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ABSTRAK 
Berdasarkan hasil survey dari TIMSS  (Trend  in  International  Mathematics  and  Science  

Study) tentang prestasi matematika pada tahun 2007, dihasilkan  data  yang menunjukkan bahwa  

Indonesia  berada pada peringkat  ke-36  dari  49  negara peserta survey dengan skor rata-rata 397, 

sedangkan pada tahun 2011 Indonesia berada pada perigkat  ke-38  dari  42  negara peserta survey 

dengan skor  rata-rata 386.  Sedangkan skor  rata-rata internasional adalah  500. Berdasarkan  survei 
lain yang  dilaksanakan secara nasional oleh INAP  (Indonesia  National  Assesment Programme) pada 

tahun  2012  tentang kemampuan matematika siswa di  Indonesia. Hasil  yang didapat juga 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia masih berada dibawah standar 
Internasional. Hal tersebut disebabkan rendahnya pemahaman siswa pada suatu materi. Sehingga hal 

tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif Kontekstual, hal tersebut bertujuan supaya siswa bisa lebih aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dan siswa mampu menemukan sebuah konsep berdasarkan pengalamannya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemahaman siswa pada materi 

perbandingan sebelum diberikan Model Pembelajaran Kooperatif Pendekatan Kontektual di SMPN 2 

Papar?  (2) Bagaimana pemahaman siswa pada materi perbandingan sesudah diberikan Model 
Pembelajaran Kooperatif Pendekatan Kontektual di SMPN 2 Papar? (3) Apakah ada pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Pendekatan Kontektual terhadap pemahaman siswa pada materi 

perbandingan di SMPN 2 Papar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan desain penelitian One-Group Pretest-

Posttest Design. Pengumpulan sampel menggunakan teknik Sampling Purposive, dengan jumlah 

subjek 35 siswa dari siswa kelas VII SMPN 2 Papar. 

Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil rata-rata pretest dan posttest yaitu 49.80 dan 87.07. 
Dari hasil tersebut dilakukan analisis data Paired Sample t-Test (Uji t Sampel Berpasangan). Dari 

analisis data tersebut didapat hasil Paired Samples Correlations menunjukkan bahwa korelasi hasil 

pretest dan posttest adalah 0.624. Sedangkan pada tabel Paired Samples Test menunjukkan bahwa 
nilai sig adalah 0.000,  karena nilai sig < 0.05, maka H0 ditolakdan H1diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif menggunakan Pendekatan 

Kontektual terhadap Pemahaman siswa SMPN 2 Papar pada materi perbandingan. 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diharapkan (1) Model Pembelajaran Kooperatif dengan 

Pendekatan Kontekstual dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan (2) Guru dapat menarik siswa agar  lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Serta 
sebisa mungkin menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga dapat lebih mempermudah siswa memahami suatu materi 

pembelajaran. 

KATA KUNCI  : pemahaman,  model  pembelajaran  kooperatif,  pendekatan  kontekstual 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini pesatnya 

perkembangan teknologi memerlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berkemampuan tinggi. Untuk 

menghasilkan individu yang 

berkualitas tinggi dalam disiplin ilmu 

yang dikuasainya, diperlukan 

penguasaan kemampuan dasar yang 

baik. Salah satu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap 

individu pada saat ini adalah 

kemampuan matematika. 

Dalam mempelajari matematika, 

salah satu hal penting yang harus 

dikuasai setiap siswa adalah 

memahami konsep dari suatu materi. 

Selain itu, konsep dari matematika 

tersusun secara sistematis dan 

memiliki tingkatan dari yang paling 

sederhana ke tingkat yang semakin 

kompleks. Sehingga siswa dituntut 

untuk memahami setiap konsep dari 

suatu materi yang diterima, sebab 

sebagian besar materi matematika 

saling berkaitan. 

Berdasarkan hasil survey dari 

TIMSS  (Trend  in  International  

Mathematics  and  Science  Study) 

tentang  prestasi  matematika  pada 

tahun 2007, dihasilkan  data  yang 

menunjukkan  bahwa  Indonesia  

berada pada peringkat  ke-36  dari  49  

negara peserta survei dengan skor 

rata-rata 397, sedangkan pada tahun 

2011 Indonesia berada pada perigkat  

ke-38  dari  42  negara peserta survei 

dengan skor rata-rata 386. Sedangkan 

skor rata-rata internasional adalah  

500. Berdasarkan  survei lain yang  

dilaksanakan secara  nasional  oleh 

INAP  (Indonesia  National  

Assesment  Programme) pada  tahun  

2012  tentang kemampuan  

matematika  siswa di  Indonesia. Hasil  

yang  didapat  juga menunjukkan 

bahwa kemampuan matematika siswa 

di Indonesia masih berada dibawah 

standar Internasional. 

Berdasarkan kedua survei diatas 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

matematika siswa Indonesia masih 

memerlukan peningkatan. Hal tersebut 

merupakan tugas seorang guru, yang 

perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan kemampuan 

matematika adalah siswa memahami 

konsep dari suatu materi yang telah 

disampaikan. 

Rendahnya pemahaman konsep 

siswa pada suatu materi disebabkan 

oleh proses pembelajaran yang kurang 

menarik. Pembelajaran di dalam kelas 

biasanya berpusat pada guru, sehingga 

siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Padahal untuk 

menghasilkan pemahaman siswa pada 

suatu materi, siswa harus diberi 

banyak kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan 
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pembelajaran. Siswa bisa dilatih 

untuk bekerja sama dan mengeluarkan 

pendapat. Siswa juga seharusnya 

diberi pertanyaan yang bersifat 

membangun pengetahuan baru siswa, 

sehingga siswa mampu memahami 

konsep dengan membangun 

pemahaman tersebut dalam dirinya 

sendiri. Hal tersebut akan 

menghasilkan pemahaman yang 

bersifat tidak sementara. 

Pemahaman siswa dalam suatu 

pelajaran dapat membantu siswa 

menghubungkan apa yang telah 

dipelajari dengan masalah yang 

sedang dihadapi saat ini. Namun pada 

kenyataannya, dalam pembelajaran 

matematika siswa dituntut untuk 

menyelesaikan soal dengan jawaban 

yang benar, tanpa memperhatikan 

apakah siswa sudah paham atau belum 

dengan materi yang telah disampaikan 

oleh guru. Pemahaman terjadi ketika 

orang mampu mengamati, 

menjelaskan dan menginterpretasikan 

masalah (Wanhar, 2000). 

Menurut Sariningsih (2014) 

Kemampuan  pemahaman  matematis  

(KPM)  penting  untuk  dimiliki  

siswa,  karena kemampuan  tersebut  

merupakan  prasyarat  seseorang  

untuk  memiliki  kemampuan 

pemecahan masalah matematis 

(KPMM), ketika seseorang belajar 

matematika  agar dapat/mampu  

memahami  konsep-konsep, maka  

saat  itulah  orang  tersebut  mulai 

merintis  kemampuan-kemampuan  

berpikir  matematis  yang  lainnya, 

salah  satunya adalah kemampuan  

pemecahan  masalah  matematis. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, guru 

seharusnya mampu menghasilkan 

pemahaman konsep yang bermakna 

bagi siswa, sehingga siswa mampu 

menghubungkan antara masalah 

kehidupan yang sedang dihadapi 

dengan pengetahuan yang dimiliki. 

Untuk menghasilkan pemahaman 

konsep yang bermakna bagi siswa, 

diperlukan pembelajaran yang mampu 

menuntut siswa untuk menemukan 

sebuah konsep, salah satunya adalah 

pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan kontekstual. Menurut 

Muslich (2007: 41) pendekatan 

kontekstual adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengkaitkan 

antara materi pembelajaran dengan 

situasi dunia nyata siswa, dan 

mendorong siswa membuat hubungan 

antar pengetahuan  yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari–hari. 

Salah satu materi pembelajaran 

matematika di SMP adalah 
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perbandingan. Dalam materi tersebut 

terdapat dua macam perbandingan, 

yaitu perbandingan senilai dan 

perbandingan berbalik nilai. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Pendekatan 

Kontekstual Terhadap Pemahaman 

Siswa pada Materi Perbandingan di 

SMPN 2 Papar”. 

 

 

II. METODE 

 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian dimana data 

penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2010: 12). 

Pada penelitian ini menggunakan 

teknik Pre-Experimental Design, 

karena belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh. Bentuk Pre-

Experimental Design yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah One-

Group Pretest-Posttest Design. Desain 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1 : Tes Pemahaman (sebelum 

diberikan perlakuan) 

O2 : Tes Pemahaman (sesudah 

diberikan perlakuan) 

X : Perlakuan dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

menggunakan Pendekatan 

Kontekstual 

Penelitian ini dilaksanakan di 

SMPN 2 Papar, pada bulan April 

2017. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII tahun pelajaran 

2016/2017 di SMPN 2 Papar yang  

terdiri dari 8 kelas yaitu kelas VII-A 

sampai kelas VII-I, dengan sampel 

kelas VII-E dengan banyak siswa 35 

anak. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

Sampling Purposive, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2010: 122). Pertimbangan yang 

digunakan adalah nilai rata-rata yang 

paling rendah. 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen berupa tes 

untuk mengetahui tingkat kepahaman 

siswa pada materi perbandingan 

melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif menggunakan 

Pendekatan Kontektual. 

Tes  merupakan alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengetahui 

( Sugiyono, 2010: 108) 
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atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan–aturan yang 

sudah ditentukan (Arikunto, 2012: 67). 

Pada penelitian ini tes yang digunakan 

bentuk soal tes urain, dengan alasan 

untuk memperkecil kecurangan yang 

dapat terjadi. Selain itu, untuk 

mengetahui tingkat kepahaman siswa 

pada materi perbandingan. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif dan analisis 

inferensial meliputi uji prasyarat dan 

uji T kesamaan dua rata-rata (paired 

sample). Uji prasyarat meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas 

dengan taraf signifikan 5%. Pada uji T 

kesamaan dua rata-rata (paired 

sample) dengan norma keputusan 

thitung> ttabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Perhitungan dilakukan 

menggunakan SPSS Statistic 2. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 

Eksperimen semu yang dilakukan 

diawali dengan uji validitas dan 

reliabilitas pada soal pretest dan soal 

postest pada kelas uji coba.  

Sebelum diberikan perlakuan 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Pendekatan Kontekstual siswa 

diberikan soal pretest untuk 

mengetahui tingkat pemahaman awal 

siswa. Berdasarkan data yang didapat 

disajikan dalam bentuk diagram 

berikut ini: 

 
Diagram 3.1 Kategori Hasil Pretest 

Setelah dilakukan pretest, 

selanjutnya diberikan perlakuan yaitu 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Pendekatan Kontekstual. Kemudian 

dilakuan posttest untuk mengetahui 

pengaruh dari Model Pembelajaran 

Kooperatif Pendekatan Kontekstual 

terhadappemahaman siswa pada 

materi perbandingan. Berikut ini 

merupakan data posttest yang 

dinyatakan dalam bentuk diagram: 

 

Diagram 3.2 Kategori Hasil Postest 

Selanjutnya untuk mengetahui 

Apakah ada pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Pendekatan 
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Siswa pada Materi Perbandingan di 

SMPN 2 Papar pada tahun pelajaran 

2016/2017, dilakukan uji T kesamaan 

dua rata-rata (paired sample).  

Sebelum dilakukan uji T kesamaan 

dua rata-rata (paired sample), terlebih 

dahulu data hasil belajar tersebut di uji 

normalitas dan uji homogenitas 

sebagai uji prasyarat dengan taraf 

signifikasi 5%. 

Hasil Uji  T kesamaan dua rata-rata 

(paired sample) di dapatkan hasil 

bahwa nilai sig (2-tailed) adalah 0.000 

,karena  nilai sig (2-tailed) < 0.05, 

sehingga menolak Ho “Tidak ada 

pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Pendekatan Kontektual 

terhadap Pemahaman siswa SMPN 2 

Papar pada materi perbandingan 

terhadap pemahaman siswa “, dan 

menerima H1 “Ada pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif menggunakan 

Pendekatan Kontektual terhadap 

Pemahaman siswa SMPN 2 Papar pada 

materi perbandingan”. 

Sehingga dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pretest yang telah 

dilakukan didapat bahwa 

pemahaman siswa pada materi 

perbandingan masih kurang.  

2. Berdasarkan postest yang telah 

dilakukan didapat bahwa 

pemahaman siswa pada materi 

perbandingan sudah baik.  

3. Berdasarkan data hasil pretest dan 

posttest yang telah dilakukan, data 

tersebut dilakukan perhitungan 

menggunakan uji t dengan 

menggunakan Paired Samples Test 

dengan menggunakan taraf 

signifikan 5% didapat bahwa ada 

pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif dengan Pendekatan 

Kontekstual terhadap pemahaman 

siswa pada materi perbandingan. 

 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto Suharsimi. 2015. Dasar-Dasar 

Evaluasi Pendidikan. Jakarta:Bumi 

Aksara 

 

Muslich, Masnur. 2007. Pembelajaran 

Berbasis Kompetensi dan dan 

Kontekstual. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sariningsih Ratna. 2014. Pendekatan 

Kontekstual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman 

Matematis Siswa SMP. Jurnal 

Ilmiah. STKIP Siliwangi Bandung 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D). 

Bandung:Alfabeta 

 

Wanhar  (2000).  Hubungan antara 

Konsep Matematika Siswa dengan 

Kemampuan Menyelesaikan Soal-

Soal Fisika. Tesis UPI Bandung: 

Tidak diterbitkan 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



 Artikel Skripsi 

  Universitas Nusantara PGRI Kedir 

Ulva Maratus S.| 13.1.01.05.0027 
FKIP – S1 Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 0|| 

 

 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX


