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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan/menelaah tentang perbedaan kemampuan
komunikasi matematis antara siswa yang diberi model pembelajaran Contextual Teaching and
Learning (CTL) dengan pembelajaran langsung, (2) Mendeskripsikan/menelaah tentang perbedaan
kemampuan disposisi matematis antara siswa yang diberi model pembelajaran Contextual Teaching
and Learning (CTL) dengan pembelajaran langsung, (3) Mendeskripsikan/menelaah sejauh mana
interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal matematika siswa terhadap
kemampuan komunikasi matematis siswa, (4) Mendeskripsikan/menelaah sejauh mana interaksi
antara model pembelajaran dengan kemampuan awal matematika siswa terhadap disposisi matematis
siswa. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh siswa kelas X SMA Swasta Kampus FKIP
Nommensen Pematangsiantar yang berjumlah 150 siswa, dengan mengambil sampel dua kelas
berjumlah 30 siswa. Analisis data dilakukan dengan Anava dua jalur. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran CTL lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Langsung,
(2) Disposisi matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran CTL lebih baik daripada
siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Langsung, (3) Terdapat interaksi antara model
pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, (4)
Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap disposisi
matematis siswa.
Kata Kunci: Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL), Komunikasi Matematis,

disposisi Matematis.

PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia bertujuan

untuk mengembangkan potensi siswa agar
memiliki kecerdasan, berakhlak mulia serta
memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai
anggota masyarakat dan warga negara. Salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai
tujuan tersebut adalah reformasi dalam
pembelajaran matematika yang telah
dicantumkan dalam Kurikulum 2006.

Tingkat ketercapaian pelaksanaan
reformasi pendidikan dan pembelajaran
matematika tersebut dapat diketahui melalui
ketercapaian tujuan mata pelajaran yang telah
dicantumkan dalam Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan mata
pelajaran matematika untuk jenjang SMA
adalah agar peserta didik memiliki
kemampuan: (1) memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah; (2)
menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika; (3) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan
model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh;
(4) mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah; dan (5)
memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah (BSNP,
2006:146).

Namun sampai saat ini hasil belajar
matematika siswa Indonesia belum
menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini
terlihat jelas dari hasil TIMMS 2007 yang
menempatkan siswa Indonesia berada
diperingkat 34 dari 50 negara peserta dalam
penguasaan matematika. Ini menunjukkan
bahwa sistem pembelajaran dalam matematika
perlu suatu inovasi perubahan atau perbaikan
untuk menjadi lebih baik.
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Rendahnya hasil belajar matematika
tersebut adalah suatu hal yang wajar dimana
selama ini fakta di lapangan menunjukkan
proses pembelajaran yang terjadi masih
berpusat pada guru (teacher–centered). Siswa
lebih sering hanya diberikan rumus-rumus yang
siap pakai tanpa memahami makna dari rumus-
rumus tersebut. Sebagian siswa masih
menganggap matematika sebagai pelajaran
yang sulit dipelajari bahkan dianggap sebagai
pelajaran yang menakutkan. Oleh karena itu,
harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang terkait agar pelajaran matematika
menjadi pelajaran yang mudah dan disenangi
oleh siswa. Selain itu, pembelajaran
matematika selama ini nampaknya kurang
memberikan motivasi kepada siswa untuk
terlibat langsung dalam pembentukan
pengetahuan matematika. Mereka lebih banyak
bergantung pada guru sehingga sikap
ketergantungan inilah yang kemudian menjadi
karakteristik seseorang yang secara tidak sadar
telah dibiarkan tumbuh melalui model
pembelajaran tersebut. Guru juga jarang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memunculkan gagasan-gagasan/ide-ide selama
mereka belajar matematika. Pembelajaran
matematika yang sering dilaksanakan di
sekolah-sekolah yang diajarkan dengan
pembelajaran biasa lebih mengutamakan hasil
dimana siswa hanya tinggal menerapkan atau
menggunakan rumus ketimbang menuntut pada
proses.

Dengan demikian, model pembelajaran
tersebut memberi kesan yang kurang baik bagi
siswa dan dapat mendidik mereka bersikap
individualistik. Mereka lebih cenderung
memandang matematika sebagai suatu
kumpulan aturan-aturan dan latihan-latihan
yang dapat mendatangkan rasa bosan, karena
aktivitas siswa hanya mengulang prosedur atau
menghafal algoritma tanpa diberi peluang lebih
banyak berinteraksi dengan sesama. Dengan
demikian sebagian besar aktivitas siswa bersifat
berlatih menyelesaikan soal-soal. Padahal yang
diinginkan adalah menjadi siswa yang mandiri,
dan mampu menghadapi tantangan.
Keterlibatan siswa secara aktif dalam
pembelajaran harus ditunjang dengan
menyediakan aktivitas-aktivitas yang khusus
yang berpusat pada siswa sehingga siswa dapat
melakukan “doing math” untuk menemukan
dan membangun matematika dengan difasilitasi
oleh guru.

Hal ini sesuai dengan tujuan
pembelajaran matematika yang dirumuskan
oleh National Counsil of Teacher of
Mathematics yaitu: (1) belajar untuk
berkomunikasi (mathematical communication),
(2) belajar untuk bernalar (mathematical
reasoning). (3) belajar untuk memecahkan
masalah (mathematical problem soving), (4)
belajar untuk mengaitkan ide
(mathematicalconections), (5) pembentukan
sikap positif terhadap matematika (positive
attitudes toward mathematics).

Dari pernyataan di atas, salah satu
aspek yang ditekankan dalam kurikulum dan
NCTM adalah meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa. Kemampuan
komunikasi matematis pada dasarnya
merupakan tujuan dan hasil belajar yang akan
dicapai dalam pembelajaran ditingkat manapun,
oleh karena itu pembelajaran matematika
hendaknya selalu ditujukan agar dapat
terwujudnya kemampuan komunikasi
matematis sehingga selain dapat menguasai
matematika dengan baik siswa juga berprestasi
secara optimal.

Menurut Saragih (2007) “kemampuan
komunikasi matematis perlu dikuasai oleh
siswa’. Kemampuan komunikasi matematis
(mathematical communication) dalam
pembelajaran matematika perlu untuk
diperhatikan, ini disebabkan  komunikasi
matematis dapat mengorganisasi dan
mengkonsolidasi berpikir matematis siswa baik
secara lisan maupun tulisan. Apabila siswa
mempunyai kemampuan komunikasi tentunya
akan membawa siswa kepada pemahaman
matematika yang mendalam tentang konsep
matematika. Namun kenyataan di lapangan
dalam pembelajaran matematika selama ini
kurang memberikan perhatian terhadap
pengembangan kemampuan berkomunikasi
matematis, padahal kemampuan komunikasi
matematis perlu ditumbuhkembangkan
dikalangan siswa.

Selain itu rendahnya kompetensi
belajar matematika juga dipengaruhi oleh
kurangnya partisipasi aktif siswa dalam
pembelajaran di kelas. Hal ini sangat
menghambat siswa untuk dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada. Partisipasi ini
berhubungan erat dengan kemampuan
komunikasi matematis siswa. Rendahnya
kemampuan komunikasi matematis ini
mengakibatkan siswa sulit untuk mencerna
soal-soal yang diberikan sehingga mereka tidak
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bisa memecahkan masalah tersebut. Seorang
siswa yang memiliki kemampuan komunikasi
yang baik akan dapat dengan mudah
mengambil suatu langkah untuk menyelesaikan
sebuah persoalan.

Menurut National Council of Teachers
of Mathematics (dalam Kesumawati, 2010),
disposisi matematis memuat tujuh komponen.
Adapun ketujuh komponen-komponen itu
sebagai berikut, (i) percaya diri dalam
menggunakan matematika, (ii) fleksibel dalam
melakukan kerja matematika (bermatematika),
(iii) gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-
tugas matematika, (iv) memiliki rasa ingin tahu
dalam bermatematika, (v) melakukan refleksi
atas cara berpikir, (vi) menghargai aplikasi
matematika, dan (vii) mengapresiasi peranan
matematika. Komponen-komponen disposisi
matematis di atas termuat dalam kompetensi
matematika dalam ranah afektif yang menjadi
tujuan pendidikan matematika di sekolah
menurut Kurikulum 2006 adalah sebagai
berikut, memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan yaitu memiliki
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
(Departemen Pendidikan Nasional, 2006, h.
346).

Pentingnya pengembangan disposisi
matematis juga diungkapkan oleh Mahmudi
(2010:2) yang mengatakan bahwa “siswa
memerlukan disposisi matematis untuk
bertahan dalam menghadapi masalah,
mengambil tanggung jawab dalam belajar, dan
mengembangkan kebiasaan kerja yang baik
dalam matematika”. Kelak, siswa belum tentu
akan menggunakan semua materi yang mereka
pelajari, tetapi dapat dipastikan bahwa mereka
memerlukan disposisi positif untuk menghadapi
situasi problematik dalam kehidupan mereka.

Aktivitas pembelajaran di atas
menekankan kepada para siswa untuk
mengingat atau menghafal dan kurang atau
malah tidak menekankan kepada para siswa
untuk mengkomunikasikan gagasan/ide,
bernalar, memecahkan masalah, ataupun pada
pemahaman. Dengan aktivitas pembelajaran
seperti itu, kadar keaktifan siswa menjadi
sangat rendah. Para siswa hanya menggunakan
kemampuan berpikir tingkat rendah selama
proses pembelajaran berlangsung di kelas dan
tidak memberi kemungkinan bagi para siswa
untuk berpikir dan berpartisipasi secara penuh.

Menyadari akan pentingnya
kemampuan komunikasi dan disposisi
matematis guru harus mengupayakan
pembelajaran dengan menerapkan model-
model pembelajaran yang dapat memberikan
peluang dan mendorong siswa untuk melatih
kemampuan komunikasi dan disposisi
matematis. Pada pembelajaran matematika
dengan pembelajaran langsung, kemampuan
komunikasi siswa masih sangat terbatas hanya
pada jawaban verbal yang pendek atas berbagai
pertanyaan yang diajukan oleh guru. Guru
dapat  mempercepat peningkatan komunikasi
matematis dengan cara memberikan tugas
matematika dalam berbagai variasi.
Komunikasi matematis akan berperan efektif
manakala mengkondisikan siswa agar
mendengarkan secara aktif sebaik mereka
mempercakapkannya. Oleh karena itu
perubahan pandangan belajar dari guru
mengajar ke siswa belajar sudah menjadi fokus
utama dalam setiap kegiatan pembelajaran
matematika.

Banyak model pembelajaran yang bisa
digunakan untuk mengembangkan kemampuan
siswa tersebut. Model pembelajaran yang
digunakan selayaknya dapat membantu siswa
untuk dapat memecahkan masalahnya secara
mandiri. Disini membutuhkan peran guru untuk
dapat membawa anak didiknya mempunyai
kemampuan tersebut. Guru haruslah dapat
menciptakan suasana belajar yang mampu
mengeskplorasi kemampuan yang dimiliki
siswanya dalam memecahkan masalahnya
sendiri. Kemampuan komunikasi matematis
yang dimiliki siswa ini nantinya diharapkan
dapat memperbaiki prestasi belajar siswa
sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan
seperti yang tersebut diatas.

Salah satu pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah model pembelajaran
contextual teaching and learning (CTL)”.
Sesuai dengan ungkapan Johnson (2002:58)
bahwa “CTL adalah sebuah sistem yang
merangsang otak untuk menyusun pola-pola
yang mewujudkan makna. CTL adalah suatu
sistem pengajaran yang cocok dengan otak
yang menghasilkan makna dengan
menghubungkan muatan akademik dengan
konteks dari kehidupan sehari-hari siswa”.

Lebih lanjut Johnson (2002:61)
mengungkapkan bahwa ”Sistem CTL berhasil
karena sistem ini meminta siswa untuk
bertindak dengan cara yang alami”. CTL juga
membuat siswa mampu menghubungkan isi
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dari subjek-subjek akademik dengan konteks
kehidupan keseharian mereka untuk
menemukan makna (Johnson, 2002:64). Ini
berarti bahwa dengan model pembelajaran CTL
siswa diajak bekerja secara alami dan siswa
juga mampu mengaitkan konsep matematika
dengan konsep lain serta mengaitkan
matematika dengan suatu permasalahan dalam
kehidupan nyata, maka siswa akan semakin
sadar betapa pentingnya belajar matematika.

Model pembelajaran CTL mempunyai
tujuh komponen utama yang sangat tepat untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
siswa. Trianto (2009:111) mengemukakan
bahwa:

Secara garis besar langkah-langkah
penerapan CTL dalam kelas adalah sebagai
berikut :
1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan

belajar lebih bermakna dengan cara bekerja
sendiri, menemukan sendiri, dan
mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan
keterampilan barunya.

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan
inkuiri untuk semua topik

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan
bertanya

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam
kelompok-kelompok)

5. Hadirkan model sebagai contoh
pembelajaran

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan
7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan

berbagai cara.
Model pembelajaran langsung adalah suatu

model pembelajaran yang  berorientasi pada
guru. Menurut Arends (2008;294) “Model
pembelajaran langsung adalah salah satu model
mengajar yang dirancang khusus untuk
menunjang proses belajar siswa yang berkaitan
dengan pengetahuan deklaratif dan
pengetahuan prosedural yang terstruktur
dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola
kegiatan yang bertahap selangkah demi
selangkah”.

Ciri-ciri pembelajaran langsung Kadir dan
Nur ( dalam Trianto,2009) adalah sebagai
berikut: 1) Tujuan dan hasil belajar siswa. Para
pakar teori belajar umumnya membedakan dua
macam pengetahuan, yakni pengetahuan
deklaratif dan pengetahuan prosedural.
Menghafal hukum atau rumus tertentu dalam
bidang studi matematika, fisika, kimia
merupakan contoh pengetahuan deklaratif
sederhana. Pengetahuan prosedural merupakan

pengetahuan bagaimana seseorang melakukan
sesuatu, maupun bagaimana seseorang dalam
menjalankan langkah-langkah dalam suatu
proses. Para guru selalu mengkehendaki agar
siswa-siswa memperoleh kedua macam
pengetahuan tersebut, agar mereka dapat
memerlukan suatu kegiatan dan memerlukan
segala sesuatu dengan berhasil. 2) Sintaks atau
pola keseluruhan dan alur kegiatan
pembelajaran. Pembelajaran langsung
digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang
ditransformasikan langsung oleh guru kepada
siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SMA

Swasta Kampus FKIP Nommensen
Pematangsiantar. Proses pengambilan sampel
merujuk pada ukuran populasi. Hasil
observasi awal terkait, diperoleh informasi
terdapat 5 (lima) kelas X yang paralel. Dari
lima kelas tersebut dipilih dua kelas untuk
dijadikan subjek penelitian. Sampel yang
terpilih adalah kelas X-1 sebagai kelas
eksperimen dan kelas X-2 sebagai kelas
kontrol. Penelitian ini mengambil dua kelas
paralel secara acak yang representatif dari
populasi dengan menerapkan pembelajaran
yang berbeda. Kelas yang pertama (kelompok
pertama) diberi perlakuan dengan menerapkan
model pembelajaran Contextual Teaching
and Learning (CTL) dan kelas yang kedua
(kelompok kedua) tidak diberi perlakuan hanya
pembelajaran Langsung.

Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa tes dan non-tes. Instrumen
tes berupa soal-soal kemampuan komunikasi
matematis siswa yang berbentuk uraian.
Selanjutnya, instrumen non-tes berupa skala
sikap mengenai disposisi matematis siswa
terhadap pembelajaran matematika. Berkaitan
dengan pertanyaan penelitian dan proses
penyelesaian siswa dianalisis dengan analisis
statistik deskriptif. Data tentang hasil belajar
dianalisis dengan statistik inferensial. ANAVA
merupakan salah satu unvarian yang dapat
digunakan untuk mengetahui adanya interaksi
dua faktor dengan satu variabel dependen yang
bertipe internal atau rasio beberapa variabel
independen yang bertipe nominal atau ordinal.
ANAVA yang digunakan untuk mengetahui
adanya interaksi adalah ANAVA dua jalur.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil uji normalitas dan

homogenitas skor data kemampuan awal
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matematika siswa kedua kelas dinyatakan
berdistribusi normal dan homogen. Dari hasil
posttest, akan diperoleh hasil kemampuan
komunikasi matematis siswa sesudah
pemberian perlakuan model pembelajaran
melalui perhitungan rerata dan simpangan
baku. Selanjutnya rata-rata posttest kemampuan
komunikasi matematis siswa dilakukan analisis
uji normalitas dan homogenitas pada masing-
masing pembelajaran.

Uji normalitas dimaksudkan untuk
melihat apakah data skor posttest kemampuan
komunikasi matematis siswa pada kedua kelas
berdistribusi normal atau tidak dengan hipotesis
pengujian sebagai berikut:
H0 : Sampel berasal dari populasi yang
berdsitribusi normal.
Ha : Sampel berasal dari populasi yang
tidak berdsitribusi normal

Dengan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai
D0 berturut adalah 0,091 dan 0,213 untuk kelas
model pembelajaran CTL dan kelas model
pembelajaran Langsung. Nilai D0 kedua kelas
lebih kecil dari Dtabel, sehingga H0 diterima.

Uji homogenitas dilakukan dengan
menggunakan uji-F untuk menguji homogenitas
varians kedua kelas data skor posttest
komunikasi dengan hipotesis:
H0 : Sampel berasal dari varians kelompok
data yang homogen
Ha : Sampel berasal dari varians kelompok
data yang tidak homogen
Nilai Fhitung sebesar 1,518 yang lebih kecil dari
Ftabel, sehingga H0 yang menyatakan tidak ada
perbedaan variansi antar kelompok data dapat
diterima.

Selanjutnya dilakukan analisis statistik
ANAVA dua Jalur. Adapun pengujiannya
dilakukan berdasarkan hipotesis:
H0 : Kemampuan komunikasi matematis siswa
yang diajar dengan model pembelajaran CTL
tidak lebih baik daripada siswa yang diajar
dengan model pembelajaran Langsung.
H1 : Kemampuan komunikasi matematis siswa
yang diajar dengan model pembelajaran CTL
lebih baik daripada siswa yang diajar dengan
model pembelajaran Langsung.
Diperoleh nilai F0 32,03 lebih besar dari Ftabel

4,020 berarti H0 ditolak.
Untuk mengetahui dengan pasti

perbedaan rata-rata postest disposisi matematis
siswa terlebih dahulu dilakukan analisis
normalitas dan homogenitas pada masing-
masing pembelajaran, yang selanjutnya
dilakukan analisis statistik ANAVA dua Jalur.

Adapun pengujiannya dilakukan berdasarkan
hipotesis:
H0 : Disposisi matematis siswa yang diajar
dengan model pembelajaran CTL tidak lebih
baik daripada siswa yang diajar dengan model
pembelajaran Langsung.
H1 : Disposisi matematis siswa yang diajar
dengan model pembelajaran CTL lebih baik
daripada siswa yang diajar dengan model
pembelajaran Langsung.

Diperoleh nilai F hitung 49,731 lebih
besar dari Ftabel 4,020 berarti H0 ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa disposisi
matematis siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran CTL lebih baik daripada siswa
yang diajarkan dengan model pembelajaran
Langsung.

Pada penelitian ini, peneliti langsung
berperan sebagai pelaksana eksperimen model
pembelajaran Contextual Teaching and
Learning (CTL). Secara umum pelaksanaan
pembelajaran dengan model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning (CTL)
berjalan dengan baik. Semua tahapan dalam
pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan
baik, sehingga berpengaruh terhadap
kemampuan komunikasi matematis dan
disposisi siswa. Tiap tahap dalam model
pembelajaran CTL member kontribusi terhadap
peningkatan kemampuan komunikasi dan
matematis siswa. Jadi, ketujuh komponen
model Contextual Teaching and Learning
(CTL) benar-benar diterapkan dalam proses
pembelajaran untuk memperoleh hasil yang
optimal. Ketujuh komponen tersebut meliputi:
kontruktivisme, inkuiri (inquiry), bertanya
(questioning), masyarakat belajar (learning
community), pemodelan (modelling), refleksi
(reflection), dan penelian sebenarnya (authentic
assesment).

Model Contextual Teaching and
Learning (CTL), merupakan model
pembelajaran baru bagi siswa kelas X SMA
Swasta Kampus FKIP Nommensen
Pematangsiantar. Oleh karena itu pada
pertemuan pertama, siswa masih bingung dan
kaku dalam melaksanakan kegiatan setiap
tahapan yang terdapat pada pembelajaran ini.
Namun pada pertemuan berikutnya, siswa
sudah terbiasa dengan tanpa harus dikoordinir
lagi sehingga suasana pembelajaran tampak
aktif dan kondusif. Sebuah kelas dikatakan
menggunakan pembelajaran kontekstual jika
sudah menerapkan ketujuh komponen dalam
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pembelajaran. Rincian ketujuh komponen
utama tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Konstruktivisme (constructivisvism)
Konstruktivisme (Contructivism)

merupakan landasan berpikir (filosofis)
pembelajaran kontekstual (Trianto, 2009:113).
Dalam pandangan ini,  pengetahuan diperoleh
dari mengkonstruksi  bukan menerima, jadi
guru memfasilitasi siswa untuk membangun
sendiri konsep-konsep yang sedang dipelajari.
Sedangkan Sanjaya (2011:264) menyatakan
bahwa “konstruktivisme adalah proses
membangun atau menyusun pengetahuan baru
dalam struktur kognitif siswa berdasarkan
pengalaman. Pembelajaran harus dikemas
menjadi proses "menkonstruksi" bukan
"menerima" pengetahuan”. dalam proses
pembelajaran, siswa membangun sendiri
pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif
dalam proses belajar dan mengajar. Siswa
menjadi pusat kegiatan, bukan guru.

Untuk itu, tugas guru adalah menfasilitasi
proses tersebut dengan: (1) menjadikan
pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa,
(2) memberi kesempatan siswa menemukan
dan menerapkan idenya sendiri, dan (3)
menyadarkan siswa agar menerapkan strategi
mereka sendiri dalam belajar.
2. Inkuiri (Inquiry)

Dalam pembelajaran kontekstual
Inkuiri menempati bagian inti. Pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan
bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta,
tetapi hasil dari menemukan sendiri. Sanjaya
(2011:265) mengungkapkan bahwa
“pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil
dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses
menemukan sendiri”.

Langkah-langkah kegiatan menemukan
(inkuiri): (1) Merumuskan masalah (dalam
mata pelajaran apapun); (2) Mengamati atau
observasi; (3)  Menganalisis dan menyajikan
hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan,
tabel, dan karya lainnya; dan (4).
Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil
karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau
audien yang lain. Berdasarkan langkah-langkah
tersebut  inkuiri ini sangat tepat untuk
menanamkan konsep.
3. Bertanya (Questioning)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang,
selalu bermula dari "bertanya". Bertanya
merupakan pintu gerbang masuknya ilmu
pengetahuan. Bertanya (Questioning)

merupakan strategi utama pembelajaran yang
berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran
dipandang sebagai kegiatan guru untuk
mendorong membimbing, dan menilai
kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa,
kegiatan bertanya merupakan bagian penting
dalam melaksanakan pembelajaran.

Sanjaya (2011:266) menyatakan bahwa
“bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari
keingintahuan setiap individu, sedangkan
menjawab pertanyaan mencerminkan
kemampuan seseorang dalam berpikir”. Pada
aktivitas belajar, bertanya dapat diterapkan;
antara siswa dengan siswa, antara guru dengan
siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa
dengan orang lain yang didatangkan ke kelas.
Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika siswa
berdiskusi, bekerja kelompok, ketika menemui
kesulitan, ketika mengamati. Kegiatan itu akan
menumbuhkan dorongan untuk bertanya.

Salah satu kegiatan dalam mengawali,
menguatkan, dan menyimpulkan sebuah
konsep. Bentuknya bisa dilakukan guru
langsung kepada siswa atau justru memancing
siswa untuk bertanya kepada guru, kepada
siswa lain atau kepada orang lain secara
khusus.
4. Masyarakat Belajar (learning

community)
Selama pembelajaran berlangsung

aktivitas siswa melibatkan suatu komunitas
belajar tertentu yang kita kenal sebagai
masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar
menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh
dari kerjasama dengan orang lain. Artinya hasil
belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar
kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum
tahu. Dalam kelas guru disarankan selalu
melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-
kelompok belajar. Siswa dibagi dalam
kelompok yang anggotanya heterogen. Yang
pandai mengajari yang lemah, yang tahu
memberi tahu yang belum tahu, yang cepat
menangkap mendorong temannya yang lambat.
Kelompok siswa bisa sangat bervariasi
bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, bahkan
bisa melibatkan siswa di kelas.

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila
ada proses komunikasi dua arah, Seorang guru
yang mengajari siswanya bukan contoh
masyarakat belajar karena komunikasi hanya
terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang
dari guru ke arah siswa, tidak ada arus
informasi yang perlu dipelajari guru yang
datang dari arah siswa.
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5. Pemodelan (Modeling)
Pemodelan juga merupakan salah satu

komponen penting dalam pembelajaran
kontekstual yang menyarankan bahwa
pembelajaran pengetahuan tertentu diikuti
dengan model yang bisa ditiru oleh siswa.
Dalam pemodelan guru bukan satu-satunya
model, melainkan harus memfasilitasi suatu
model tentang bagaimana cara belajar yang
baik dilakukan oleh siswa maupun oleh guru
sendiri. Dalam pembelajaran diupayakan
terdapat contoh model, peragaan atau
demonstrasi yang dapat memudahkan siswa
memahami konsep.

Sebagian guru memberi contoh tentang
cara bekerja sesuatu, sebelum siswa
melaksanakan tugas. Ketika guru
mendemonstrasikan maka siswa mengamati
dengan begitu siswa tahu bagaimana
menemukan. Secara sederhana, kegiatan itu
disebut pemodelan. Artinya ada model yang
bisa ditiru dan diamati siswa, sebelum mereka
berlatih menemukan rumus.
6. Refleksi (Reflection)

Refleksi merupakan cara berpikir
tentang apa yang baru dipelajari dan dilakukan
setiap siswa. Siswa mengendapkan apa yang
baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan
yang baru yang merupakan pengayaan atau
revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi
merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas,
atau pengetahuan yang baru diterima.

Pengetahuan baru diperoleh dari proses
yang bermakna. Pengetahuan dimiliki siswa
diperluas melalui konteks pembelajaran. Guru
atau orang dewasa membantu siswa membuat
hubungan-hubungan antara pengetahuan yang
dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang
baru. Dengan begitu, siswa merasa memperoleh
sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa
yang baru dipelajarinya.

Guru mengoreksi dirinya, siswa
dikoreksi oleh gurunya. Nilai hakiki dari
prinsip ini adalah semangat introspeksi untuk
perbaikan pada kegiatan pembelajaran
berikutnya. Dalam pembelajaran diakhir
belajar, siswa memberikan masukan terhadap
proses pembelajaran yang telah dilakukan.
Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan
bagaimana merasakan ide-ide baru. Pada akhir
permbelajaran, guru menyisakan waktu sejenak
agar siswa melakukan refleksi. Menurut Trianto
(2009:118) realisasinya berupa : “(1)
pertanyaan langsung tentang apa-apa yang
diperolehnya;(2) catatan di buku siswa; (3)

kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran
hari itu; (4) diskusi; dan (5) hasil kerja”.
7. Penilaian sebenarnya (Authentic

Assesment)
Penilaian yang autentik adalah suatu

penilaian yang tidak hanya mementingkan
produk pembelajaran, tetapi lebih berorientasi
pada proses sehingga pelaksanaan penilaian
menyatu selama proses pembelajaran
berlangsung. Penilaian autentik ini memandang
bahwa kemajuan belajar dinilai dari proses,
bukan hanya hasil, dan dengan berbagai cara.
Tes hanyalah salah satunya. Itulah hakekat
penilaian autentik. Guru melakukan penilaian
untuk melihat ketercapaian kompetensi.
SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, temuan dan
pembahasan yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan
yang berkaitan dengan model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning (CTL) dan
model pembelajaran Langsung, kemampuan
komunikas dan disposisi matematis siswa.
Simpulan tersebut sebagai berikut:
1. Kemampuan komunikasi matematis siswa

yang diajar dengan model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning (CTL)
lebih baik daripada siswa yang diajar
dengan model pembelajaran Langsung.

2. Disposisi matematis siswa yang diajar
dengan model pembelajaran Contextual
Teaching and Learning (CTL) lebih baik
daripada siswa yang diajar dengan model
pembelajaran Langsung.
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