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ABSTRACT 

 

This research is aimed at : 1) describing the classroom management of 

Contextual Mathematic Teaching and Learning of the State Junior High School 1 

Wonogiri in the Academic Year of 2012/2013; 2) describing the interaction 

between teachers and students during the Contextual Mathematic Teaching and 

Learning of the State Junior High School 1 Wonogiri in the Academic Year of 

2012/2013; 3) describing the evaluation of Contextual Mathematic Teaching and 

Learning of the State Junior High School 1 Wonogiri in the Academic Year of 

2012/2013. The research method applied was in the form of a descriptive 

qualitative study using an ethnographic approach. The data were collected 

through in-deep interview, observation and documentation. The result of the 

research showed that 1) the Contextual Mathematic Teaching and Learning 

classroom of the State Junior High School 1 Wonogiri in the Academic Year of 

2012/2013 was managed under some considerations such as; visibility, 

accessibility, flexibility, comfort and beauty; 2) interaction between teachers and 

students was conducted using a multi-direction interaction; a reciprocal 

communication between teachers and students was carried out from the 

beginning of the lesson until the end of the teaching and learning activity. The 

reciprocal communication was conducted based on contextual teaching and 

learning principles including constructivism, inquiry, questioning, learning 

community, modelling, reflection and authentic assessment; 3)  evaluation of the 

Contextual Mathematic Teaching and Learning classroom of the State Junior High 

School 1 Wonogiri in the Academic Year of 2012/2013 was conducted by 

applying a continuous assessment. It is a kind of assessment which is able to 

assess students’ basic competences. 

Keywords : management, classroom, interaction, evaluation. 

 

Pendahuluan 

Ditinjau dari segi etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola 

dan kata kerjanya mengelola atau mengelolakan. Mengelola berarti mengurus, 

melakukan, menyelenggarakan. Sedangkan ditinjau dari terminologi atau 

pengertiannya, mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan 
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data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan 

dan penilaian (Arikunto, 2006: 16). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran 

diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan 

segala potensi dan sumber pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Istilah pembelajaran memiliki hakikat perancangan 

(desain) sebagai upaya membelajarkan siswa.  

Keberhasilan suatu pendidikan terkait erat dengan proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dimaksud ialah interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar untuk membangun kemampuan berpikir 

dan menguasai materi pembelajaran. Pengetahuan bersumber dari luar diri 

peserta didik, tetapi dibentuk dan dikonstruksi oleh siswa. Pengetahuan tidak 

diperoleh melalui transfer dari orang lain, tetapi dikonstruksikan oleh siswa 

sendiri, sehingga mereka mampu mengembangkan intelektualnya. 

Sampai saat ini pembelajaran matematika bagi siswa di tingkat sekolah 

menengah merupakan pelajaran yang dipandang sulit dan tidak disenangi oleh 

sebagian besar siswa. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata akademik yang diperoleh 

siswa di sebagian besar sekolah-sekolah lebih rendah dari nilai-nilai mata 

pelajaran lain (Fatmawati; 2009. dalam http://akhmadsudrajat.wordpress.com/ 

2008/03/06/peran-guru-dalam-proses-pendidikan/. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini, paradigma pengelolaan materi 

pembelajaran yang dianut adalah konstruktivisme. Siswa dianggap memiliki 

pengetahuan awal. Tugas guru adalah membantu siswa mengkonstruksikan 
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pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya menjadi konsep pemahaman yang 

matang. Untuk itu, guru hendaknya mampu memilih model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling kait. Dalam pembelajaran, guru berhadapan dengan 

sejumlah peserta didik dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna diperlukan 

berbagai keterampilan, diantaranya adalah keterampilan membelajarkan atau 

keterampilan mengajar. 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah (1) Mendeskripsikan pengelolaan ruang pembelajaran matematika 

kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri, (2) Mendeskripsikan interaksi siswa 

dengan guru dalam pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 

Wonogiri, dan (3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran matematika 

kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan 

dokumentasi. Peneliti langsung berinteraksi dengan informan; kepala sekolah, 
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wakil kepala sekolah, guru matematika, serta siswa, melakukan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model 

Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-

menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2010: 337). Dalam analisis data menggunakan 

model interactive model, yang terdiri dari kompeten data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification.  

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini mengarah pada 

triangulasi data, yaitu pengumpulan data sejenis dengan menggunakan berbagai 

sumber data berbeda yang tersedia. 

Hasil akhir penelitian komprehensif etnografi adalah naratif deskriptif 

menyeluruh yang menginterpretasikan situs mikro etnografi, yaitu pengelolaan 

pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Ruang Pembelajaran Matematika Kontekstual di SMP Negeri 

1 Wonogiri 

 

Untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal perlu diawali 

dengan penataan ruang pembelajaran yang kondusif. Oleh karena itu, ruang 

pembelajaran, dalam hal ini kelas perlu dikelola dengan baik. Hal ini senada 

dengan penelitian Walshaw dan Anthony (2008) berjudul The Teacher’s Role in 
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Classroom Discource: A Review of Recent Research Into Mathemathic Classroom 

bahwa guru harus menyiapkan suasana yang kondusif. Senada dengan 

pandangan tersebut, Dede Sudjadi dalam penelitiannya pada tahun 2010 yang 

berjudul Usaha-usaha  dalam Melibatkan Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

antara Teori dan Pengalaman menyatakan bahwa proses pembelajaran diawali dengan 

melakukan pengelolaan kelas secara optimal. Dengan pengelolaan ruang pembelajaran 

yang baik, siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik 

sesuai skenario pembelajaran yang telah dipersiapkan.  

Pengelolaan kelas merupakan serangkaian kegiatan guru yang ditujukan 

untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan 

menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan 

hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional yang positif, serta 

menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Hal ini 

dipertegas oleh Winzer (2008: 99) yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas 

adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar 

tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan akademis dan sosial. Tujuan akademis terkait dengan nilai 

berupa angka-angka, sedangkan tujuan sosial terkait dengan aspek afektif siswa. 

Mengingat pentingnya pengelolaan ruang pembelajaran, maka kerja sama antara 

guru dan siswa perlu dibangun secara sinergis. 

Penataan atau pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak 

duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk 
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membantu dan memantau tingkah laku siswa dalam belajar. Dalam pengaturan 

ruang belajar, menurut Conny Semawan, dkk. dalam udhiezx.wordpress, hal-hal 

berikut perlu diperhatikan, yaitu: (1) ukuran kelas, (2) bentuk serta ukuran 

bangku dan meja, (3) jumlah siswa dalam kelas, (4) jumlah siswa dalam setiap 

kelompok, (5) jumlah kelompok dalam kelas, dan (6) komposisi siswa dalam 

kelompok, seperti siswa yang pandai dan kurang pandai, demikian pula antara 

siswa pria dan wanita. Hal-hal sebagaimana disebutpaparkan di atas perlu 

diwujudkan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Selain itu pengelolaan 

kelas dimaksudkan untuk menciptakakan, memelihara tingkah laku siswa yang 

dapat mendukung proses pembelajaran.  

Keterampilan pengelolaan kelas perlu dimiliki oleh guru, karena hal ini 

akan membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, ditujukan untuk menciptakan 

kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang 

kondusif dan maksimal. Pengelolaan kelas ditekankan pada aspek pengaturan 

(management) lingkungan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengaturan 

orang (siswa) dan barang atau fasilitas. Pandangan ini selaras dengan pendapat 

Hamzah dan Nurdin Muhammad (2012: 78) yang menyatakan bahwa suasana 

pengelolaan kelas dapat dilihat sebagai gabungan antara praktik dan prosedur 

yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bersifat 
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mengembangkan kemampuan serta memaksimalkan waktu belajar. Lebih lanjut 

dikatakannya bahwa pengelolaan kelas merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan guru untuk mengatur siswa, ruang, waktu, dan materi sehingga 

pembelajaran siswa dapat berlangsung dengan baik. Yang termasuk dalam 

praktik dan prosedur adalah aturan perilaku, strategi pengelolaan waktu, 

prosedur untuk mengatur dan mengorganisir grup secara efektif, prosedur untuk 

membagi dan mengumpulkan materi secara efisien, serta untuk mengatur meja 

dan kursi, pusat belajar, dan perabotan lain yang digunakan untuk belajar. 

Berkaitan dengan penataan ruang pembelajaran, penataan tempat duduk 

siswa perlu sekali diperhatikan. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang 

yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran terutama dalam proses 

belajar di sekolah formal. Banyak macam posisi tempat duduk yang bisa 

digunakan di kelas seperti berjejer ke belakang, bentuk setengah lingkaran, 

berhadapan, dan sebagainya. Biasanya posisi tempat duduk berjejer ke belakang 

digunakan dalam kelas dengan metode belajar ceramah. Dalam metode diskusi 

dapat digunakan posisi setengah lingkaran atau berhadapan. Menurut Lie (2007: 

52) ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran, antara lain: (1) Meja tapal kuda, siswa berkelompok di ujung 

meja, (2) Penataan tapal kuda, siswa dalam satu kelompok ditempatkan 

berdekatan, (3) Meja Panjang, (4) Meja kelompok, siswa dalam satu kelompok 

ditempatkan berdekatan, dan (5) Meja berbaris, dua kelompok duduk berbagi 

satu meja.  
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2. Pengelolaan Interaksi Siswa dengan Guru dalam Pembelajaran 

Matematika Kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri 

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMP Negeri 1 Wonogiri telah 

terdapat interaksi yang efektif antara guru dan siswa. Ketika guru mengajukan 

pertanyaan banyak siswa yang mengacungkan jari sebagai tanda bahwa mereka 

siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. Selain itu, ketika 

guru menuliskan soal-soal di papan tulis, banyak siswa yang maju untuk 

mengerjakannya di papan tulis. Hal ini didukung oleh Lenz B Keith (2006). Dalam 

artikelnya yang berjudul Creating School-Wide Conditions for High-Quality 

Learning Strategy Classroom Instruction yang menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran harus menerapkan  strategi pembelajaran dan bagaimana caranya 

guru menerapkan strategi tersebut dalam kelas dan pengaturan sekolah secara 

keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah strategi bertanya. 

Temuan penelitian yang lain menunjukkan bahwa di SMP Negeri 1 

Wonogiri strategi pengelolaan pembelajaran matematika yang dilaksanakan 

terstruktur dengan baik. Dalam hal perencanaan pembelajaran, guru matematika 

SMP Negeri 1 Wonogiri selalu membuat perencanaan pembelajaran agar 

pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Dede Sudjadi yang berjudul Usaha-usaha  dalam 

Melibatkan Siswa dalam Pembelajaran Matematika antara Teori dan 

Pengalaman. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa proses pembelajaran 

dilakukan dengan cara menyusun RPP, menentukan dan menetapkan isi atau 
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materi pembelajaran, menetapkan dan menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang relevan, melakukan pengelolaan kelas secara optimal dan 

melakukan monitoring serta evaluasi pembelajaran dengan menggunakan 

standar penilaian yang jelas. Hal senada juga disampaikan oleh Krisdiana Hidayati 

dalam penelitiannya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Matematika 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Muhammadiyah 1, 2  dan 3 

Surakarta. Krisdiana Hidayati menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran 

dibuat memadai, aktual, kontekstual, dan fleksibel. Hasil penelitian 

mengimplikasikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ketika peneliti 

mengamati guru matematika menyampaikan materi tentang bangun ruang, 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam tiga langkah, yaitu pembukaan, 

inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan apersepsi 

berupa tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi ini. Sementara itu dalam 

kegiatan inti terbagi dalam tiga langkah, yaitu tahap eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi.  

Setelah kegiatan inti tersebut, guru selanjutnya menutup kegiatan 

pembelajaran dengan melakukan hal-hal sebagai berikut (1) bersama-sama 

dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran, 

(2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, (3) memberikan umpan balik 
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terhadap proses dan hasil pembelajaran, (4) merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 

konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok 

sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan (5) Peserta didik diberikan 

pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi Berkembang Melalui Latihan” 

dalam buku paket yang belum terselesaikan/dibahas di kelas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, temuan penelitian di SMP 

Negeri 1 Wonogiri menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan berbagai model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang digunakan di SMP Negeri 1 Wonogiri adalah CTL (Contextual Teaching and 

Learning). Hal ini juga didukung oleh Allam Claire (2008) dalam artikel yang 

berjudul Creative activity and its impact on student learning-issues of 

implementation yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran harus bisa 

membuat siswa merasa senang dan merasa termotivasi.  Namum menurut 

Claire Allam lebih menekankan bahwa model pembelajaran yang digunakan 

adalah pemakaian film making. Di SMP Negeri 1 Wonogiri, selain menggunakan 

papan tulis, guru juga menggunakan LCD dalam pembelajaran, sehingga waktu 

yang digunakan sangat efektif. Konsekwensi logisnya guru harus 

mempersiapkan tayangan yang menarik, dan ini memerlukan persiapan yang 

matang. 

Terkait dengan penggunaan media pembelajaran ini Lenz B Keith (2006) 

dalam artikelnya yang berjudul Creating School-Wide Conditions for High-
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Quality Learning Strategy Classroom Instruction menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran harus menerapkan  strategi pembelajaran dan bagaimana caranya 

guru menerapkan strategi tersebut dalam kelas dan pengaturan sekolah secara 

keseluruhan. Hal senada juga dikemukakan oleh CantoJS, (2006) dalam artikelnya 

yang berjudul Fearless Innovation-Songwriting For Our Lives: Inspiring Learners 

with Arts-Based Practices That Support Creativity yang menyatakan bahwa 

seorang guru harus bisa menggunakan model atau gaya pembelajaran yang 

berbeda. Namun menurut James S Cantor pembelajaran yang digunakan harus 

berdasarkan kesenian merangsang pelajar untuk memilih konsep ke dalam 

bagian komponen, mengkombinasikan bagian ke dalam hal baru dan penuh arti. 

Hal ini diperkuat oleh Peggi Albers (2006) dalam penelitiannya berjudul 

Imagining the Possibilities ini multimodal Curruculum Design. English Education. 

Urbana: janu 2006. Vol 38. Iss. 2; pa. 75, 27 pgs. Dalam tulisan tersebut 

dinyatakan bahwa pendidik harus memilih gaya dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran menurut peggi Albers adalah pemilihan gaya komunikasi. 

Dalam hal pelaksanaan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching 

and Learning) seperti yang diamati oleh peneliti dengan yang tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memang sama bahwa di Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) guru selalu mendorong siswa untuk selalu menghubungkan antara 

materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Hal ini bisa dilihat pada saat 
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siswa-siswa diminta guru untuk out bond, belajar di luar kelas pada kompetensi-

kompetensi dasar tertentu seperti bangun ruang.  

3.  Pengelolaan Evaluasi Pembelajaran Matematika Kontekstual di SMP 

Negeri 1 Wonogiri 

 

Sistem penilaian yang dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi di SMP Negeri 1 Wonogiri adalah sistem 

penilaian berkelanjutan. Menurut Setiawan (2010: 3), sistem penilaian 

berkelanjutan adalah sistem penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur semua 

kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Hasil pengujiannyan dianalisis dan 

digunakan unrtuk menentukan ujian berikutnya. Dengan demikian pada sistem 

penilaian ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Semua komponen 

indikator  pencapaian kompetensi  dijadikan acuan untuk pembuatan instrumen 

penilaiannya, (2) Hasil pengujian dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar 

yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai siswa serta kesulitan yang dihadapi 

siswa, sehingga dapat ditentukan langkah pembelajaran berikutnya yakni 

pembelajaran remedial atau pengayaan,  serta pengujian berikutnya, (3) 

Penilaiannya dapat dilakukan dengan teknik tes dan nontes, dan (4) Penilaian 

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung (di tengah atau akhir 

setiap pertemuan sebagai penilaian proses) dan pada akhir belajar suatu 

kompetensi. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa evaluasi pembelajaran matematika 

dapat dilaksanakan pada awal kegiatan (pretest), pada saat proses pembelajaran 
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dan pada akhir pembelajaran (postest). Banyak cara yang dapat diterapkan 

dalam penilaian. Akan tetapi, apapun caranya sebenarnya system penilaian yang 

efektif dan edukatif adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan, bukan 

hanya mengaudit prestasi siswa. Hal ini didukung oleh Hamzah dan Nurdin 

Muhammad (2012: 96) bahwa sistem penilaian yang efektif memberikan siswa 

kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan mereka dengan cara-cara yang 

mereka anggap nyaman, yaitu cara yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka 

sukai dan juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan serta 

menumbuhkan kepercayaan diri untuk mencoba penilaian dengan menggunakan 

cara-cara yang mereka anggap kurang nyaman. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa 

penilaian tidak sekadar melihat keberhasilan tujuan, tetapi juga melihat 

kesungguhan siswa dalam kegiatan belajar atau disebut penilaian diagnostik. 

Penilaian pembelajaran mencakup proses maupun hasil belajar. Dalam 

hal ini penilaian dapat dilakukan dengan teknik tes dan non tes. Teknis tes 

meliputi di antaranya: tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Teknik nontes 

meliputi di antaranya: pengamatan (sistematis), pengisian angket, pengukuran 

skala sikap dan minat (afektif), pemberian tugas, dan  portofolio. Pendapat 

senada ditulis oleh Setiawan (2010: 4) dengan menambahkan bahwa jenis 

tagihan yang dapat digunakan untuk tujuan penilaian ini antara lain: kuis, 

pertanyaan lisan, tugas individu, tugas kelompok, ulangan harian, ulangan akhir 

semester,  serta ulangan kenaikan kelas.  



14 

 

 

 

Bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kompetensi sebaiknya 

terdiri dari berbagai bentuk soal. Variasi bentuk soal antara lain: pertanyaan lisan 

dan tertulis, soal objektif dan uraian, sedang soal uraian dapat berbentuk uraian 

objektif (dengan  jawab  tunggal) serta uraian nonobjektif yang merupakan soal 

terbuka atau ada yang lebih dari satu jawaban. Instrumen tes beberapa bentuk 

yang dapat digunakan, antara lain pilihan ganda, uraian objektif, uraian 

nonobjektif, bentuk jawaban singkat, bentuk menjodohkan, bentuk unjuk kerja 

(performans), dan portofolio. Terkait dengan bentuk soal ini, Wahyu Rahmawati 

dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Komunikasi dalam Pembelajaran 

Matematika di SDN Dari 2 Plupuh Sragen Tahun 2011/2012 mengupas tentang 

pengelolaan berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-

konsep. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penilaian dalam mata pelajaran 

matematika tidak sebatas pada penyelesaian soal-soal secara tertulis saja, tetapi 

juga menuntut kemampuan siswa agar mampu berbicara, mendeskripsikan, dan 

menjelaskan berbagai konsep yang terdapat dalam matematika. 

Secara implisit pengelolaan evaluasi berbicara tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru dan ditanda tangani oleh 

kepala sekolah. Penilaian berbicara terdapat dalam teknik penilaian secara lisan. 

Sesuai dengan penelitian Walshaw dan Anthony (2008) berjudul The Teacher’s 

Role in Classroom Discource: A Review of Recent Research Into Mathemathic 

Classroom bahwa guru harus menyiapkan suasana yang kondusif dan 

memasukkan wacana kelas yang sesuai dengan bagian integral dari keseluruhan 
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strategi belajar mengajar. Memasukkan wacana dikandung maksud bahwa guru 

harus merencanakan wacana yang sesuai dalam pembelajaran matematika. 

Pandangan ini diperkuat oleh Kostos dan Shin (2010) dalam penelitiannya yang 

berjudul Using Math Journals to Enhance Second Graders’ Communication of 

Mathematical Thinking yang menyatakan bahwa komunikasi dalam matematika 

dapat dipromosikan melalui pertanyaan guru. 

Evaluasi secara tertulis tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada aspek penilaian secara tertulis. Evaluasi ini berupa 

isian, uraian, atau tugas secara tertulis. Pendapat ini selaras dengan pandangan 

Kostos dan Shin (2010) yang mengkaji tulisan siswa berupa jurnal matematika. 

Kalau dalam penelitian ini, perencanaan evaluasi bersumber dari RPP, dalam 

penelitian mereka, guru merencanakan pra dan pascapenilaian berupa jurnal 

matematika yang dipergunakan sebagai alat penilaian kemampuan siswa.  

Sementara itu dalam hal evaluasi menggambarkan terkait dengan materi-

materi geometri atau gambar dalam matematika yang mengharuskan siswa 

mampu menggambar. Pandangan senada ditulis oleh Eddens dan Potter (2007) 

berjudul The Relationship of Drawing and Mathematical Problem Solving; Draw 

for Math Tasks yang menyatakan bahwa menggambar untuk tugas matematika 

berhubugan erat dengan empat tahap instruksional, yaitu prapenilaian, 

perencanaa, implementasi pengajaran, dan penilaian. Perencanaan dalam 

penelitian ini berada di awal proses, tetapi dalam penelitian kedua peneliti 

tersebut yang menjadi bagian awal yaitu prapenilaian sebelum perencanaan. 
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Penilaian menggambarkan jawaban di papan tulis akan melatih siswa agar 

mampu menganalisis dan menilai strategi matematika orang lain. Jika jawaban 

siswa hanya dikomunikasikan secara lisan, maka soal bergambar akan sulit untuk 

diselesaikan. Lain halnya apabila digambarkannya, maka maksud jawaban 

semakin jelas.  

Penilaian berikutnya terkait dengan kemampuan siswa dalam 

menjelaskan konsep-konsep. Kemampuan menjelaskan konsep-konsep didapat 

setelah siswa mampu memahami berbagai konsep matematika. Kemampuan 

menjelaskan konsep-konsep juga berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

berbicara, menulis, dan menggambarkan, karena dapat diungkapkan melalui 

ketiga kemampuan tersebut. Menjelaskan konsep-konsep dapat diartikan siswa 

diharapkan mampu menerangkan berbagai konsep dan keterkaitannya dengan 

konsep matematika yang lain. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Hope 

(2007) dalam Mathematical Literacy bahwa keterampilan dan konsep-konsep 

yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah melibatkan berbagai hal 

matematika. Dengan demikian siswa harus menggunakan strategi yang berbeda 

untuk menyelesaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa pada dasarnya 

belum mampu untuk menjelaskan konsep-konsep secara mandiri sebelum 

diawali penjelasan dari guru. Oleh karena itu melalui ceramah, tanya jawab, dan 

demonstrasi, guru perlu menanamkan konsep dasar kepada siswa. Selanjutnya 

siswa mengembangkan konsep-konsep dasar tersebut melalui berbicara, 

menulis, dan menggambar. Evaluasi menjelaskan konsep-konsep menggunakan 
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tes lisan, tertulis, dan menggambar. Suasana kelas diciptakan hidup, agar siswa 

tidak tegang. Manfaat pengelolaan evaluasi ini guru dapat mengetahui 

pemahaman siswa dalam memecahkan masalah-masalah matematika. 

Simpulan 

Pengelolaan ruang pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 

1 Wonogiri mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran efektif-efisien yang 

diawali dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang 

menggairahkan. Untuk itu perlu diperhatikan tentang pengaturan atau penataan 

ruang kelas dan isinya untuk menunjang pembelajaran. Lingkunagan kelas perlu 

ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara 

siswa dengan guru, dan antarsiswa. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah (1) 

visibility (keleluasaan pandangan), (2) accesibility (mudah dicapai), (3) flexibility 

(keluwesan), (4) kenyamanan, dan (5) keindahan. Ruang yang representatif 

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran. 

Guru memiliki peran ganda dalam pembelajaran; sebagai sumber 

belajar, fasilitator, pamong, pembimbing, motivator, pengajar, penasihat, 

pelatih, dan guru sebagai inovator. Mengingat perannya yang multifungsi, maka 

interaksi antara guru dengan peserta didik perlu diciptakan secara mutiarah. 

Komunikasi timbal-balik antara guru dengan siswa perlu dibangun sejak awal 

pembelajaran. Demikian pula antara siswa yang satu dengan yang lain. Prinsip-

prinsip pembelajaran kontekstual yang meliputi (1) konstruktivisme 

(constructivisvism), (2) penemuan sendiri (inquiry), (3) bertanya  (questioning), 
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(4) masyarakat belajar  (learning community), (5) pemodelan (modeling), (6) 

refleksi (reflection), dan (7) penilaian sebenarnya (authentic assessment) 

diupayakan dapat diterapkan dengan baik. 

Evaluasi pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 

Wonogiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. 

Sistem penilaian berkelanjutan adalah sistem penilaian yang dimaksudkan untuk 

mengukur semua kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Hasil 

pengujiannyan dianalisis dan digunakan unrtuk menentukan ujian berikutnya. 

Dengan demikian pada sistem penilaian ini harus diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Semua komponen indikator  pencapaian kompetensi  dijadikan acuan 

untuk pembuatan instrumen penilaiannya, (2) Hasil pengujian dianalisis untuk 

menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai 

siswa serta kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga dapat ditentukan langkah 

pembelajaran berikutnya yakni pembelajaran remedial atau pengayaan,  serta 

pengujian berikutnya, (3) Penilaiannya dapat dilakukan dengan teknik tes dan 

non tes, dan (4) Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung 

(di tengah atau akhir setiap pertemuan sebagai penilaian proses) dan pada akhir 

belajar suatu kompetensi. 
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