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Abstrak 
Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan pemahaman 

konsep siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning community. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek yang dikenai tindakan dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X AK 1 SMK Negeri 1 Banyudono yang berjumlah 36 siswa, sedangkan 
obyek penelitian adalah pemahaman konsep siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak 
tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Hasil 
dari penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman konsep siswa. Hal tersebut dapat 
dilihat dari adanya peningkatan indikator-indikator pemahaman konsep sebagai berikut: 1) 
kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru kondisi awal 14% dan kondisi akhir 63%, 2) 
kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan kondisi awal 41% dan kondisi akhir 77%, 
3) kemampuan siswa dalam mengemukakan ide kondisi awal 8,5% dan kondisi akhir 41%, 4) 
kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan kondisi awal 28% dan kondisi akhir 70%. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning community dapat 
meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas X AK 1 SMK Negeri 1 Banyudono. 

Kata kunci: pemahaman konsep, pendekatan pembelajaran, kontekstual 



PENDAHULUAN 

Pemahaman konsep merupakan salah satu hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. Pemahaman konsep dapat membantu siswa menyelesaikan 

masalah-masalah yang mereka hadapi dalam proses belajar mengajar maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hambatan dalam pendidikan adalah 

rendahnya pemahaman konsep siswa, sehingga dengan adanya hambatan itu 

mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. 

Belajar matematika merupakan proses aktif siswa untuk merekonstruksi 

makna atau konsep-konsep matematika. Hal ini berarti bahwa belajar matematika 

merupakan proses untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan 

pemahaman yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMK N 1 Banyudono kelas X AK 1 

yang terdiri dari siswa putri semua, dalam pembelajaran matematika secara umum 

pemahaman konsep matematika siswa masih relatif rendah. Hal ini terlihat dalam: 

1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru (14%), 2) Kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal latihan (41%), 3) Kemampuan siswa dalam 

mengemukakan ide (8,5%), 4) Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan 

(28%). 

Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah siswa itu sendiri. Selama proses 

pembelajaran siswa cenderung bersikap pasif, hal itu dikarenakan siswa memiliki 

perasaan takut akan pelajaran matematika. Banyak siswa yang menganggap 



bahwa pelajaran matematika itu merupakan pelajaran yang sulit dan sangat 

menakutkan. 

Dari permasalahan diatas, hendaknya guru matematika dapat memilih dan 

menerapkan pendekatan atau model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

untuk lebih aktif yang berakibat pada meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Dari pendekatan atau meodel pembelajaran yang ada, 

pendekatan pembelajaran yang dapat membuat siswa untuk lebih aktif adalah 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). 

Pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) merupakan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan siswa yang 

melibatkan penerapan kontruktivisme (Constructivism), menemukan (Inquiry), 

bertanya (Questioning), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan 

(Modeling), refleksi (Reflection), penilaian autentik (Authentic Assessment). 

Bertanya (Questioning) dan masyarakat belajar (Learning Community) 

merupakan komponen penting dalam pembelajaran kontekstual karena 

komponen-komponen yang lain dapat diterapkan apabila guru telah menerapkan 

kompenen bertanya (Questioning) dan masyarakat belajar (Learning Community). 

Pemilihan pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning) ini akan mempengaruhi cara belajar siswa yang semula cenderung 

pasif ke arah yang lebih aktif serta dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. 



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning community dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pemahaman knsep siswa diamati dari indikator: 1) kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru, 2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan, 

3) kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide, 4) kemampuan siswa dalam 

membuat kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

ini merupakan tindakan perbaikan dari suatu masalah yang dialami guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan dalam penelitian ini merupakan 

permasalahan nyata yang dialami oleh guru. Karakteristik utama penelitian 

tindakan kelas adalah adanya perbaikan yang terus menerus sehingga tercapainya 

hasil yang lebih baik dan maksimal, serta adanya kerjasama antara guru dan 

peneliti. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian tindakan ini dilaksanakan mulai 

dari dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, 

evaluasi, dan penyimpulan. 

Penelitian tindakan diawali dengan diskusi antara guru dan peneliti untuk 

membahas masalah dan penyebab dari rendahnya pemahaman konsep siswa. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep siswa 

adalah siswa cenderung bersikap pasif selama proses pembelajaran berlangsung, 



proses pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga guru lebih dominan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan tindakan dilakukan untuk 

mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam tindakan 

pembelajaran. 

Tindakan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun tindakan 

tidak mutlak dikendalikan oleh rencana. Tindakan akhir yang diputuskan 

mengandung resiko karena terjadi dalam situasi nyata. Oleh karena itu, rencana 

tindakan harus bersifat sementara, fleksibel dan siap diubah sesuai dengan 

keadaan yang ada sebagai upaya perbaikan. 

Pada penelitian data data dikumpulakan dengan menggunakan 1) 

observasi, peneliti melakukan observasi sesuai dengan pedoman observasi, 2) 

catatan lapangan, digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang 

muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung, 3) metode tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Arikunto, 2002: 127), 4) dokumentasi, dalam penelitian ini 

dokementasi berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan foto-foto 

selama berlangsungnya proses pembelajaran. 

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil catatan-catatan 

tertulis lapangan. Penyajian datan dilakukan dengan menyusun sekumpulan 



informasi kedalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami makna yang 

terkandung didalamnya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap 

untuk memperoleh derajat kepercayaan tinggi. Hasil analisis pada penelitian 

ini diamati dari indicator pemahaman konsep: 1) kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru, 2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

latihan, 3) kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide, 4) kemampuan 

siswa dalam membuat kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum penelitian ini dilakukan, sebagian besar siswa kelas X AK 1 

SMK Negeri I banyudono memiliki pemahaman konsep yang rendah. Hal ini 

terjadi karena kurang aktifnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

pembelajaran yang masih terpusat pada guru. 

Untuk mengatasi permasalahan itu peneliti dan guru matematika sepakat 

untuk menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual komponen 

Queastioning dan Learning Community. Adapun langkah-langkah pendekatan 

kontekstual komponen Questioning dan Learning Community ini adalah sebagai 

berikut: 1) Siswa diberikan motivasi bahwa mereka akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya, 2) Laksanakan sejauh mengkin kegiatan 

inkuiri, 3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, 4) Ciptakan 

masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok), 5) Hadirkan model 



sebagai contoh pembelajaran, 6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan, 7) 

Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Setelah penelitian ini dilakukan perilaku siswa mengalami perubahan 

kearah yang lebih baik. Pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan. Hal 

ini terlihat dari indikator pemahaman konsep: 1) Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru, 2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

latihan, 3) kemampuan siswa dalam mengemukakan ide, 4) kemampuan siswa 

dalam membuat kesimpulan. 

Data yang didapat mengenai peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 

X AK 1 SMK Negeri 1 banyudono dari sebelum diadakannya penelitian sampai 

setelah penelitian ini dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Pemahaman konsep 
siswa 

Sebelum 
tindakan 

Siklus I Siklus II 

Kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan 

guru 

5 siswa 
 (14%) 

10 siswa 
 (28 %) 

23 siswa 
(63%) 

Kemampuan siswa 
dalam mengerjakan 

soal latihan 

15 siswa 
(41%) 

20 siswa 
 (59 %) 

28 siswa 
 ( 77% ) 

Kemampuan siswa 
dalam 

mengemukakan ide 

3 siswa 
(8,5%) 

6 siswa  
(17 %) 

15 siswa 
 ( 41% ) 

Kemampuan siswa 
dalam membuat 

kesimpulan  

10 siswa 
(28%) 

15 siswa 
 ( 41 % ) 

25 siswa 
 ( 70% ) 

 
Tabel 4.1 

Tabel Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 



 Selain itu peningkatan pemahaman konsep siswa juga dapat dilihat dari 

grafik berikut: 

 

Gambar 4.1 
Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya tindakan 

pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan. Tindakan dilakukan sebanyak 

II siklus. Adapaun peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari 

indikator-indikator: 1) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 

sebelum tindakan 14%, siklus I 28%, siklus II 63%, 2) kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal latihan sebelum tindakan 41%, siklus I 59%, siklus II 77%, 3) 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide sebelum tindakan 8,5%, siklus I 

17%, siklus II 41%, 4) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebelum 

tindakan 28%, siklus I 41%, siklus II 70%. 
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Dengan diterapkannya pembelajaran kontekstual komponen Questioning 

dan Learning Community ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Selain komponen yang disebutkan di atas, masih ada beberapa 

komponen lain yang ada pada pendekatan pembelajaran kontekstual ini antara 

lain: konstruktivisme (constructivism), inkuiri (inquiry), pemodelan (modeling), 

dan penilaian autentik (authentic assessment). 

Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah sebagai berikut: 1) Kembangkan pemikiran 

bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya, 2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri, 3) Kembangkan sifat 

ingin tahu siswa dengan bertanya, 4) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok-kelompok), 5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran, 6) 

Laksanakan refleksi di akhir pertemuan, 7) Lakukan penilaian yang sebenarnya 

dengan berbagai cara. 

Setelah proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan pembelajaran 

ini selesai, tingkah laku siswa mengalami perubahan yang positif atau lebih baik 

dari sebelumnya. Siswa tidak lagi enggan untuk bertanya, mengunggkapkan ide 

maupun untuk menjawab pertanyaan guru. Selain itu pemahaman konsep siswa 

juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil dari kolaborasi yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan tindakan kelas, hasil evaluasi dan tanggapan guru yang terlibat 



dalam penelitian ini mendukung hipotesis ini. Pemahaman konsep siswa sudah 

meningkat setelah dilakukan tindakan. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang 

dirumuskan peneliti dapat diterima dan didukung hasil penelitian terdahulu. 

Choirul Anwar (2008), menyimpulkan bahwa setelah menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil nilai siswa 

dalam mengerjakan soal-soal mandiri di akhir pembelajaran mengalami 

peningkatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Choirul Anwar dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hasil penelitian yang dicapai, 

sedangkan persamaannya adalah penggunaan pendekatan pembelajaran 

kontekstual. 

Anita Rahmawati (2009), pembelajaran matematika khususnya pada 

pokok bahasan segi empat menggunakan metode Course Review Horay telah 

mampu meningkatkan pemahaman konsep keliling dan luas segi empat pada 

siswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Anita Rahmawati dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah strategi pembelajaran yang digunakan, 

sedangkan persamaannya adalah hasil yang dicapai yaitu peningkatan 

pemahaman konsep siswa. 

Yuli Waidah (2010), adanya peningkatan pemahaman konsep segi empat 

pada siswa melalui strategi pembelajaran Reciprocal Teaching. Perbedaan 

penelitan yang dilakukan Yuli Waida dengan penelitian yang dilakukan oleh 



peneliti adalah strategi pembelajaran yang digunakan, sedangkan persamaannya 

adalah hasil yang dicapai yaitu peningkatan pemehaman konsep siswa.  

Menurut Wina Sanjaya (2010: 255), belajar dalam konteks CTL bukan 

hanya sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajaar adalah proses 

berpengalaman secara langsung. Melalui proses berpengalaman itu diharapkan 

perkembangan siswa terjadi secara utuh, yang tidak berkembang dalam aspek 

kognitif saja, tetapi juga aspek efektif dan juga psikomotorik. 

Wina Sanjaya (2010: 266), dalam proses pembelajaran CTL, guru tidak 

menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa dapat 

menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangat penting, sebab melalui 

pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengerahkan siswa untuk 

menemukan setiap materi yang dipelajari. 

Konsep masyarakat belajar (learning community) dalam CTL 

menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui dari kerja sama dengan 

orang lain. Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, 

antar teman, antar kelompok, yang sudah tahu memberi tahu kepada yang belum 

tahu, yang pernah memiliki pengalaman membagi pengalamannya pada orang 

lain (Wina Sanjaya, 2010: 267). 

Setelah dilakukannya tindakan dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran kontekstual komponen Questioning dan Learning Community, 

maka pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan.  

 



SIMPULAN 

Pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

kontekstual komponen Questioning dan Learning Community dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal itu dapat dilihat dari indikator-

indikator: 1) kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru sebelum tindakan 

14%, siklus I 28%, siklus II 63%, 2) kemampuan siswa dalam mengungkapkan 

ide sebelum tindakan 41%, siklus I 59%, siklus II 77%, 3) kemampuan siswa 

dalam mengemukakan ide sebelum tindakan 8,5%, siklus I 17%, siklus II 41%, 

4) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebelum tindakan 28%, siklus 

I 41%, siklus II 70%. 
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