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 BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Kemampuan pemahaman konsep salah satu kemampuan yang 

sangat penting dalam belajar matematik, sehingga sangat perlu dalam 

mempelajari suatu materi, karena pemahaman konsep berupa memahami 

dasar-dasar materi pelajaran. Istilah pemahaman Asesmen sebagai 

terjemahan dari istilah mathematical understanding berbeda dengan 

jenjang memahami dalam taksonomi Bloom yang dapat diartikan sebagai 

penyerapan arti suatu materi yang dipelajari.
1
 siswa dapat dikatakan 

paham jika siswa tersebut mampu menyerap materi yang dipelajarinya. 

Menurut Mas’ud Zein dan Darto, pemahaman (comprehension) 

merupakan kemampuan untuk menangkap arti materi pelajaran yang 

dapat berupa kata, angka, menjelaskan sebab akibat.
2
 

Menurut Sardiman, pemahaman (comprehension) adalah 

dikuasainya sesuatu oleh pikiran, karena itu belajar harus mengerti secara 

mental dan makna filosofisnya, maksud dari implikasi-implikasinya, 

                                                             
1
 Heris Hendriana. Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, Bandung: 

Rafika Aditama, 2014, hal. 19  
2
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012, hal. 17 
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sehingga dapat dipahami suatu situasi oleh siswa. Tujuan akhir dari 

setiap belajar adalah memahami maksudnya dan menangkap maknanya.
3
 

Kata konsep menuerut Oemar Hamalik, adalah suatu kelas atau 

kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. stimulidiatrikan sebagai 

objek-objek atau orang (person).
4
 

Menurut Polya (Pollateksek et al, 1981) yang dikutip Noviarni 

merinci kemampuan pemaha mankonsep pada empat tahap, yaitu:
5
 

1) Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh dapat mengingat 

dan menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara 

sederhana. 

2) Pemahaman induktif, yakni dapat menerapkan rumus atau 

konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. 

3) Pemahaman rasional, yakni dapat membuktikan kebenaran 

rumus dan teorema. 

4) Pemahaman intuitif, yakni dapat memperkirakan kebenaran 

dengan pasti (tanpa ragu-ragu) sebelum menganalisis lebih 

lanjut. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa yang berupa 

penguasaan materi baik itu kata maupun angka pada suatu kategori-

kategori objek, kejadian kegiatan, atau hubungan yang memiliki ciri-ciri 

yang sama.  

Jika seseorang telah paham terhadap sesuatu, maka ia dapat 

mengungkapkan kembali konsep yang dipelajari dengan menggunakan 

                                                             
3
 Sardiman. A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008, hal. 42-43 
4
Oemar Hamalik, Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan System, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010, hal. 162  
5
Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, Pekanbaru: 

Benteng Media, 2014, hal.  17 
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bahasa sendiri baik itu suatu konsep itu sendiri, objek-objek yang 

membentuk konsep tersebut, contoh dari konsep tersebut, bentuk 

representasi mate matikanya, prosedurnya, maupun kaitan konsep 

matematika tersebut dengan konsep lain.  

b. Indikator-indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Adapun indikator yang menunjukan pemahaman konsep dan akan 

digunakan dalam penelitian yaitu:
6
 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya. 

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup untuk suatu 

konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

 

 

TABEL II.1 

Pedoman Pemberian Skor Pemahaman Konsep Matematika 

 

Skor Pemahaman Soal 

 

Penyelesaian Soal Menjawab Soal 

a                  b c d 

0 Tidak ada usaha 

memahami soal  

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada usaha  Tanpa jawab 

atau jawaban 

salah yang 

diakibatkan 

prosedur 

penyelesaian 

tidak tepat 

 

 

                                                             
6
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian kelas, Jakarta:Depdiknas, 

2006, hal. 59 



13 
 

 

a b c d 

1 Salah interpretasi soal 

secara keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai  

Salah 

komputasi, tiada 

pernyataan 

jawab pelabelan 

salah 

2 Salah interpretasi pada 

sebagian besar soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian 

benar  

3 Salah interpretasi pada 

sebagian kecil soal 

Prosedur 

substansial benar, 

tetapi masih 

terdapat kesalahan  

 

4 Interpretasi soal benar 

keseluruhan 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal 

= 2 

Sumber: Evaluasi Pembelajaran Matematika, Mas’ud Zein dan Darto 

(2012:40) 

 

2. Pedekatan  Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari 

dengan melibatkan komponen-komponen yaitu konstruktivisme, 

bertanya, menemukan, berlajar bersama, pemodelan dan penilaian 

sebenarnya.
7
 

                                                             
7
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 228-229 
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Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktifitas siswa, siswa 

melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat 

pengembangan kemampuan sosialisasi. Pembelajaran kontekstual 

merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Langkah-Langkah Contextual Teaching and Learning 

 Langkah-langkah dalam pendekatan CTL yaitu: 
8
 

1) Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

(konstruktivisme) 

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik  

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Ciptakan masyarakat belajar 

5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran  

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Lakukan penialian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

(Assesment) 

 

c. Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning:
9
 

 Karakteristik yag terdapat dalam pembelajaran CTL adalah sebagai 

berikut: 

1) Kerja sama 

2) Saling menunjang 

3) Menyenangkan, tidak membosankan 

4) Belajar dengan bergairah 

5) Pembelajaran terintegrasi 

6) Menggunakan berbagai sumber 

7) Siswa aktif 

                                                             
8
 Ibid., hal. 228-229. 

9
 Ibid., hal. 230. 
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8) Sharing dengan teman 

9) Siswa kritis dan guru kreatif 

 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS merupakan salah satu unsur jenis alat bantu pembelajaran. 

Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai 

pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran.
10

 

LKS berupa lembaran kertas yang berupa informasi maupun soal-soal 

(pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa). 

b. Tujuan dan manfaat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Ada beberapa poin yang menjadi tujuan penyusunan LKS, yaitu:
11

 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang diberikan. 

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik. 

 

c. Kritria Pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS yang digunakan siswa harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat dikerjakan dengan baik dan dapat memotivasi belajar 

siswa. Menurut Tim Penatar Provinsi Dati I Jawa tengah yang dikutip 

Hamdani, hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan LKS yaitu:
12

 

1) Buku pegangan siswa (buku paket). 

2) Mengutamakan bahan yang penting. 

3) Menyesuaikan tingkat kematangan berfikir siswa 

                                                             
10

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal. 74 
11

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Yogyakarta:Diva 

Press, 2011,  hal. 204 
12

 Hamdani, Op.Cit, hal. 75 
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d. Keunggulan dan Kelemahahan LKS 

 

1) Keunggulan LKS yaitu:
13

 

a) Meningkatkan aktifitas belajar. 

b) Mendorong siswa mampu bekerja sendiri. 

c) Membimbing siswa secara baik kearah pengembangan konsep. 

 

2) Kelemahan LKS yaitu: 

a) Bagi siswa yang malas akan terasa membosankan. 

b) Bagi siswa yang malas akan mencontoh jawaban dari temannya. 

c) Bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan 

mengalami kesulitan dan tertinggal dari temannya.  

 

e. Langkah-langkah Penyusunan Lembar Kerja Siswa 

Untuk  bisa membuat LKS sendiri, maka kita perlu memahami 

langkah-langkah penyusunannya. Berikut adalah langkah-langkah 

penyususunan LKS menurut Diknas (2004) yang dikutip Andi 

Prastowo.
14

 

 

 

 

 

 

Menulis LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

Hamdani, Pengembangan Pembelajaran dengan Mathematic Discourse dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik pada Siswa Menengah Pertama (seminar 

nasional matematika dan pendidikan matematika UNY, 5 Desember 2009, hal. 75 
14

 Andi Prastowo, Op. Cit, hal 212 

Analisis Kurikulum 

Merumuskan Kompetensi Dasar  

Menentukan Alat Penilaian  

Menentukan Judul-judul LKS 
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Gambar II.1 Diagram alir Langkah-langkah Penyususnan LKS 

 

 

B. Hubungan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik terhadap suatu 

materi pembelajaran matematika, maka guru harus mampu menciptakan LKS 

yang dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa. Guru hendaknya dapat 

membangkitkan kreatifitas siswa melalui suatu aktivitas matematika. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata, pada kegiatan awal di LKS yang 

diharapakan dapat membuat siswa tertarik dan semangat mengikuti 

pembelajaran. Pembelajaran mengaitkan dengan kehidupan nyata dikenal 

dengan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learnig (CTL). 

Salah satu peran dalam pembelajaran matematika adalah memahami 

objek matematika yang bersifat abstrak, untuk itu diperlukan suatu 

pendekatan atau model pembelajaran yang membantu siswa dalam 

memahami objek yang bersifat abstrak. Pendekatan pembelajaran CTL 

merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan materi dengan 

situasi nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

Menyusun Materi 

Memperhatikan Struktur Bahan Ajar 
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dengan penerapan dalam kehidupan siswa. Pembelajaran dengan pendekatan 

CTL lebih banyak melibatkan siswa, siswa sendiri yang aktif dalam 

menemukan konsep yeng dipelajari. Menurut Fepryna Yenti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran CTL mampu meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa, sebab pada proses pembelajaran CTL 

memiliki tujuh langkah yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, belajar 

bersama, pemodelan, refleksi, dan penilaian menyeluruh.
15

 Salah satu 

pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa untuk mengaitkan konsep 

pembelajaran dengan dunia nyata adalah model pembelajaran CTL. 

Pembelajaran dengan pendekatan CTL yang dimulai dari benda-benda 

konkret sehingga dapat menunjang kemampuan pemahaman konsep siswa.  

Pemahaman konsep siswa terhadap materi dapat dikembangkan 

dengan beberapa cara, diantaranya dengan meneliti hubungan sebab-akibat 

dan menjelaskan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengalaman 

personal siswa dan dengan hal-hal yang dipelajari siswa sebelumnya. Cara 

pengembangan pemahaman konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan 

pendekatan pembelajaran CTL yang mengaitkan dengan dunia nyata untuk 

memperoleh pengetahuan, sehingga model pembelajaran CTL dan 

pemahaman konsep memiliki hubungan dan diaplikasikan dalam bentuk LKS. 

C. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Nunung Novisa, mahasiswa program studi pendidikan 

                                                             
15

 Fepryna Yenti, Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa, Sumatera Utara, 1 Desember 

2016,Vol 1 No 3 
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matematika Universitas Bengkulu, dengan judul “Pengembangan Lembar 

Kerja Siswa Berbasis Model Contextual Teaching and Learning pada Materi 

Aritmatika Sosial di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkulu”.
16

 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian model four-D yang telah 

dimodifikasi. Penelitian pengembangan ini melalui tiga tahap yaitu 

pendefenisian, perencanaan, dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nunung Novisa, diperoleh kesimpulan bahwa dihasilkan pengembangan 

LKS matematika siswa SMP yang valid, praktis dan efektif.  

Penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitria 

Dianita mahasiswa pendidikan matematika universitas Pasir Pengaraian 

dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Contextual 

Teaching and Learning untuk Siswa Kelas VII SMP Materi Aritmatika 

sosial”.
17

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian model four-D 

yang telah dimodifikasi menjadi 3D terdiri dari tiga tahap pengembangan 

pendefinisian (Define), perancangan (Design) dan pengembangan (Develop). 

Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 3.13 LKS dikatakan valid, 

81% dalam kategori praktis.  

Penelitian relevan lainnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Erna 

Wahyuni, mahasiswa program studi, mahasiswa program studi pendidikan 

matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Matematika SMP Berbasis Kontekstual (CTL) untuk 

                                                             
16

Nunung Novisa, Pengembangan Lembar Kerja Siawa Matematika Berbasis Pendekatan 

Contectual Teaching and Learning pada Materi Aritmatika Sosial di SMP N 1 Bengkulu, Skripsi, 

2014. Diterbitkan. 
17

 Fitria Dianita, Pengembangan Lemmbar Kerja Siswa Berbasis Contextual Teaching 

and Learning untuk Siswa Kelas VII SMP Materi Aritmatika. Vol 2, No 1. Tahun 2016. 
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Memfasilitasi Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah”.
18

 Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah model Borg dan Gall dengan tahap 

pendahuluan, pengembangan dan uji coba. Kualitas LKS yang diperoleh dari 

penelitian ini dalam kategoro baik dengan persentase keidealan 79,12%.  

Kesamaan penelitian yang dilakukan Nunung Novisa dan Erna 

Wahyuni dengan penlitian yang sekarang terletak pada model pembelajaran 

yang digunakan dalam mengembangkan LKS yakni model CTL. 

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, kemampuan matematis yang 

hendak dicapai, model pengembangan dan materi. 

D. Kerangka Berpikir 

Dengan adanya penelitian berupa Pengembangan LKS dengan 

pendekatan CTL ini, peneliti berharap menghasilkan produk yang bermanfaat 

dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan diharapkan dapat 

memperkuat pemahaman konsep  bagi pengguna bahan ajar LKS yang akan 

dikembangkan, sehingga LKS yang dirancang diharapkan mampu untuk 

memfasilitasi kebutuhan siswa dan meningkatkan kemampuan matematika 

siswa, khususnya dalam kemampuan pemahaman konsep matematika. Maka 

kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

                                                             
18

Erna Wahyuni, Pengembangan Lembar Kerja siswa Matematika SMP Berbasis 

Kontekstual untuk Memfasilitasi Pencapaian Kemampuan Memecahkan Masalah, Skripsi, 2012. 

Diterbitkan.  
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                                 Gambar II.2 Kerangka Berpikir 

Siswa MTs Kelas VII 

Masalah 

Kemampuan pemahaman 

konsep matematis masih 

tergolong rendah 

Masih terbatasnya bahan ajar 

yang dikembangkan dengan 

pendekatan Contextual 

Teaching and Learning 

Menyusun Lembar Kerja Siswa 

berbasis pendekatan Contextual 

Teaching and Learning 

Solusi  

Siswa dapat belajar secara 

mandiri baik di sekolah 

maupun di rumah 

Memotivasi siswa untuk 

menigkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa dan 

prestasi belajar 

Tujuan  

Dapat memfasilitasi 

Kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa 


