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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan sekarang ini menuntut 

kerja keras dan tanggung jawab guru untuk lebih professional. Guru harus 

dapat mengubah paradigma mengajar  dari teaching ke learning. Perubahan 

ini tidak semata-mata hanya untuk mengikuti trend jaman, tetapi lebih 

kepada tuntutan dan situasi nyata yang dibutuhkan dunia dan kehidupan 

manusia. Permasalahan dunia yang semakin kompleks seperti krisis global 

dan iklim global menuntut kerja keras dunia pendidikan agar mampu 

menghasilkan siswa menjadi seorang problem solver di masa yang akan 

datang,  dan tidak hanya  menjadi  tenaga terampil saja. Dengan demikian  

guru harus dipersiapkan agar mampu memaksimalkan kemampuan siswa 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang 

demikian pesatnya, menjadikan ilmu pengetahuan sangat mudah diperoleh, 

perpustakaan nyata berubah menjadi perpustakaan maya yang sangat 

mudah diakses dan dapat digunakan tanpa batas. Siswa dapat memperoleh 

pengetahuan yang hanya dari guru, sehingga tidak menutup kemungkinan 

siswa lebih banyak tahu tentang perkembangan sesuatu daripada gurunya.  

Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada peserta didik 

sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa 

harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran 

ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru. Guru harus 

mengubah perannya, tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan 

dan indoktriner, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa ke arah 

pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Melalui paradigma baru 

tersebut diharapkan di kelas siswa aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, 
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berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, dan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Menjadikan siswa aktif, kreatif dan menjadi seorang problem solver 

yang baik tentunya bukan  hal yang mudah, anak harus mempunyai 

kemampuan berpikir yang baik. Guru harus bekerja keras mengubah gaya 

mengajarnya dengan memberi peluang dan kesempatan kepada anak untuk 

mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih mandiri. Salah satu trend  atau 

arah pembelajaran matematika sekolah saat ini untuk menciptakan 

pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna adalah penggunaan 

konteks dalam pembelajaran matematika. Inovasi tersebut seperti Contextual   

Teaching and Learning (CTL) dan Realistic Mathematics Education (RME). 

Penggunaan konteks sebagai titik awal bagi siswa dalam mengembangkan 

pengertian matematika dan sekaligus menggunakan konteks tersebut 

sebagai sumber aplikasi matematika. Karakteristik utama RME ini termasuk 

dalam KTSP matematika sekolah pada semua kelas yang menganjurkan pada 

setiap kesempatan pembelajaran matematika agar dimulai dengan contextual 

problems; atau masalah kontekstual atau situasi yang pernah dialami siswa. 

Dalam makalah ini akan dibahas secara khusus tentang penggunaan konteks 

atau masalah nyata dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran atau Contextual   Teaching and Learning 

(CTL). Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning /CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 
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pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi dan proses pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan permasalahan dalam makalah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa landasan filosofis pembelajaran kontekstual? 

2. Apa itu pembelajaran kontekstual? 

3. Bagaimana karakteritik pembelajaran kontekstual? 

4. Bagaimana melaksanakan pembelajaran kontekstual dikelas? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. LANDASAN FILOSOFIS CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

Lebih dari 2000 tahun matematika didominasi oleh paradigma 

absolute yang memandang bahwa matematika sebagai suatu body of 

infallible and objective truth, jauh dari urusan kehidupan manusia. Pendapat-

pendapat tersebut mendapat bantahan dari sejumlah ahli filsafat dan ahli 

matematika seperti Lakatos (1976), Davis dan Hersh (1980) dan Tymoczko 

(1986) yang menyatakan bahwa matematika sangat berkaitan dengan 

kehidupan manusia atau matematika sebagai konstruksi social.   Perubahan 

paradigma tentang matematika dari ”informative” ke ”constructive” ini 

sangat berpengaruh pada praktik pembelajaran di kelas masa kini, yaitu  

dengan munculnya berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa seperti pendekatan pembelajaran kontekstual. 

CTL sebagai salah satu pendekatan pembelajaran matematika masa 

kini didasari oleh  filsafat konstruktivisme. Menurut faham konstruktivis 

pengetahuan merupakan konstruksi (bentukan) dari orang yang mengenal 

sesuatu (skemata). Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang 

lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang 

diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di 

mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu 

keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema (jamak: skemata) yang baru.  

Seseorang yang belajar itu berarti membentuk pengertian atau pengetahuan 

secara aktif dan terus-menerus. 

Slavin (2009:6) mengatakan bahwa siswa harus membangun 

pengetahuannya dalam pikiran mereka sendiri. Guru dapat memfasilitasi 

proses ini dengan mengajar dengan cara-cara yang menjadikan informasi 

bermakna dan relevan bagi siswa, dengan member kesempatan kepada siswa 

menemukan atau menerapkan sendiri gagasan-gagasan, dan dengan 
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mengajari siswa untuk mengetahui dan dengan sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Inti dari teori kontruktivistik adalah gagasan 

bahwa pelajar masing-masing harus menemukan dan mengubah informasi 

yang rumit kalau mereka ingin menjadikan milik sendiri. Teori 

konstruktivistik melihat pelajar terus-menerus memeriksa informasi baru 

terhadap aturan-aturan lama dan kemudian mengubah aturan apabila hal itu 

tidak berguna lagi.  

Prinsip-prinsip kontruktivisme banyak digunakan dalam 

pembelajaran sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang diambil adalah (1) 

pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun 

sosial, (2) pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali 

hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar, (3) murid aktif 

mengkonstruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep 

menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah, 

(4) guru sekadar membantu penyediakan sarana dan situasi agar proses 

konstruksi siswa berjalan mulus (Turmudi, 2008) 

Menurut filsafat konstruktivis berpikir yang baik adalah lebih 

penting daripada mempunyai jawaban yang benar atas suatu persoalan yang 

dipelajari. Seseorang yang mempunyai cara berpikir yang baik, dalam arti 

bahwa cara berpikirnya dapat digunakan untuk menghadapi fenomen baru, 

akan dapat menemukan pemecahan dalam menghadapi persoalan lain. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual  dapat memberikan kontribusi positif 

bagi pembentukan cara berpikir yang baik pada siswa, karena pada 

pendekatan ini menuntun dan mengarahkan siswa bagaimana menemukan 

makna dari sebuah pembelajaran yang akhirnya dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya. 

 

B. PENGERTIAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis 

dalam beberapa sumber menyatakan sebagai berikut  : 
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1. Johnson (2002) merumuskan pengertian CTL sebagai berikut : Sistem 

CTL merupakan suatu proses pendidikan  yang bertujuan membantu 

siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan 

budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL akan menuntun 

siswa melalui kedelapan komponen utama CTL yaitu melakukan 

hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, 

mengatur cara belajar sendiri, bekerjasama, berpikir kritis dan kreatif, 

memelihara/merawat probadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan 

menggunakan asesmen autentik. 

2. The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning 

(2001) merumuskan definisi CTL sebagai berikut : Pengajaran 

kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa memperkuat, 

memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk 

memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. 

Pembelajaran kontekstual terjadi ketika siswa menerapkan dan 

mengalami apa yang diajarkan  dengan mengacu pada masalah-masalah 

real yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka 

sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, siswa dan selaku pekerja. 

Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berpikir tingkat 

tinggi, transfer pengetahuan melalui disiplin ilmu dan mengumpulkan, 

menganalisis dan mensintesiskan informasi dan data dari berbagai 

sumber dan sudut pandang. 

3. Menurut para penulis NWREL (Johnson, 2002:38), ada tujuh atribut yang 

mencirikan konsep CTL yaitu kebermaknaan, penerapan ilmu, berpikir 

tingkat tinggi, kurikulum yang digunakan harus standar, berfokus pada 

budaya, keterlibatan siswa secara aktif, dan asesmen autentik. 
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4. Proyek yang dilakukan oleh Center on Education and Work at the 

University of Wisconsin-Madison, yang disebut TEACHNET, 

mengeluarkan pernyataan penting tentang CTL sebagai berikut: 

Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar 

mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan 

situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan 

antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai 

anggota keluarga, anggota masyarakat, dan pekerja serta meminta 

ketekunan belajar. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan 

dengan berbasis masalah, menggunakan cara belajar yang diatur sendiri, 

berlaku dalam berbagai macam konteks, memperkuat pengajaran dalam 

berbagai konteks kehidupan siswa, menggunakan penilaian autentik, dan 

menggunakan pula kelompok belajarn yang bebas. 

Secara ringkas penulis menyatakan bahwa pendekatan kontekstual 

merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia 

nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa belajar bekerja dan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi 

pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil belajar. Hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, 

berpikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam 

kehidupan jangka panjangnya 
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C. KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Menurut Johnson (2002), ada delapan komponen utama dalam sistem 

pembelajaran kontekstual, seperi dalam rincian berikut : 

1. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful 

connections). Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang 

belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara 

individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam 

kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat (learning by 

doing). 

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work). 

Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai 

konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan 

sebagai anggota masyarakat. 

3. Belajar yang diatur sendiri (self-regulated learning). Siswa melakukan 

pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan 

orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada 

produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. 

4. Bekerja sama (collaborating). Siswa dapat bekerjasama. Guru 

membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu 

mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan 

saling berkomunikasi. 

5. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Siswa dapat 

menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan 

kreatif. Dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. 

6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual). 

Siswa memelihara pribadinya. Mengetahui, memberi perhatian, 

memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat 
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diri sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. 

Siswa menghormati temannya dan juga orang dewasa. 

7. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Siswa 

mengenal dan mencapai standar yang tinggi. Mengidentifikasi tujuan 

dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan 

kepada siswa cara mencapai apa yang disebut ”excellence” . 

8. Menggunakan penilaian autentik (using authentic assessment). Siswa 

menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata 

untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh 

menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari 

dalam pelajaran sains, kesehatan, pendidikan, matematika, dan 

pelajaran bahasa inggris dengan mendesain sebuah mobil, 

merencanakan menu sekolah, atau membuat penyajian perihal emosi 

manusia. 

The Northwest Regional Education Laboratory USA mengidentifikasikan 

adanya enam kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, sebagai berikut : 

1. Pembelajaran bermakna : pemahaman, relevansi dan penilaian 

pribadi sangat terkait dengan kepentingan siswa di dalam 

mempelajari isi materi pelajaran. Pembelajaran dirasakan terkait 

dengan kehidupan nyata atau siswa mengerti manfaat isi 

pembelajaran, jika mereka merasakan berkepentingan untuk belajar 

demi kehidupannya di masa yang akan dating. Prinsip ini sejalan 

dengan pembelajaran bermakna (meaningful learning) yang diajukan 

oleh Ausubel. 

2.  Penerapan pengetahuan : adalah kemampuan siswa untuk memahami 

apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan 

fungsi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. 
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3.  Berpikir tingkat tinggi : siswa diwajibkan untuk memanfaatkan 

berpikir kritis dan berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, 

pemahaman suatu isu dan pemecahan suatu masalah. 

4.  Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar : isi 

pembelajaran harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia 

kerja. 

5. Responsif terhadap budaya : guru harus memahami dan menghargai 

nilai, kepercayaan, dan kebiasaan siswa, teman, pendidik, dan 

masyarakat tempat ia mendidik. Ragam individu dan budaya suatu 

kelompok serta hubungan antar budaya tersebut akan mempengaruhi 

pembelajaran dan sekaligus akan berpengaruh terhadap cara 

mengajar guru. Setidaknya, ada empat hal yang perlu diperhatikan di 

dalam pembelajaran kontekstual yaitu individu siswa, kelompok 

siswa baik sebagai tim atau keseluruhan kelas, tatanan sekolah dan 

besarnya tatanan komunitas kelas. 

6. Penilaian autentik : penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya 

penilaian proyek/tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan 

portofolio, rubrik, daftar cek, pedoman observasi, dan sebagainya) 

akan merefleksikan hasil belajar sesungguhnya. 

 

D. PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DI KELAS 

Salah satu yang menjadi kesulitan guru mengajarkan matematika 

sekolah adalah bagaimana mengubah dan menghubungkan  materi 

pembelajaran matematika dengan konteks dunia nyata. Hal ini merupakan 

suatu kewajaran karena memang pada dasarnya matematika mempunyai 

kajian yang abstrak jika dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Namun 

demikian guru tidak boleh berpangku tangan dengan melihat kebutuhan 

peserta didik  untuk dapat belajar dengan mengkaji sesuatu yang lebih 

bermakna. Tugas dan tanggung jawab guru khususnya guru matematika 
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memang sangat berat, guru harus mampu membuat soal-soal sendiri sesuai 

dengan konteks dan kehidupan dunia nyata peserta didiknya. Karena itu 

seorang guru harus benar-benar memahami tentang kebermakanaan suatu 

pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang bermakna bagi siswa serta 

bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran dikelas.  

Untuk mengatasi umumnya kesulitan guru yaitu bagaimana membuat 

soal-soal matematika yang kontekstual, berikut ini akan dibahas beberapa 

jenis masalah yang kontekstual dan contoh-contoh soal kontekstual pada 

matematika. 

1. Kontekstual dan Macam-macamnya   

Pembelajaran matematika  di sekolah  haruslah bermakna dan 

berguna bagi anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soal kontekstual 

matematika adalah merupakan soal-soal matematika yang menggunakan 

berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami secara 

real bagi anak. Pada soal tersebut,  konteksnya harus sesuai dengan konsep 

matematika yang sedang dipelajari. Konteks itu sendiri dapat diartikan 

dengan situasi atau fenomena/kejadian alam yang terkait dengan konsep 

matematika yang sedang dipelajari. 

Menurut de Lange (zulkardi, 2008)  ada empat macam masalah konteks atau 

situasi: 

a. Personal Siswa- situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa baik di rumah dengan keluarga, dengan teman sepermainan, teman 

sekelas dan kesenangannya. 

      Berikut adalah contoh soal terkait dengan personal siswa: 

     A dan B teman sebangku. Jarak rumah A ke Sekolah 3 km dan jarak 

     rumah B ke Sekolah 5 km.  Berapakah jarak rumah mereka? 

b. Sekolah/ Akademik – situasi yang berkaitan dengan kehidupan akademik  
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      di sekolah, di ruang kelas, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

proses pembelajaran. 

      Berikut adalah contoh soal terkait dengan personal siswa: 

 

 

c. Masyarakat / Publik- situasi yang terkait dengan kehidupan dan aktivitas        

masyarakat sekitar dimana siswa tersebut tinggal. Sebagai contoh, 

semangka yang dijual di pasar dapat digunakan untuk memulai 

pembelajaran kubus. Beberapa soal kontekstual dapat  dibuat mulai dari 

bentuk, berat, harga dan vitamin yang terkandung di dalamnya. 

  

 

 

d. Saintifik/ Matematik- situasi yang berkaitan dengan fenomena dan 

substansi secara  

Jika barisan siswa perempuanberjumlah 15 

dan simetris dengan laki-laki, berapa jumlah 

keseluruhan siswa dikelas tersebut? 
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saintifik atau berkaitan dengan matematika itu sendiri.  

 

 

Tujuan penggunaan konteks adalah untuk menopang terlaksananya 

proses guided reinvention (pembentukan model, konsep, aplikasi, & 

mempraktekkan skill tertentu). Selain itu, penggunaan konteks dapat 

memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum memecahkannya.  

Konteks dapat dimunculkan tidak harus pada awal pembelajaran tetapi juga 

pada tengah proses pembelajaran, dan pada saat asesmen atau penilaian.   

 

2. Soal-soal kontekstual dan Fungsinya 

De Lange (zulkardi, 2008) mengelompokkan soal-soal kontekstual ke 

dalam tiga bagian yaitu: 

a. Tidak ada konteks sama sekali. 

 Dalam kelompok ini, kebanyakan soal-soal yang tidak menggunakan 

konteks sama sekali, langsung dalam bentuk formal matematika.  

Sebagai contoh:  

   Yang manakah yang luasnya terbesar? 
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Tentukan akar-akar suatu Persamaan Kuadrat  x2 – 5x + 6 = 0; atau 

gambarlah grafik fungsi y = sin x.  

b. Konteks Dress-up (kamuflase)  

Pada kelompok ini, soal-soal biasa diubah menggunakan bahasa cerita 

sehingga terasa bahwa soal tersebut memiliki konteks. Sebagai contoh 

soal sistem persamaan linear dengan dua variabel dimana variabel x dan 

y nya diganti dengan nama barang belanjaanbuku  dan pensil.  Misal : 2x 

+ y = 3  dan x + 3y = 4, berapakah nilai x dan y?. Soal in diubah atau 

‘dibajui‘ menjadi 2 pensil dengan satu buku sama dengan tiga satuan dan 

satu pensil dengan tiga buku sama dengan 4 satuan. Berapa satuankah 

harga pensil dan buku?  

Disini terlihat aplikasi hanya kamuflase tetapi tidak bermakna karena 

kurang fit dengan harga pensil dan buku sebenarnya di toko buku.  

c. Konteks yang relevan dengan konsep 

  Disini, soal-soal betul-betul memiliki konteks yang relevan dengan 

konsep matematika yang sedang dipelajari. Beberapa contoh ditunjukkan 

pada bagian akhir makalah ini. 

. Selain itu, kesulitan soal kontekstual matematika bagi siswa dibagi ke 

dalam tiga level yaitu:  

 Level I:  Mudah - Reproduksi, definisi, prosedur standar, fakta. 

Pada level ini, diperlukan hanya satu konsep matematika. Sebagai contoh 

adalah:   Gambarkan grafik y = x ; tentukanlah nilai x pada x + 3 = 9 – 3x  

 Level II: Sedang- Kombinasi, Integrasi, Koneksi. 

 Soal pada level ini membutuhkan paling tidak dua konsep matematika. 

Type soalnya cenderung merupakan suatu pemecahan masalah atau 

problem solving. 

  Level III: Sulit-Matematisasi, reasoning, generalisasi, modeling. 
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Konsep matematika yang dibutuhkan untuk menjawab soal pada level ini 

sama dengan pada level 2.  Hanya, pada level ini soal-soalnya mengarah 

kepada generalisasi dan  modeling.   

Bila dikaitkan dengan ketiga level kesulitan soal matematika tersebut, 

maka fungsi konteks dalam matematika adalah: (1) pada level ke-tiga: 

konteks berfungsi sebagai karakteristik dari proses matematisasi;  (2) pada 

level ke-dua: konteks berperan sebagai alat untuk mengorganisasi dan 

menstruktur dan menyelesaikan suatu masalah  realitas; serta (3) pada level 

pertama: tidak ada konteks atau jika ada maka hanya kamuflase, operasi 

matematika yang di tambahi konteks.  

Secara umum, konteks berguna untuk pembentukan konsep: akses dan 

motivasi terhadap matematika; pembentukan model; menyediakan alat 

untuk berfikir menggunakan prosedur; notasi;  gambar dan aturan;   realitas 

sebagai sumber dan domain aplikasi; dan latihan kemampuan spesifik di 

situasi-situasi tertentu. 

 

3. Contoh Soal-soal Kontekstual  

         Sebagai ilustrasi berikut ini contoh soal-soal kontekstual terkait dengan 

konsep sistem persamaan linier.  Kalau menurut kurikulum, topik ini di 

ajarkan di SMP kelas 2 tetapi bisa saja di mulai dari kelas sebelumnya sebagai 

pendahuluan. Guru mengenalkan masalah yang konteksnya real terhadap 

mereka sebagai titik awal pembelajaran yaitu:                                                                      

Belanja.    

 

 

 

 

1. Tanpa tahu berapa harga masing-
masing, mana yang lebih mahal, 
kalkulator atau kaca  mata? 

 

2. Berapa kalkulator dapat dibeli seharga 
5000? 

3. Berapa harga satu kalkulator? Satu kaca 
mata? 

 

 

 

50000 

50000 
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Proses belajarnya interaktif dalam arti adanya komunikasi dan 

interaksi antara guru dan murid serta murid dan murid.  Dimulai dengan 

memberikan soal kepada siswa misalnya dalam bentuk lembaran kerja siswa, 

mereka bekerja dalam suatu group 2, 3 atau 4 orang. Guru berjalan keliling 

kelas bertanya dan merespon seadanya tentang proses memecahkan 

masalah. Murid senang sekali akan proses belajar seperti ini.   Setelah  

beberapa menit, guru mengakhiri bagian pelajaran ini. Murid di minta untuk 

menunjukkan dan menjelaskan solusinya di papan tulis dalam diskusi kelas 

yang interaktif. 

Setelah diskusi kelas tanpa merekomendasikan secara ekplisit mana 

strategi yang terbaik dari strategi yang ada, guru meneruskan dengan 

memberikan soal kontekstual berikutnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas belajar siswa diulang lagi dengan pola yang sama yaitu 

diskusi kelompok kemudian diskusi kelas yang diwarnai dengan komunkasi, 

argumentasi dan justifikasi oleh siswa dimana peran guru sebagai fasilitator, 

moderator dan evaluator. 

Diakhir pelajaran siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang telah 

mereka pelajari dan  berdasarkan beberapa kesimpulan siswa, guru menarik 

kesimpulan apa yang telah dipelajari. Kegiatan selanjutnya jika waktu masih 

 

 

4. Tanpa tahu berapa harga masing- 
       masing, mana yang lebih mahal, 

       payung atau topi? 

 

5. Berapa harga tiga payung? Tiga topi? 
 

6. Berapa harga satu payung? Satu topi? 
 

 

80000 

76000 
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ada  guru memberikan soal akhir unit atau soal yang merangkum apa yang 

telah dipelajari. Jika tidak ada waktu lagi maka soal tersebut dapat dijadikan 

pekerjaan rumah bagi siswa. Sebagai contoh soal berikut (lihat detail pada 

[6]): 

 

 

 

 

 

 

 

Dari soal ini, dijelaskan oleh bahwa muncul beberapa strategi jawaban 

yang digunakan siswa diantaranya adalah: strategi guess and check- tebak 

harga satuan dan uji kebenarannya; strategi reasoning- dasar eleminasi 

dengan menggiring ke satu barang yang dibeli; strategi combination chart-

menggunakan grafik sederhana harga kaos sebagai sumbu datar dan es krim 

sumbu lainnya; dan strategi notebook-menggunakan dasar operasi tabel atau 

baris elementer.  Semua strategi ini, dengan interaksi, refleksi dan 

skematisasi, siswa digiring untuk menggunakan variabel k (kaos) dan e(es 

krim) yang pada akhirnya menjadi bentuk formal dari sistem persamaan 

linear dua variabel yaitu: 

 2k +2e = 4400 dan  

 1k+3e=3000. 

 

 

 

 

44000 

30000 

Berapakah harga satu baju 

kaos dan satu  gelas es 

krim? 

Berikan penjelasan! 
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KESIMPULAN  

1. Pembelajaran kontekstual dilandasi oleh filsafat kotroktivisme yaitu 

pandangan yang menyatakan pengetahuan merupakan konstruksi 

(bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu (skemata). Pengetahuan tidak 

bisa ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai 

skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan 

merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi 

untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema (jamak: 

skemata) yang baru. 

2. Pembelajarn 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 kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme 

(Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan ( Inquiri), 

masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), dan 

penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) 

3. delapan komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual 

adalah (1) melakukan hubungan yang bermakna(making meaningful 

connections); (2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing 

significant work); (3) Belajar yang diatur sendiri (self-regulated 

learning); (4) Bekerja sama (collaborating); (5) Berpikir kritis dan 

kreatif (critical and creative thinking); (6) Mengasuh atau memelihara 

pribadi siswa (nurturing the individual); (7) Mencapai standar yang 

tinggi (reaching high standards); (8) Menggunakan penilaian autentik 

(using authentic assessment). 

4. Guru matematika amat penting mempunyai kemampuan mendesain sendiri 

soal-soal kontekstual, mencobakannya pada siswa yang juga akan bermanfaat 

dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi UAN. Dua hal yang akan didapat 

oleh siswa yaitu mereka tidak hanya akan menyenangi dan mengerti 

http://made82math.wordpress.com/


Nuryadi, S.Pd, M.Pd 
http://made82math.wordpress.com 

MAKALAH | Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Landasan Filosofis dan Apalikasnya) 
 

19 

matematika tetapi sekaligus akan mampu menyelesaikan soal-soal ujian akhir 

nasional.  Tentu soal-soal kontekstual yang didesain perlu di uji kevalidannya 

melalui review oleh teman seprofesi, kemudian direvisi,  sebelum digunakan 

oleh siswa di dalam kelas. Nantinya, dengan beberapa kali revisi, soal-soal 

kontekstual tersebut akan menjadi produk yang berkualitas, menarik bagi siswa dan 

memudahkan mereka mengerti konsep matematika.   

SARAN 

1. Guru harus menyadari bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual 

atau CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang tidak dapat 

ditawar-tawar lagi untuk di terapkan oleh karena itu, guru hendaknya 

harus berani dan berkomitmen mengubah gaya mengajar tradisional 

yang perpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

2. Dalam mendesain pembelajaran kontekstual, guru hendaknya mampu 

menyusun program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan 

kelas, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan 

dipelajarinya. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran, media 

untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan authentic assessmennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://made82math.wordpress.com/


Nuryadi, S.Pd, M.Pd 
http://made82math.wordpress.com 

MAKALAH | Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Landasan Filosofis dan Apalikasnya) 
 

20 

DAFTAR PUSTAKA 

Hadi, S. 2008. Pendidikan Matematika Realistik. http://rumah-
matematika.blogspot.com/2008/09/pendidikan-matematika-
realistik.html. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2009. 

 
Rochmad, 2008. Tinjauan Filsafat dan Psikologi Kontruktivisme: 

Pembelajaran Matematika yang Melibatkan Penggunaan Pola Pikir 
Induktif-Deduktif. http://rochmad-
unnes.blogspot.com/2008/02/tinjauan-filsafat-dan-psikologi.html 

 Di akses pada tanggal 30 Oktober 2009. 
 
Slavin, Robert. 2009. Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik. PT Indeks: 

Jakarta. 
 
Sudrajat, Akhmad. 2009. Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com  Di akses tanggal 30 Oktober 

2009. 

 
Turmudi. 2008. Landasan filsafat dan Teori Pembelajaran Matematika. PT 

Leuser Cita Pustaka. Jakarta 
 
Zulkardi, 2008. Mendesain Sendiri Soal Kontekstual Matematika. Di akses 

pada tanggal 2 November 2009.  

http://made82math.wordpress.com/
http://rumah-matematika.blogspot.com/2008/09/pendidikan-matematika-realistik.html
http://rumah-matematika.blogspot.com/2008/09/pendidikan-matematika-realistik.html
http://rumah-matematika.blogspot.com/2008/09/pendidikan-matematika-realistik.html
http://rochmad-unnes.blogspot.com/2008/02/tinjauan-filsafat-dan-psikologi.html
http://rochmad-unnes.blogspot.com/2008/02/tinjauan-filsafat-dan-psikologi.html
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/

