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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran CTL 
dengan pemanfaatan gelas plastik bekas untuk meningkatkan pemahaman siswa 
tentang pemahaman konsep. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian adalah guru yang memberikan tindakan kelas dan penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIID MTs N 1Surakarta yang berjumlah 40 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman konsep siswa. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1) 
kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep sebanyak 36 siswa (90%), 2) 
kemampuan siswa dalam memberikan contoh sebanyak 34 siswa (85%), 3) 
kemampuan siswa dalam menyajikan ke dalam bentuk representasi matematika 
sebanyak 31 siswa (77,5%), dan 4) kemampuan mengaplikasikan konsep sebanyak 35 
siswa (85%). Sehingga disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran CTL 
dengan pemanfaatan gelas plastik bekas dapat meningkatkan pemahaman siswa 
tentang pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. 
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PENDAHULUAN 
 

Belajar matematika merupakan pemahaman tentang konsep-konsep yang 

terstruktur dan abstrak yang terdapat dalam matematika serta mencari hubungan 

antara konsep-konsep dan struktur matematika. Belajar matematika harus melalui 

proses yang bertahan dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih 

kompleks. Setiap konsep matematika dapat dipahami dengan baik jika pertama-

tama disajikan dalam bentuk konkrit. 

Banyak siswa menengah pertama menganggap pelajaran Matematika 

merupakan pelajaran yang sulit, sehingga ada kenyataan bahwa pelajaran 

Matematika menjadi momok bagi para siswa. Sifat abstrak dalam matematika ini 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar Matematika. Hal ini 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar Matematika baik secara nasional maupun 

internasional. Rendahnya hasil belajar Matematika siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain adalah siswa mengalami masalah yang komplek 

dalam Matematika dan pengertian siswa tentang konsep sangat lemah. Oleh 

karena itulah, guru dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan pembelajaran, 

baik kreatif dalam memilih model pembelajaran maupun dalam memilih metode 

atau membuat media. Kreatifitas guru akan sangat berperan dalam penanaman 

konsep matematika kepada siswa. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pembelajaran dan 

pengajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh 

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan 

dalam kehidupan mereka. Dengan penerapan model pembelajaran CTL 

pembelajaran akan lebih bermakna karena dengan dikaitkannya materi 

pembelajaran terhadap kehidupan nyata sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai.  



Materi aljabar merupakan materi baru bagi kelas VII siswa menengah 

pertama. Peneliti memilih kelas VIID MTs Negeri 1 Surakarta sebagai subjek 

penelitian karena peneliti menemukan masalah bahwa kemampuan memahami 

konsep penjumlahan dan pengurangan  pada aljabar siswa kelas VII masih sangat 

rendah. Dapat dilihat dari indikator, seperti (1) Menyatakan ulang suatu konsep 

(30%), (2) Memberikan contoh  dan non contoh (22,5%), (3) Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematika (20%), (4) Mengaplikasikan 

konsep (20%). 

Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa hanya 10 siswa (25 %) 

siswa kelas VIID yang nilainya mampu menyamai atau melampaui KKM dalam 

konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu memperoleh nilai ≥65. 

Sedangkan sebanyak 30 siswa (75 %) nilai siswa lainnya masih berada di bawah 

KKM atau ˂65 pada konsep yang sama. Jika masalah tersebut tidak segera 

diatasi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya pemahaman siswa 

tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Oleh karena itulah, 

peneliti berusaha untuk mencari solusi atas masalah tersebut. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mempunyai tujuan yaitu melalui 

model pembelajaran CTL dengan pemanfaatan gelas plastik bekas dapat 

meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan aljabar siswa 

kelas VIID MTs. Negeri 1 Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Clasroom Action Research (CAR). PTK merupakan penelitian tindakan dengan 

jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksi tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

mutu proses belajar mengajar dikelas (Kunandar, 2011: 45).  

Penelitian ini dilakukan dengan proses kerja kolaborasi antara guru 

matematika dan peneliti. Kerja kolaboratif artinya peneliti bekerja sama dengan 



guru matematika. Dalam proses kerja kolaborasi, peneliti sebagai pelaksana 

tindakan didalam proses belajar mengajar sedangkan guru matematika bertindak 

sebagai pengamat (observer) bagi peneliti. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan 

pada siswa kelas VII MTs N 1 Surakarta menerapkan model pembelajaran CTL  

dengan pemanfaata gelas plastik bekas. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan 

pada tindakan sebagai usaha meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

penjumlahan dan pengurangan siswa kelas VII MTs N 1 Surakarta. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I untuk pertemuan pertama dan kedua 

umumnya sama. Pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, menanyakan 

siswa yang tidak masuk, menyampaikan dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kemudian guru melakukan apersepsi dengan menanyakan dan mengingatkan 

kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Guru menjelaskan materi pelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran CTL dengan pemanfaatan alat peraga yaitu gelas plastik bekas. 

Dalam metode CTL ada  7 langkah pembelajaran dan permasalahan yang 

diberikan yaitu berupa contoh soal dan soal tersebut diselesaikan dengan 

menerapkan soal tersebut pada gelas bekas tersebut.  

Langkah-langkah dalam pembelajran CTL adalah sebagai berikut. 

a) belajar lebih bermakna, Guru membimbing siswa dengan cara 

mengembangkan pemikiran siswa untuk bekerja sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya dari alat gelas plastik yang 

digunakan sebagai alat peraga. Dari pemanfaatan gelas plastik bekas tersebut 

pembelajaran akan lebih mengena pada siswa sehingga siswa akan lebih 

paham dan ingat tentang materi yang disampaikan. 



b) Inkuiri, Guru membimbing siswa untuk menemukan konsep penjumlahan dan 

pengurangan pada aljabar dengan pemanfaatan gelas plastik tersebut 

c) Kembangkan sifat ingin tahu siswa, Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya karena dengan bertanya siswa akan mengerti bagian-bagian 

yang belum dimengerti. Guru keliling kelas dan melakukan dialog pada siswa 

untuk menanyakan yang belum paham tentang penjumlahan dan pengurangan 

pada aljabar. 

d) Ciptakan masyarakat belajar, Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

belajar bersama dengan teman sendiri maupun bertanya pada guru. Dengan 

cara tersebut siswa akan dimudahkan dalam belajar.  

e) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran, Guru membimbing siswa 

untuk menghadirkan model pembelajaran seperti benda-benda yang ada 

disekitar siswa. 

f) Melakukan refleksi pembelajaran diakhir pertemuan, Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meringkas dan merefleksi dari pembelajaran 

hari ini. 

g) Authentic assessment, Guru memberikan penilaian kepada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yaitu dengan 

memberikan evaluasi. Guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk 

dikerjakan sebagai evaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan dialog dengan guru matematika dan observasi diperoleh 

keterangan tentang pemahaman konsep dari 40 siswa yaitu hanya terdapat: (1) 

Menyatakan ulang suatu konsep sebanyak  12 siswa atau 30%, (2) Memberikan 

contoh  dan non contoh sebanyak 9 siswa atau 22,5%, (3) Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematika sebanyak 8 siswa atau 20%, (4) 

Mengaplikasikan konsep sebanyak 8 siswa atau 20%. 

Pada siklus I siswa mengalami peningkatan dalam memahami konsep dari 

berbagai indikator. Dari 40 siswa yaitu terdapat: (1) Menyatakan ulang suatu 

konsep sebanyak  24 siswa atau 60%, (2) Memberikan contoh  dan non contoh 



sebanyak 20 siswa atau 50%, (3) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika sebanyak 20 siswa atau 50%, (4) Mengaplikasikan konsep 

sebanyak 20 siswa atau 50%. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dan berakhir pada siklus II, kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan pada analisis data dan dari hasil penelitian oleh peneliti dan guru 

matematika MTs Negeri 1 Surakarta yang terlibat dalam penelitian ini. Hal ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa dengan menerapkan model pembelajaran CTL dengan pemanfaatan gelas 

plastik bekas. 

Data yang diperoleh untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa dalam penelitian ini, dirinci dalam beberapa 

indikator yang diamati sebagai berikut. 

1. Kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep penjumlahan dan 

pengurangan pada aljabar 

Data yang diperoleh sebelum adanya tindakan menunjukkan 

bahwa siswa yang mampu menyatakan ulang konsep dengan baik hanya 

hanya 12 siswa (30%). Pada tindakan kelas I meningkat menjadi 24 siswa 

(60 % ), sedangkan pada tindakan siklus II meningkat menjadi 36 siswa 

(90%).  

2. Kemampuan siswa dalam memberikan contoh dan non contoh 

Data yang dapat diperoleh sebelum tindakan menunjukkan siswa 

yang mampu memberikan contoh soal hanya 9 siswa ( 22,5 %). Pada 

tindakan kelas siklus I meningkat menjadi 20 siswa  (50%), sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 34 siswa (85%).  

3. Kemampuan siswa dalam menyajikan konsep ke berbagai bentuk 

representasi matematika 



Data yang diperoleh sebelum melakukan tindakan menunjukkan 

bahwa siswa yang mampu presentasi ke depan kelas hanya 8 siswa (22,5 

%). Pada tindakan siklus I meningkat menjadi 20 siswa (50%), sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 31 siswa (77,5%). Kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikan konsep 

4.  Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep 

Data yang diperoleh sebelum melakukan tindakan menunjukkan 

bahwa siswa yang mampu mengaplikasikan konsep hanya 8 siswa (20%). 

Pada tindakan siklus I meningkat menjadi 20 siswa (50 %), sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 35 siswa (87,5%).  

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan kelas dalam pembelajaran 

matematika dari tindakan siklus I sampai siklus II dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dan gambar. Peningkatan pemahaman konsep penjumlahan 

dan pengurangan pada aljabar memalui model pembelajaran CTL dengan 

pemanfaatan gelas plastik bekas disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Data Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika 

Siswa 

No Indikator Kemampuan 
Pemahaman Konsep 

Matematika 

Sebelum 
Tindakan 

Kelas 

Pencapaian 
Indikator 

Tindakan 
Kelas 

Siklus I 

Tindakan 
Kelas 

Siklus II 

1 Kemampuan siswa 
menyatakan ulang konsep 
penjumlahan dan 
pengurangan pada aljabar 

12 siswa 
(30%) 

75% 24 siswa 
(60%) 

36 siswa 
(90%) 



2 Kemampuan siswa dalam 
memberikan contoh  

9 siswa 
(22,5%) 

75% 20 siswa  
(50%) 

34 siswa 
(85%) 

3 Kemampuan siswa dalam 
menyajikan konsep ke dalam 
bentuk representasi 
matematika 

8 siswa 
(20 %). 

75% 20 siswa 
(50%) 

31 siswa 
(77,5%) 

4 Kemampuan siswa dalam 
mengaplikasikan konsep 
penjumlahan dan 
pengurangan pada aljabar 

8 siswa 
(20%). 

75% 20 siswa 
(50 %) 

35 siswa 
(87,5%) 

 

Adapun grafik peningkatan pemahaman konsep penjumlahan dan 

pengurangan pada aljabar melali model pembelajaran CTL dengan 

pemanfaatan gelas plastik bekas sebelum tindakan sampai siklus II dapat 

ditunjukkan dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa

 
 

Gambar 1 Grafik Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Matematika Siswa 

 
Keterangan : 

A: Kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep 

B: Kemampuan siswa dalam memberikan contoh dan non contoh 

C: Kemampuan siswa dalam menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematika 

D: Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli.  

Dalam kemampuan memberikan contoh sejalan dengan penelitian Geneviève 

Boulet (2007) yang meneliti tentang eksplorasi konsep-konsep matematika yang 

melibatkan guru dan siswa dengan tujuan mengungkapkan bagaimana dampak 

bahasa belajar siswa. Dengan serangkaian contoh bahasa yang umum digunakan di 

kelas matematika, siswa bisa menggambarkan proses matematika, membaca dan 

menafsirkan notasi dan mendefinisikan istilah dalam matematika. Hadirnya contoh 
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kontekstual yang ada dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. 

Konyalioglu, Serpil (2003) meneliti tentang pembelajaran konseptual 

mahasiswa sejalan dengan indikator menyatakan ulang konsep, memberikan 

contoh dan mengkaji representasi konsep matematika. Karena dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa dari pengulangan konsep, mempresentasikan konsep dan 

memberikan contoh bisa meningkatkan pemahaman konsep. 

Kemampuan mengkaji representasi konsep ke dalam bentuk matematika 

sejalan dengan penelitian Adi Nur Cahyono (2012) karena ia juga meneliti tentang 

pembelajaran siswa dengan berinteraksi melibatkan temanya sendiri dan gurunya. 

Dengan kata lain siswa akan mengeluarkan pendapatnya dan beradu argumen 

dengan temannya atau dengan gurunya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa 

akan meningkat. 

Kemampuan mengaplikasikan konsep juga sejalan dengan penelitian Adi 

Nur Cahyono (2012) meneliti tentang interaksi antara guru matematika dan siswa 

bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika. Perkembangan model 

pembelajaran dan pengkaitan materi pembelajaran di kehidupan nyata berdampak 

positif terhadap hasil belajar siswa. Penelitiannya juga mengkaji tentang aplikasi 

konsep matematika terhadap kehidupan nyata. 

Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jackson V.A. Tambelu (2013) yang meneliti 

tentang model pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan tujuan dari penelitian 

yaitu mengembangkan model pembelajaran matematika. Karena berhasilnya uji 

penelitian tersebut, pembelajaran kontekstual sangat efektif digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah. Dia juga mengatakan bahwa dengan melalui 

pembelajaran kontekstual siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut di 

dalam kehidupan nyata ataupun sebaliknya mereka mengetahui konsep-konsep 

matematika dari kehidupan nyata mereka. 



Miguel Carrillo dan David A. Rosenblueth (2009) meneliti tentang 

penggunaan metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan cara berpikir kritis 

dan kreatif siswa. Pola pikir yang kritis dan kreatif dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dimana pola pikir kritis dan kreatif siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Penelitian minguel dan david sejalan dengan penelitian 

ini dengan indikator pemberian contoh pada pemahaman konsep 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran CTL dengan 

pemanfaatan gelas plastik bekas dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

meliputi kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep, kemampuan siswa 

dalam memberikan contoh dan non contoh, kemampuan siswa dalam menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan konsep. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, PTK yang dilakukan 

secara kolaborasi antara peneliti dan guru matematika di kelas VIID MTs Negeri 1 

Surakarta dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran CTL 

dengan pemanfaatan gelas plastik bekas meningkatkan pemahaman konsep siswa 

dalam pembelajaran matematika.  

Dalam pembelajaran matematika guru hendaknya menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran matematika sebagai 

alternatifnya dengan menerapkan model pembelajaran CTL dengan pemanfaatan 

gelas plastik bekas untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika, memberikan permasalahan yang beragam sehingga 

pemahaman konsep siswa semakin berkembang dalam menyelesaikan suatu 

masalah, menerapkan model pembelajaran yang bermakna bagi siswa agar siswa 

juga bisa menemukan sendiri materi pembelajaran. 



Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran CTL 

untuk mengatasi permasalahan lain yang muncul dalam pembelajaran matematika 

dan menerapkan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa sehingga selanjutnya dapat membandingkan hasilnya dengan model 

pembelajaran CTL dengan pemanfaatan gelas plastik bekas. 
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