: 

 “Conceptual understanding refers to an integrated and functional grasp of 

mathematical ideas. Student with conceptual understanding know more than 

isolated facts and method. They understand why a mathematical ideas 

important and the kinds of contexts in which is it useful.” 

Pernyataan tersebut dapat berarti bahwa pemahaman konsep berkenaan dengan 

memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional.  Siswa yang 

memiliki pemahaman konsep lebih mengetahui fakta dan metode yang terpisah.  

Mereka mengerti mengapa ide-ide matematika penting dan macam-macam 

hubungan kalimat yang berguna. 



15 

 

Penilaian perkembangan siswa terhadap pemahaman konsep matematis siswa 

dicantumkan dalam beberapa indikator sebagai hasil belajar matematika.  

Dijelaskan oleh Tim PPPG Matematika tahun 2005 dalam Dafril (2011: 795), 

indikator siswa yang memahami suatu konsep, yaitu: 

1.   Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan siswa 

untuk mengungkapkan kembali yang telah dikomunikasikan kepadanya;  

2.   Kemampuan mengklafikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek 

menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi.  

3.  Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh adalah kemampuan siswa 

untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi. 

4. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara 

berurutan yang bersifat matematis.  

5.   Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep adalah kemampuan siswa mengkaji syarat perlu dan mana syarat 

cukup yang terkait dalam suatu konsep materi.  

6.   Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu 

adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan 

prosedur. 

7.  Kemampuan mengklasifikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan 

masalah adalah kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur 

dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

E. Kerangka Pikir 

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang dapat mendidik siswa 

berpikir secara sistematis, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu 

masalah yang dihadapi, dapat belajar menganalisis suatu masalah dan dapat 

membuat siswa memiliki jiwa sosial yang baik terhadap lingkungannya. 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dimulai dengan tanya 

jawab antara guru dengan siswa.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa.  Kemudian, guru memberikan masalah/soal yang 
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berhubungan dengan kehidupan nyata siswa.  Misalnya memberikan masalah 

mengenai benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari siswa.  Dengan begitu, 

siswa akan lebih mudah menyusun konsep matematika dari masalah yang 

diberikan bersama dengan sesama siswa dalam kelompok.  Konsep matematika 

yang diterima siswa juga akan bertahan lebih lama di dalam pikiran karena siswa 

mengalaminya sendiri dalam kehidupan nyata. 

Langkah selanjutnya adalah presentasi.  Setiap kelompok mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas sehingga siswa akan memberikan respon positif terhadap 

pembelajaran.  Pengetahuan siswa juga akan bertambah dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain.  Kegiatan ini 

memungkinkan siswa untuk lebih memahami konsep yang dipelajari. 

Berikutnya merupakan kegiatan yang terakhir adalah refleksi.  Dalam kegiatan ini, 

guru akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan.  

Guru juga akan mengaitkan kesimpulan dengan konsep matematika yang 

dipelajari sehingga siswa akan memiliki penguasaan konsep yang baik. 

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan, pendekatan kontekstual mampu 

memberikan pemahaman konsep matematis yang baik/positif bagi siswa.  

F. Anggapan Dasar dan Hipotesis 

1. Anggapan Dasar 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut. 

a. Besar pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada tiap siswa 

dianggap memiliki kontribusi yang sama. 
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b. Seluruh siswa kelas VIII SMP N 3 Batanghari selama ini memperoleh 

materi pelajaran matematika yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Penerapan pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman konsep 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Batanghari. 


