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Abstrak 

Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami mata pelajaran matematika. Akan tetapi hasil yang diharapkan 

masih kurang maksimal. Dalam mengikuti pembelajaran, motivasi belajar siswa 

masih kurang. Hal ini tampak ketika mereka mengikuti pembelajaran, cenderung 

untuk bersikap pasif, dan hanya aktif mencatat penjelasan-penjelasan guru, tanpa 

mau bertanya tentang konsep dari materi yang dicatat. Dalam proses pembelajaran 

matematika diperlukan suatu sistem pembelajaran yang bervariasi. Misalnya 

pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep  suatu materi dalam 

matematika. Peta konsep dapat dipakai untuk memudahkan siswa dalam 

memahami konsep suatu materi yang diajarkan serta menyelesaikan masalah 

dengan benar. 

Kata kunci : Pembelajaran Kontekstual, Peta Konsep 

 

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai upaya guru dalam memberikan materi ajar agar lebih menarik 

dan menyenangkan telah dilakukan untuk mencapai  tujuan pembelajaran. 

Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep bisa dijadikan salah satu 

alternatif yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran matematika. Karena 

peta konsep merupakan metode mempelajari konsep yang memudahkan siswa 

untuk mengembangkan ide karena difokuskan pada suatu ide utama, kemudian 

menggunakan koneksi-koneksi pada otak untuk memecahnya menjadi ide-ide 

yang lebih rinci. Tentunya dikaikan dengan situasi dunia nyata yang dialami 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

mailto:triendrokd1@gmail.com


 

 

 

449 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

Berdasarkan pengalaman penulis ketika menjalani Praktek Pengalaman 

Lapangan di SMPN 1 Semen, pembelajaran yang diterapkan masih berpusat 

pada guru dan pada umumnya dalam menyampaikan materi ajar masih 

didominasi dengan metode ceramah. Dalam menyampaikan materi, jarang 

sekali guru mengaitkan materi yang dibahasnya dengan masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar siswa. Dalam mengikuti pembelajaran, siswa cenderung 

untuk bersikap pasif, dan hanya aktif mencatat penjelasan-penjelasan guru, 

tanpa mau bertanya tentang konsep dari materi yang dicatat.  

Berdasarkan informasi dari Bapak Drs. Didik Mashuri selaku wakil 

kepala bidang akademis sekaligus guru yang mengajar Matematika disekolah 

tersebut bahwa rata-rata nilai ujian tengah semester siswa pada tahun ajaran 

2012/2013 adalah 5,4. Nilai rata-rata tersebut kurang dari nilai KKM (kriteria 

ketuntasan minimum), yang diharapkan yaitu 7,5.  

Dari uraian di atas, penulis tertantang untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pembelajaran Kontekstual dengan Tugas Peta Konsep pada 

Pembelajaran Matematika Siswa SMP”. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimana contoh peta konsep yang dihasilkan siswa? 

2. Termasuk jenis peta konsep apa yang dihasilkan siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui contoh peta konsep yang 

dihasilkan siswa dan mengetahui termasuk jenis peta konsep apa yang 

dihasilkan siswa tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Membantu guru menemukan konsep dalam mengajarkan suatu materi dan 

memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang prosedur 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual dengan tugas peta 

konsep sehingga bisa dijadikan salah satu alternatif  dalam melaksanakan 

pembelajaran selanjutnya. 
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2. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan tugas peta konsep 

menggunakan pembelajaran kontekstual dalam suasana belajar yang tidak 

membosankan, sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar Matematika. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan masukan pada sekolah dalam upaya mengembangkan 

pembelajaran Matematika. 

  

INTI 

A. Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual menurut para ahli pendidikan antara lain: 

1. Johnson (2002)  

Pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran 

yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan 

konteks lingkungannya. 

2. The Washington State Consortium for Contextual Teaching and 

Learning (2001) 

Pembelajaran kontekstual  adalah pengajaran yang memungkinkan 

siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar 

sekolah untuk memecahkan persoalan yang ada dalam dunia nyata. 

 

Dari pengertian pembelajaran kontekstual di atas, dapat disimpulkan 

bahwa : 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka (Depdiknas, 

2002). 

B. Peta Konsep 

Peta Konsep atau Concept Mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan dengan 

konsep-konsep lain pada kategori yang sama (Trianto, 2007: 159)  

Menurut Arends (1997: 258), langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut:  
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Langkah 1 

 

Langkah 2 

 

Langkah 3 

 

Langkah 4 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

Mengidentifikasi ide pokok yang melingkupi sejumlah 

konsep. 

Mengidentifikasi ide-ide sekunder yang menunjang ide 

utama. 

Tempatkan tema utama di titik tengah atau di pincak peta 

tersebut. 

Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang 

secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut 

dengan ide utama. 

 

Menurut Nur (2000b), ada empat macam peta konsep, yakni: 

1. Pohon Jaringan (network tree) 

Peta konsep yang menunjukkan hubungan antara ide-ide atau konsep. 

2. Rantai Kejadian (events chain) 

Peta konsep yang menunjukkan urutan suatu kejadian, langkah-langkah 

dalam suatu prosedur, atau tahapan dalam suatu proses. 

3. Peta Konsep Siklus (cycle concept map) 

Peta konsep yang menunjukkan rangkaian kejadian tidak menghasilkan 

suatu hasil final. 

4. Peta Konsep Laba-laba (spider concept map) 

Peta konsep yang menunjukkan curah pendapat ide-ide dari suatu ide 

sentral, namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. 

C. Pembelajaran Kontekstual dengan Tugas Peta Konsep 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep adalah suatu 

gabungan pembelajaran yang difokuskan kepada siswa untuk menemukan 

ide-ide yang dituangkan dalam tugas peta konsep dengan pembelajaran 

kontekstual. Diharapkan siswa dapat menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan kehidupan sehari-hari.   

Peta konsep diperlukan karena banyak anak mengalami kesulitan ketika 

berusaha mengingat kembali apa yang sudah didapatkan, dipelajari, direkam, 

dicatat atau yang dahulu pernah diingat. 
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D. Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) 

Contoh Peta Konsep 

 

Ket: Peta konsep di atas merupakan contoh jenis peta konsep pohon jaringan. 

Persamaan linier dua variabel (PLDV) adalah persamaan yang dapat 

dituliskan dalam bentuk ax + by = c, dimana x, y variabel dan a, b, c anggota 

Bilangan Real. (a, b ≠ 0).  

Sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) adalah sistem yang 

memiliki dua persamaan dengan dua jenis variabel dan memiliki himpunan 

penyelesaian yang memenuhi dua persamaan linier dua variabel tersebut. 

Penyelesaian SPLDV dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

1. Metode Substitusi yaitu mengganti variabel dalam persamaan yang sama 

satu dengan variabel pada persamaan lain. 

2. Metode Eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabel untuk dapat 

menentukan nilai variabel yang lain. 

 

Sistem Persamaan 
Linier Dua 

Variabel (SPLDV)

Persamaan 
Linier Dua 
Variabel
(PLDV)

Pengertian 
PLDV

Penyelesaian 
PLDV

SPLDV

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode grafik

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode substitusi

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode eliminasi

Menentukan 
himpunan 

penyelesaian SPLDV 
dg metode campuran

Menyelesaikan 
Soal Cerita 

Berkaitan dg
SPLDV

Membuat model 
matematika

Mencari himpunan 
penyelesaian
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep merupakan salah 

satu pembelajaran yang membutuhkan kreativitas siswa dalam menemukan 

atau mengembangkan ide-ide/konsep suatu materi pada mata pelajaran 

Matematika. Sehingga diharapkan siswa dapat menghadapi dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan nyata secara 

lebih baik. 

B. Saran  

1. Pembelajaran kontekstual dengan tugas peta konsep bisa dijadikan 

alternatif oleh pendidik karena dengan pembelajaran tersebut dapat 

melatih peserta didik dalam mengembangkan ketrampilan peserta didik 

dalam memahami materi.  

2. Dalam kegiatan belajar  mengajar  perlu  dimasukkan  aspek  

kreativitas. Karena dengan kreativitas, peserta didik dapat 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata 

secara lebih baik. 
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