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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kemampuan 

Representasi Matematis Siswa 

Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh pembelajaran 

Kontekstual terhadap Kemampuan Representasi Matematis Siswa kelas VII di 

MTsN Karangrejo. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas sebagai 

sampel, yaitu kelas VII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VII I sebagai kelas 

kontrol. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengumpulkan data awal berupa 

nilai Ulangan Akhir Semester Genap (UAS) mata pelajaran Matematika kelas VII 

kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan analisis data tersebut, hasilnya 

menunjukkan bahwa sampel homogen, sehingga kelas eksperimen dapat diberikan 

perlakuan menggunakan pembelajaran kontekstual dan kelas kontrol diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak 3 kali pertemuan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Setelah kedua kelas sampel diberikan perlakuan yang berbeda, langkah 

selanjutnya yaitu keduanya diberi tes berupa soal berkaitan dengan kemampuan 

representasi matematis sebagai evaluasi sesuai materi yang dipelajari, dengan 

jumlah dan bobot soal yang sama. Hasil tes kedua kelompok tersebut terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji normalitas data dan 

uji homogenitas data dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukkan 

bahwa kedua kelas tersebut berdistribusi normal dan homogen. Hal ini bertujuan 
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untuk mendapatkan data tes hasil belajar yang akan dianalisis dengan uji hipotesis 

berupa uji manova. Setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan.  

Dari hasil analisis data uji normalitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,2. Dengan taraf signifikansi ≥ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kedua 

kelas berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas diperoleh nilai 

signifikansinya adalah 0,611. Jadi, dengan taraf signifikansi ≥ 0,05 maka data 

mempunyai nilai varian yang sama. Hasil dari pengujian analisis data 

kemampuan representasi matematis siswa dengan manova diperoleh nilai F = 

20,877. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima dengan besar pengaruhnya yaitu 22,4 %. Berdasarkan 

analisis di atas dapat disimpulkan bahwa”Ada pengaruh pembelajaran kontekstual 

terhadap kemampuan representasi matematis siswa kelas VII di MTsN 

Karangrejo”. Dari uraian data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan 

pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pembelajaran 

kontekstual diantaranya
1
: 

1. Pembelajaran kontekstual memberi andil pada teori Piagetian tentang 

“perkembangan struktur kognitif” bahwa pembelajaran disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan kognitif siswa sesuai tahapan usia mereka. Anak usia 

                                                           
1
Kokom Kumalasari, Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi), ... Hlm 209-214. 
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2-7/8 tahun atau dikenal sebagai tahap preoperasional, ciri perkembangan 

pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulainya 

perkembangan konsep intuitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran kontekstual dapat memberikan kemampuan pada siswa dalam 

hal merepresentasikan apa yang mereka ketahui kedalam simbol atau gambar. 

2.  Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep keterkaitan antar konsep 

dalam realita kehidupan siswa memberikan andil terhadap teori “belajar 

bermakna” dari Ausubel yang menyebutkan bahwa belajar merupakan 

asimilasi yang bermakna bagi siswa yang mempunyai manfaat dalam 

menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang dipelajari 

oleh siswa sehingga mereka lebih mudah memahami sesuatu. 

3. Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep aplikasi memberi andil 

terhadap teori free discovery learning dari Bruner yang menjadikan proses 

belajar berjalan dengan baik dan kretif karena guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.  

4. Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep kerja sama dan 

pengaturan diri memberi andil pada kontruktivisme-sosial (teori Vygotsky) 

dimana siswa mampu membentuk lingkungan sosialnya sebagai faktor primer 

terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. 

5. Pembelajaran kontekstual memberi andil pula terhadap konsepsi (teori 

Vygotsky ) dimana siswa mempelajari sesuatu terkait dengan apa yang telah 

diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 
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Hal tersebut membantu siswa hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak 

dengan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

menginternalisasi konsep dan pengetahuan melalui penemuan, penguatan, dan 

keterhubungan. 

Keuntungan diatas merupakan implementasi dari empat teori yang menjadi 

teori belajar pendukung pembelajaran kontekstual. Itu berarti lima teori itu pula 

yang menjadi tujuan dari pembelajaran kontekstual. Berdasarkan keuntungan 

yang diperoleh tadi telah disebutkan bahwa pembelajaran kontekstual diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan representasi siswa. Representasi adalah suatu 

konfigurasi atau sejenisnya, yang berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, 

melambangkan atau menyajikan sesuatu. Representasi matematis yang 

dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan 

atau ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk memahami 

suatu konsep matematika ataupun dalam upayanya untuk mencari sesuatu solusi 

dari masalah yang sedang dihadapinya. Bentuk  representasi matematis adalah 

berupa simbol-simbol, grafik, tabel, dan atau notasi matematis.
2 Teori tersebut 

sesuai dengan fakta dalam penelitian. Peneliti merasa bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran kontekstual siswa lebih mudah memahami materi dan mengerti 

penggunaan simbol-simbol atau gambar dalam perbandingan. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti siswa lebih aktif mencari atau menggali 

informasi dari berbagai sumber sehingga mereka mampu memahami segala 

sesuatu dengan cara mereka sendiri. Berbeda halnya dengan kelas yang tidak 

                                                           
2
 Kartini Hutagaol, Pembelajaran Kontekstual…..., hal. 90-91 
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diberikan perlakuan, masih banyak siswa yang kesulitan memahami materi 

apalagi terkait dengan representasi matematis. 

Perbedaan kemampuan representasi matematis antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol jelas terlihat pada saat siswa mengerjakan soal tes yang 

diberikan oleh peneliti, dalam menggambarkan grafik misalnya. Siswa pada kelas 

eksperimen relatif sudah mampu menggambar dengan benar walau masih ada 

sedikit kesalahan, sedangkan siswa pada kelas kontrol kebanyakan mereka 

terbalik dalam membaca sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula dalam penyimbolan 

matematis dan menggambar tabel. Selain itu, pengaruh pembelajaran kontekstual 

juga terlihat dari hasil tes yang diberikan pada kedua kelas. Nilai siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada nilai siswa pada kelas kontrol, terbukti dari nilai 

rata-rata kelas eksperimen yaitu 61,11 sedangkan pada kelas kontrol 48,52. 

Pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan representasi juga 

didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kartini Hutagaol menyebutkan bahwa: Pembelajaran kontekstual secara 

signifikan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa SMP dibanding pembelajaran konvensional (biasa). Kemampuan siswa 

dalam mengilustrasikan ide-ide matematika pada kelas yang mendapat 

pembelajaran kontekstual, secara umum lebih baik walaupun masih terdapat siswa 

yang salah. Kemampuan siswa dalam menuliskan model matematika, secara 

umum lebih, baik pada kelas yang mendapat pembelajaran kontekstual, Pada 

umumnya respon yang diberikan guru terhadap pembelajaran yang dilaksanakan 

cukup positif, hal ini terlihat dari pendapat guru melalui angket. Menurut mereka, 
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model pembelajaran sangat mungkin diterapkan pada pembelajaran secara umum.  

Siswa mengemukakan bahwa materi yang disajikan melalui pembelajaran 

kontekstual mudah dipahami karena terkait dengan situasi dunia nyata, dengan 

demikian siswa memiliki kesempatan untuk belajar aktif, dan memiliki kesadaran 

untuk menggunakan ide-ide yang sudah dimiliki, sehingga mampu menyelesaikan 

masalah matematika tidak harus berdasarkan rumus. 

 

B. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa 

Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh pembelajaran 

Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa kelas VII di MTsN Karangrejo. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas VII H 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII I sebagai kelas kontrol. Sebelum 

penelitian dilakukan, peneliti mengumpulkan data awal berupa nilai Ulangan 

Akhir Semester Genap (UAS) mata pelajaran Matematika kelas VII kemudian 

data tersebut dianalisis. Berdasarkan analisis data tersebut, hasilnya menunjukkan 

bahwa sampel homogen, sehingga kelas eksperimen dapat diberikan perlakuan 

menggunakan pembelajaran kontekstual dan kelas kontrol diberikan perlakuan 

dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 3 

kali pertemuan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Setelah kedua kelas sampel diberikan perlakuan yang berbeda, langkah 

selanjutnya yaitu keduanya diberi tes berupa soal sebagai evaluasi hasil belajar 

siswa sesuai materi yang dipelajari, dengan jumlah dan bobot soal yang sama. 

Hasil tes kedua kelompok tersebut terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 



80 
 

homogenitas data. Uji normalitas data dan uji homogenitas data dengan 

menggunakan SPSS 16.0 menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut berdistribusi 

normal dan homogen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data tes hasil belajar 

yang akan dianalisis dengan uji hipotesis berupa uji manova. Setelah dilakukan 

analisis maka dapat ditarik suatu kesimpulan.  

Dari hasil analisis data uji normalitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,134 pada kelas 

eksperimen dan 0,2 pada kelas kontrol. Dengan taraf signifikansi ≥ 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data kedua kelas berdistribusi normal. Sedangkan uji 

homogenitas diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,620. Jadi, dengan taraf 

signifikansi ≥ 0,05 maka data mempunyai nilai varian yang sama. Hasil dari 

pengujian analisis data hasil belajar siswa dengan manova diperoleh nilai F = 

7,837. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,007 yang berarti < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima dengan besar pengaruhnya yaitu 9 %. Berdasarkan analisis 

di atas dapat disimpulkan bahwa ”Ada pengaruh pembelajaran kontekstual 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN Karangrejo”. Dari uraian data 

tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan pembelajaran kontekstual 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pembelajaran 

kontekstual diantaranya
3
: 

1. Pembelajaran kontekstual memberi andil pada teori Piagetian tentang 

“perkembangan struktur kognitif” bahwa pembelajaran disesuaikan dengan 
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tingkat perkembangan kognitif siswa sesuai tahapan usia mereka. Anak usia 2-7/8 

tahun atau dikenal sebagai tahap preoperasional, ciri perkembangan pada tahap ini 

adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulainya perkembangan konsep 

intuitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat 

memberikan kemampuan pada siswa dalam hal merepresentasikan apa yang 

mereka ketahui kedalam simbol atau gambar. 

2.  Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep keterkaitan antar konsep 

dalam realita kehidupan siswa memberikan andil terhadap teori “belajar 

bermakna” dari Ausubel yang menyebutkan bahwa belajar merupakan asimilasi 

yang bermakna bagi siswa yang mempunyai manfaat dalam menyediakan suatu 

kerangka konseptual untuk materi belajar yang dipelajari oleh siswa sehingga 

mereka lebih mudah memahami sesuatu. 

3.  Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep aplikasi memberi andil 

terhadap teori free discovery learning dari Bruner yang menjadikan proses belajar 

berjalan dengan baik dan kretif karena guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ia jumpai dalam kehidupannya.  

4.  Pembelajaran kontekstual yang menerapkan konsep kerja sama dan pengaturan 

diri memberi andil pada kontruktivisme-sosial (teori Vygotsky) dimana siswa 

mampu membentuk lingkungan sosialnya sebagai faktor primer terhadap 

pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. 

5. Pembelajaran kontekstual memberi andil pula terhadap konsepsi (teori 

Vygotsky) dimana siswa mempelajari sesuatu terkait dengan apa yang telah 
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diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Hal 

tersebut membantu siswa hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan 

penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menginternalisasi konsep 

dan pengetahuan melalui penemuan, penguatan, dan keterhubungan. 

Keuntungan di atas merupakan implementasi dari empat teori yang menjadi 

teori belajar pendukung pembelajaran kontekstual yang kelimanya mengarah pada 

penguatan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yang baik tentu akan 

berdampak pada baiknya hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah mempelajari materi yang diwujudkan melalui perubahan 

pada diri siswa.
4
 Hasil belajar adalah penilaian sebagai bentuk dari evaluasi siswa 

mengenai kemampuan atau penguasaan mereka terhadap suatu materi. Penilaian 

dalam pembelajaran kontekstual sangatlah penting sebagai salah satu komponen 

utamanya. Kemajuan belajar dinilai dari proses yang berujung pada sebuah hasil. 

Penilaian dapat berupa tes tertulis, penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan, 

produk, atau portofolio. Penilaian digunakan untuk memonitor kemajuan siswa 

dan umpan balik keberhasilan guru dalam pembelajaran.
5
 Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kontekstual menjadikan suatu penilaian atau hasil 

belajar sebagai hal yang harus diperhatikan secara autentik. Pembelajaran 

kontekstual mengedepankan pemahaman untuk dapat mencapai penilaian dan 

hasil belajar yang baik. Berdasarkan beberapa keuntungan yang bisa diperoleh 

dari penggunaan pembelajaran kontekstual maka sebenarnya tujuan utama dari 

semua itu adalah bagaimana pembelajaran kontekstual digunakan agar dapat 
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, ...., hal. 3 

5
 Kokom Kumalasari, Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi), ... Hlm 11. 
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meningkatkan kemampuan atau pemahaman siswa tentang ilmu matematika yang 

kemudian sudah pasti akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Kemudahan siswa dalam memahami suatu materi akan memberikan penilaian 

dan hasil belajar yang baik bagi siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dalam 

penelitian pun menunjukkan bahwa siswa pada kelas eksperimen dapat mencapai 

hasil belajar yang lebih baik daripada kelas kontrol. Hal tersebut terlihat dari 

bagaimana siswa pada kelas eksmerimen lebih aktif bertanya ataupun menjawab 

pertanyaan dari guru. Mereka lebih aktif mengerjakan soal ke depan karena 

mereka merasa sudah mampu menjawab soal yang diberikan. Berbeda dengan 

siswa pada kelas kontrol yang masih pasif untuk mengerjakan karena mereka 

masih mengalami kesulitan dan masih harus terus dituntun. Apalagi pada materi 

perbandingan siswa akan banyak bertemu dengan soal cerita. 

Hasil post test yang diberikan juga menunjukkan perbedaan diantara kedua 

kelas tersebut. Nilai siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada siswa pada 

kelas kontrol. Hal tersebut terlihat dari perbedaan  rata-rata nilai post test, pada 

kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata yaitu 91,19 sedangkan pada kelas 

kontrol yaitu 77,91.  

Pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar matematika juga 

didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yeni Rahmawati dan Idris Harta menyebutkan bahwa: Pembelajaran kontekstual 

efektif digunakan ditinjau dari hasil belajar, pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru memberikan rasa nyaman siswa terhadap matematika sehingga minat belajar 
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matematika siswa menjadi lebih baik.
6
 Minat belajar yang baik dari siswa tentu 

akan memberikan dampak yang baik pula pada kemampuan pemahaman siswa 

pada materi matematika yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kemampuan 

Representasi Matematis dan Hasil Belajar Siswa 

Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh pembelajaran 

Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa kelas VII di MTsN Karangrejo. 

Berdasarkan uji normalitas pada data kemampuan representasi matematis dan 

hasil belajar kelas VII H dan VII I, diperoleh data yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya, berdasarkan uji homogenitas pada data kemampuan representasi 

matematis dan hasil belajar kelas VII H dan VII I, diperoleh kesimpulan bahwa 

kedua kelas memiliki varian yang sama atau homogen. Berdasarkan hasil dari 

pengujian analisis data kemampuan representasi matematis dan hasil belajar siswa 

dengan manova diperoleh nilai F = 11,185. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 yang berarti < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima dengan besar 

pengaruhnya yaitu 0,99. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

”Ada pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan representasi 

matematis dan hasil belajar siswa kelas VII di MTsN Karangrejo”. Dari uraian 

data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan pembelajaran kontekstual 

berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis dan hasil belajar siswa. 
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 Yeni Rahmawati ES dan Idris Harta, Keefektifan Pendekatan Open-Ended Dan Ctl 

Ditinjau Dari Hasil Belajar Kognitif Dan Afektif, dalam jurnal Riset pendidikan Matematika  

Tahun 2014, Vol.1 No.1, hlm. 121 
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Kemampuan representasi matematis dan hasil belajar siswa sama-sama 

merupakan tujuan dari pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran  

matematika, dimana keduanya merupakan hal yang sangat penting di dalam 

matematika. Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan yang 

wajib dimiliki dalam ilmu matematika. Kemampuan representasi matematis 

diperlukan untuk mengetahui simbol-simbol, gambar, atau notasi yang merupakan 

elemen penting dalam matematika. Penggunaan pembelajaran kontekstual yang 

mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari akan memudahkan siswa 

mempelajari makna dari simbol-simbol dalam matematika. Pembelajaran ini 

membawa bentuk abstrak matematika kedalam kehidupan sehari-hari dan 

kemudian merepresentasikan kembali kedalam model matematisnya. 

Hasil belajar juga merupakan hal penting dalam matematika. Hasil belajar 

adalah salah satu bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa, bagaimana 

siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan.  Hasil belajar juga 

dapat digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran yang 

dilaksanakan. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang tidak 

hanya  mementingkan proses tapi juga penilaian atau hasil belajar. Pembelajaran 

ini dilaksanakan untuk selalu memberikan pembenahan bukan hanya pada 

pemahaman siswa melainkan juga pada hasil belajar mereka. Pembelajaran 

kontekstual dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan SPSS 16.0 for Windows, 

berdasarkan nilai rata-rata dari kedua kelas baik nilai kemampuan representasi 

matematis ataupun hasil belajar siswa, dan berdasarkan pengamatan peneliti, 
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semua menunjukkan bahwa kelas yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran 

kontekstual lebih baik daripada kelas yang tidak diberikan perlakuan. 

 


