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ABSTRAK 

 

RESSA DESY ULFIA: Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Terhadap Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi 

Segiempat Kelas VII SMPN 1 Nganjuk, Skripsi, Pendidikan Matematika, FKIP UN PGRI 

Kediri, 2017. 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran matematika di SMP masih didominasi oleh aktivitas klasikal dengan dominasi 

pada peran guru. Akibatnya, suasana kelas monoton, pasif, dan membosankan. Hal tersebut 

nampak dari pemahaman konsep siswa yang rendah, yang pada akhirnya hasil belajar pun 

juga rendah. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti ingin memberikan alternatif pembelajaran 

yang tepat, salah satunya adalah model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan 

memilih model yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap aktivitas belajar pada materi 

segiempat pada siswa kelas VII SMPN 1 Nganjuk. (2) Untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa pada materi segiempat pada siswa kelas VII SMPN 1 Nganjuk. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas VII-8 berjumlah 32 

siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-9 berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol di 

SMPN 1 Nganjuk. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap aktivitas belajar dapat dilihat dari 

nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 76% sedangkan kelas kontrol nilai rata ratanya 52% 

(2) Ada pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap 

pemahaman konsep siswa yang dapat diketahui dari analisis uji t dengan taraf signifikan 5% 

menunjukan bahwa nilai thitung > ttabel, yaitu 2,675 > 2,039513 artinya ada pengaruh model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa. 

 

 

 

Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning, Aktivitas Belajar, Pemahaman Konsep 

Matematika  
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan matematika sebagai 

salah satu cabang ilmu pengetahuan 

eksakta yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan masyarakat diharapkan 

mampu memberi bekal kepada siswa. 

Maka dari itu, seorang guru dibidang 

matematika harus mampu menarik minat 

siswanya agar mereka senang dalam 

belajar matematika.  Salah satunya 

adalah dengan memberikan sikap positif 

kepada siswa bahwa matematika itu 

menyenangkan. Sehingga untuk 

merealisasikan hal itu, guru harus dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran.   

Dalam pembelajaran 

matematika, terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi pemahaman 

konsep matematika siswa. Siswa 

yang mempunyai kesungguhan dalam 

belajarnya maka dalam aktivitas 

belajarnya pun akan mencerminkan 

sikap keseriusannya dalam belajar. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

aktivitas belajar ini merupakan salah 

satu faktor penting juga dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

itu sendiri. Aktivitas belajar siswa 

selama mengikuti pembelajaran, 

diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman dan penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi pemahaman dan penguasaan 

materi semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. 

Menurut Slameto dalam 

Riyanti (2012:13) bagi sebagian 

orang aktivitas belajar sering 

dirasakan sebagai sesuatu yang 

membosankan, tidak menarik, 

bahkan pada beberapa siswa dinilai 

sebagai mencemaskan. Adanya 

perasaan cemas, takut, dan khawatir 

aka menghambat terjadinya proses 

berpikir dan daya ingat yang baik. 

Pada dasarnya belajar 

matematika merupakan belajar 

konsep. Konsep-konsep pada 

matematika menjadi kesatuan yang 

bulat dan berkesinambungan.  Untuk 

itu dalam proses pembelajaran guru 

harus dapat menyampaikan konsep 

tersebut kepada siswa dan bagaimana 

siswa dapat memahaminya. 

Suherman dalam Hamzah dan Nur 

Q.M (2010:2) menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika tidak haya 

melatih pada keterampilan berhitung 

dan hafal akan tetapi pada 

pemahaman konsep. Jika konsep 

dasar yang diterima siswa salah, 

maka sangat sukar untuk  

memperbaiki kembali, terutama jika 

sudah diterapkan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

Pengajaran pada matematika 
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dilakukan dengan memperhatikan 

urutan konsep dimulai dari yang 

paling sederhana. Keberhasilan  

proses kegiatan belajar mengajar 

pada pembelajaran matematika dapat 

diukur dari keberhasilan siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari 

tingkat pemahaman, penguasaan 

materi serta prestasi belajar siswa. 

Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar siswa. 

Rendahnya pemahaman konsep 

disebabkan karena aktivitas dalam 

pembelajaran matematika masih 

rendah. Dalam proses pembelajaran 

selama ini pada umumnya guru 

hanya menyampaikan saja tanpa 

memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menggali pemahamannya 

sendiri terhadap materi yang 

dipelajari (transfer knowledge). Hal 

tersebut mengakibatkan siswa jenuh 

dan bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu siswa juga 

menjadi malas untuk belajar dan 

cenderung diam, pasif dan tidak 

berani mengeluarkan ide-ide pada 

saat pelajaran berlangsung. Aktivitas 

di dalam kelas sebenarnya tidak 

hanya bersumber dari siswa, tetapi 

juga melibatkan aktivitas dari guru. 

Kurang aktifnya guru dalam 

mendekati siswa serta membimbing 

siswa pada saat pelajaran 

berlangsung juga berpengaruh 

terhadap rendahnya aktivitas siswa. 

Pentingnya aktivitas dan 

pemahaman konsep siswa dapat 

dikembangkan dengan suatu model 

pembelajaran yang mampu 

membantu siswa agar dapat 

memahami konsep dasar materi yang 

dipelajari sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai dengan 

baik. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat membantu siswa agar 

dapat memahami konsep dasar 

materi pelajaran adalah model 

pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL).  

Menurut Nurhadi dalam 

Leksono (2010:3-4) mengemukakan 

pembelajaran CTL adalah konsep 

belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia  

nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. 

Dalam konteks CTL belajar bukan 

hanya sekedar mendengarkan dan 

mencatat, akan tetapi belajar 
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merupakan suatu proses 

berpengalaman secara langsung. 

Melalui proses berpengalaman itu 

diharapkan perkembangan siswa 

terjadi secara utuh, yang tidak hanya 

berkembang dalam aspek kognitif 

saja, tetapi juga aspek afektif dan 

juga psikomotorik. 

Menurut Nurhadi dan Yasin 

dalam Endrawati (2015:18) 

pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) 

adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupannya mereka sehari-

hari. Dengan konsep itu, hasil 

pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung ilmiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru kesiswa. 

Dalam pembelajaran model 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL) siswa dapat mempergunakan 

atau mengkomunikasikan ide-ide 

matematikanya, konsep, dan 

keterampilan yang sudah mereka 

pelajari untuk menemukan suatu 

pengetahuan baru. Ketika siswa 

tersebut dihadapkan dengan suatu 

permasalahan,  maka diharapkan 

siswa tersebut mampu 

menghubungkan benda nyata, 

gambar atau diagram kedalam ide 

matematika, menyatakan perisitiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika dan siswa mampu 

menggunakan istilah, notasi dan 

strukturnya, untuk menyajikan ide-

ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dan model situasi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII-8 dan 

kelas VII-9. Materi pelajaran pada 

penelitian ini adalah segiempat. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 yang bertempat di SMP 

Negeri 1 Nganjuk. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2008:13), metode 

kuantitatif bercirikan penelitian 

berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Jenis 

penelitiannya adalah True 

Eksperimental Design dengan 

menggunakan kelas eksperimen dan 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 08 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ressa Desy ulfia | 13.1.01.05.0086 
FKIP – Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 

kelas kontrol.Desain penelitian ini 

adalah PretestPosttest Control Group 

Design. 

Instrument dalam penelitian 

menggunakan Lembar tes untuk 

melihat kemampuan siswa 

menyelesaikan soal cerita, RPP, 

Silabus, dan LKS. Instrument-

instrumen tersebut sebelumnya telah 

di validasi terlebih dahulu. Menurut 

Sugiyono (2015:173), valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini dapat diambil 

dari hasil belajar siswa dengan 

bantuan tes yaitu berupa tes awal 

pembelajaran (pre-test) dan tes akhir 

pembelajaran (post-test). 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. 

Menurut Susetyo (2012:4), statistik 

deskriptif hanya mereduksi, 

menguraikan atau memberikan 

keterangan suatu data, fenomena atau 

keadaan ke dalam beberapa besaran 

untuk disajikan secara bermakna dan 

mudah dimengerti. Sedangkan 

menurut Susetyo (2012:6), statistik 

inferensial adalah bagian dari 

statistik yang membahas cara 

melakukan analalisis data, menaksir, 

meramalkan, dan menarik 

kesimpulan terhadap data, fenomena, 

persoalan yang lebih luas atau 

populasi berdasarkan sebagian data 

(sampel) yang diambil secara acak 

dari populasi. Kemudian dilakukan 

analisis data berupa uji prasyarat, 

serta uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t test. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

1. Pengaruh pembelajaran 

menggunakan model contextual 

teaching and learning terhadap 

aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan data dari 

analisis observasi siswa, dapat di 

ketahui bahwa pencapaian skor 

rata-rata observasi kelas 

eksperimen adalah 76%  dengan 

kriteria aktif sedangkan kelas 

kontrol persetase rata-ratanya 

adalah 52 % dengan kriteria 

cukup aktif. Setelah data 

terkumpul maka dilakukan 

analisis data mengunakan SPSS 

dengan uji t. Nilai t hitung 8,673 

dan nilai signifikan 0,000 dan 

nilai t tabel 2,039513  pada taraf 

signifikan 5%. Setelah dilakukan 

uji hipotesis data didapatkan hasil 

bahwa ada pengaruh model 
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pembelajaran contextual teaching 

and learning terhadap aktivitas 

belajar siswa. 

2. Pengaruh pembelajaran 

menggunakan model contextual 

teaching and learning terhadap 

pemahaman konsep matematika.  

Berdasarkan hasil  posttest  

siswa kelas VII SMPN 1 Nganjuk 

semester genap pada materi 

Segiempat di kelas eksperimen 

nilai rata-ratanya adalah 71,31 

dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah 95  dan 42 yang 

diberi perlakuan model 

pembelajaran contextual teaching 

and learning (CTL). Sedangkan 

kelas yang diberi dengan  

menggunakan model konvensial 

memperoleh nilai rata-rata 62,75 

dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah 85  dan  34. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan 

model pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL) 

terhadap pemahaman konsep 

matematika. Dari hasil data 

analisis dengan menggunakan uji t 

diperoleh        sebesar 

2,960dannilai signifikan adalah 

0,004 dan      pada taraf 

signifikan 5% sebesar 2,039513. 

Hal ini menunujukkan 

bahwa       >      . 

Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan 

model pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL) 

terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa pada materi 

segiempat kelas VII SMPN 1 

Nganjuk.  

B. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara model 

pembelajaran contextual teaching 

and learning (CTL)  terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas VII di 

SMPN 1 Nganjuk. Hal ini 

ditunjukkan nilai rata-rata hasil 

pemahaman konsep siswa pada 

kelas eksperimen adalah 76% 

sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai rata-rata 52%. 

Harga        >      pada taraf 

signifikan 5% yaitu 

8,673>2,039513 (sig 0,000 < 

0,050).  Artinya  ada pengaruh 

model pembelajaran contextual 

teaching and learning 

(CTL)terhadap aktivitas belajar 

siswa kelas VII di SMPN 1 

Nganjuk.   

Simki-Techsain Vol. 01 No. 08 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ressa Desy ulfia | 13.1.01.05.0086 
FKIP – Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

2. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara model 

pembelajarancontextual teaching 

and learning (CTL)  terhadap 

pemahaman konsep matematika 

siswa kelas VII di SMPN 1 

Nganjuk. Hal ini ditunjukkan nilai 

rata-rata hasil pemahaman konsep 

siswa pada kelas eksperimen 

adalah 71,31 sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai rata-rata 

62,75. Harga        >      pada 

taraf signifikan 5% yaitu 

2,960>2,039513 (sig 0,004 < 

0,050). Artinya  ada pengaruh 

model pembelajaran contextual 

teaching and learning 

(CTL)terhadap 

pemahamankonsep matematika 

siswa kelas VII di SMPN 1 

Nganjuk. 
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