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ABSTRAK 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh pembelajaran matematika dengan strategi contextual teaching and 
learning (CTL) dan problem posing (PP) ditinjau dari tingkat kemandirian siswa 
dalam pembelajaran matematika. Secara Khusus penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dan menguji (1) pengaruh  prestasi bela jar matematika dengan 
strategi contextual teaching and learning (CTL) dan problem posing (PP), (2) 
pengaruh prestasi belajar matematika ditinjau dari tingkat kemandirian siswa, (3) 
interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
SMA Al-Islam 3 Surakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 
29 siswa, yang terdiri dari 16 siswa sebagai kelas eksperimen dan 13 siswa 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan samp el dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes, metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlett  untuk uji homogenitas. Dari 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil sebagai berikut: 
(1) tidak ada pengaruh strategi pembelajaran CTL dan PP terhadap prestasi 
belajar matematika, dengan FA = 0,014, (2) tidak ada pengaruh kemandirian 
siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan FB = 1,694, (3) tidak ada 
interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian siswa terhadap prestasi 
belajar matematika, dengan FAB = 1,385. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
pembelajaran matematika dengan strategi CTL dan PP ditinjau dari kemandirian 
siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika.  

 
Kata Kunci: strategi pembelajaran, kemandirian siswa, prestasi belajar 

matematika 
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PENDAHULUAN 
 

Slameto (2003: 2) mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik 

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah 

laku dalam pengertian belajar, antara lain : 1) perubahan secara teratur, 2) 

perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, 3) perubahan dalam 

belajar bersifat positif dan aktif, 4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara, 5) perubahan dalam belajar be rtujuan atau terarah, 6) perubahan 

mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

Kemandirian dalam belajar agaknya belum dimiliki oleh banyak siswa. 

Kemandirian disini adalah belajar mandiri. Bukanlah belajar sendiri, melainkan 

suatu prinsip belajar yang bertumpu pada kegiatan dan tanggung  jawab siswa itu 

sendiri untuk keberhasilan belajarnya sejauh ada motivasi diri yang mendorong 

kegiatan belajar. Hal ini merupakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

oleh seorang guru dalam setiap pembelajaran misalnya saja tingkat kemandirian 

siswa. 

Rasionalitas penelitian ini yaitu menemukan beberapa alternatif untuk 

menanggulangi masalah dalam setiap pembelajaran yaitu memilih strategi 

pembelajaran yang tepat yang mampu membuat sebuah proses pembelajaran lebih 

efektif dan efisien dengan sebuah strategi yang cocok. Oleh sebab itu perlu 

diperhatikan bagaimana menentukan strategi belajar yang baik yaitu dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan pengajaran; (2) Materi 

pelajaran; (3) Siswa; (4) Guru; (5) Fasilitas. 

Dengan alternatif seperti itu diharapkan mampu menjadi sebuah 

pertimbangan untuk memudahkan guru dalam setiap proses pembelajaran. 

Sehingga akan tercapai sebuah pembelajaran yang baik dengan tercapainya KKM 

untuk seluruh siswa disetiap materi yang diajarkan. Kelebihan dari alternatif 
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tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam memilih strategi pembelajaran 

yaitu apabila sebuah strategi yang baik mampu dipilih maka akan terjadi pula 

keseimbangan dengan tercapainya tujuan pembelajaran dengan prestasi belajar 

yang baik pula. Selain memilih strategi pembelajaran yang tepat, guru juga harus 

merubah siswa menjadi subjek belajar tidak lagi sebagai objek belajar. Siswa 

dijadikan sebagai subjek disini agar siswa dapat mengembangkan kemandiriannya 

dalam belajar sehingga tidak selalu bergantung kepada orang lain. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Strategi pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk kelas eksperimen dan 

strategi Problem Posing untuk kelas kontrol.  

2. Tingkat Kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini ditinjau dari hasil tes yang 

dilakukan pada akhir penelitian.  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh pembelajaran matematika dengan strategi contextual teaching and 

learning (CTL) dan problem posing (PP) ditinjau dari tingkat kemandirian siswa 

dalam pembelajaran matematika. Tujuan secara khusus dapat dirinci sebagai 

berikut: (1) untuk menganalisis dan menguji pengaruh prestasi belajar matematika 

melalui pembelajaran matematika dengan strategi contextual teaching and 

learning (CTL) dan problem posing (PP), (2) untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh prestasi belajar matematika ditin jau dari tingkat kemandirian siswa, (3) 

untuk menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran dan 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian ini yaitu eksperimen, menurut Riduwan (2010: 50) 

penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha 

mencari pengaruh variabel tertentu dengan variabel yang lain dalam kondisi yang 

terkontrol secara ketat. Dalam penelitian ini diambil 2 kelas yaitu penerapan 
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strategi pembelajaran contextual teaching and learning pada kelas eksperimen 

untuk selanjutnya pada kelas kontrol yaitu penerapan strategi pembelajaran 

probem posing yang keduanya ditinjau dari kemandirian siswa. Tahap akhir dari 

penelitian adalah masing-masing kelompok diberikan angket dan tes pada akhir 

pembelajaran sebagai prestasi belajar.  

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMA Al-Islam 3 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013.  Waktu pelaksanaan penelitian sekitar 1 bulan 

yaitu bulan Januari 2013. Sampel dalam penelitian ini ada 2 kelas, satu kelas yang 

dikenai perlakuan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning yaitu 

kelas XI IPS1 SMA AL-Islam 3 Surakarta sebagai kelas eksperimen dan satu kelas 

lagi yang dikenai perlakuan strategi pembelajaran Problem Posing yaitu kelas XI 

IPS2  SMA Al-Islam 3 Surakarta sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian ini 

yaitu CTL, PP dan Kemandirian siswa sebagai variabel bebas (Independent), dan 

variabel dependent (terikat) yaitu prestasi belajar siswa.  Sedangkan secara rinci 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 1) tes, 2)  

angket, 3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Anova dua jalan, dengan asumsi dalam Anova dua jalan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan pengujian prasyarat analisis yang terdiri dari uji keseimbangan, 

uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh bahwa kelas contextual teaching and 

learning dan problem posing dalam keadaan berdistribusi normal dan sampel-

sampel berasal dari populasi homogen. Dengan demikian pengujian hipotesis 

secara statistik dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Analisis Variansi Dua Jalur 

Sumber variansi Fhitung Ftabel  Sig.  Keputusan  
Strategi (A) 0,122 4,28 0,730 H0 diterima  
Kemandirian (B) 0,411 3,42 0,668 H0 diterima  
Strategi*kemandirian (AB) 0,787 3,42 0,467 H0 diterima  
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Lampiran 24 

Data Induk Penelitian  

No 

Kelas Contextual Teaching and 
Learning  

No 

Kelas Problem Posing 

Prestasi Belajar Kemandirian 
Siswa 

Prestasi Belajar Kemandirian 
Siswa 

Nilai  Kriteria  Skor  Kriteria  Nilai  Kriteria Skor  Kriteria 
1 73,33 Sedang 49 Rendah   1 80    Tinggi  56 Sedang 
2 60 Rendah 54 Sedang 2 60 Rendah 54 Sedang 
3 60 Rendah 41 Rendah 3 60 Rendah 51 Sedang 
4 73,33 Sedang 66 Tinggi  4 93,33 Tinggi 59 Sedang 
5 73,33 Sedang 51 Sedang 5 73,33   Sedang  41 Rendah 
6 60 Rendah 43 Rendah  6 73,33 Sedang  27 Rendah 
7 73,33 Sedang 54 Sedang 7 60 Rendah 58 Sedang 
8 60 Rendah 37 Rendah 8 80 Tinggi  52 Sedang 
9 73,33 Sedang 51 Sedang 9 80 Tinggi  59 Sedang 

10 80 Tinggi 46 Rendah   10 60 Rendah 68 Tinggi 
11 60 Rendah 65 Tinggi  11 73,33 Sedang 52 Sedang 
12 73,33 Sedang 65 Tinggi  12 73,33 Sedang 59 Sedang 
13 93,33 Tinggi 67 Tinggi  13 73,33 Sedang 66 Tinggi 
14 93,33 Tinggi  55 Sedang      
15 80 Tinggi  56 Sedang      
16 80 Tinggi  69 Tinggi      

Jumlah  1166,64  869   939,98  702  
Rerata  72,915  54,31   72,31  54  
? ? ?  86884,71  48667   69196,93  39258  
SD 11,01  9,90   10,13  10,61  

Varian 3,32  3,15   3,18  3,26  
Max  93,33  69   93,33  68  
Min  60  37   60  27  

Data untuk Pengkategorian 
 Prestasi 

Belajar 
Kemandirian 

Siswa 
 

? x 2106,62 1571 
Rerata  72,64 54,17 
? ? ?  156081,64 87925 
SD 10,44 10,04 

1/2SD 5,22 5,02 ? ? + 1/2SD 77,86 59,19 ? ? –  1/2SD  67,42 49,15 
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1. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan dari penghitungan uji analisis variansi dua jalur sel tak 

sama diperoleh hasil bahwa nilai FA = 0,122 dan Ftabel = 4,28 dan nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas antar strategi pembelajaran yang 

digunakan (contextual teaching and learning dan problem posing) 

menunjukan hasil sebesar 0,730 > 0,05. Karena FA < Ftabel maka H0A 

diterima, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh strategi 

pembelajaran contextual teaching and learning  dan problem posing 

terhadap prestasi belajar matematika. Artinya tidak ada dampak yang berarti 

dari penggunaan strategi pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran contextual teaching and learning dan strategi pembelajaran 

problem posing terhadap prestasi belajar matematika pokok bahasan fungsi 

komposisi. Ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belaja r 

matematika.  

Trianto (2007: 105) menjelaskan bahwa pemanfaatan pembelajaran 

contextual teaching and learning akan menciptakan ruang kelas yang 

didalamnya siswa akan menjadi peserta aktif bukan hanya pengamat yang 

pasif, dan bertanggung jawab terhadap belajarnya. Penerapan pembelajaran 

contextual teaching and learning akan sangat membantu guru untuk 

menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan 

aplikasinya dengan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga 

negara dan pekerja.  

Namun dalam penerapannya siswa masih terdapat kesulitan dalam 

penyelesaian masalah yang berakibat pada bervariasi tingkat prestasi 

belajar. Bervariasi tingkat prestasi antara dengan pembelajaran CTL tidak 

ada perbedaan antara pembelajaran sebelumnya. Dalam hal ini 

menunjukkan tidak adanya pengaruh pembelajaran CTL terhadap prestasi 

seperti halnya hasil penelitian ini. Tidak senada dengan penjelasan diatas 

dan tidak ada dukungan antara keduanya. Perlu dilakukan penelitian lagi 
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mengenai penggunaan CTL dengan meninjau pengaruh dari penelitian 

dengan CTL khususnya menekankan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

yang lebih mendukung dan lebih memperkecil kelemahan dari CTL.   

strategi problem posing adalah suatu strategi dalam pembelajaran 

matematika dimana siswa diminta untuk merumuskan, membentuk dan 

mengajukan pertanyaan atau soal dari situsi yang disediakan. Situasi dapat 

berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran.  

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan berbagai pendekatan 

dengan menekankan pada pemberian masalah dalam meningkatkan 

prestasi siswa masih belum mampu mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh 

problem possing terhadap prestasi belajar. Namun tidak seharusnya 

menjadi sebuah masalah yang berarti terhadap penggunaan problem 

possing dalam pembelajaran. Dengan hasil diantara kedua kelas dimana 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Secara rinci hasil 

penelitian memang menunjukkan tidak ada pengaruh antara CTL dan 

problem possing terhadap prestasi.  

Namun apabila ditinjau dari hasil kedua kelas masih ada sedikit 

selisih jika dibandingkan dari hasil rata-rata kelas yang menunjukkan kelas 

eksperimen lebih baik, secara rinci hasil penelitian ini menunjukkan tidak 

ada pengaruh antara strategi pembelaja ran contextual teaching and 

learning  dan problem posing terhadap prestasi belajar matematika. Artinya 

tidak ada dampak yang berarti dari penggunaan strategi pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran contextual teaching and 

learning  dan strategi pembelajaran problem posing terhadap prestasi 

belajar matematika pokok bahasan fungsi komposisi. Ini bertolak belakang 

dengan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika.  

Alasan lain kemungkinan faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian diantaranya: (1) ditinjau dari penerapannya siswa diharuskan 
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untuk melakukan diskusi, sehingga yang harus aktif disini adalah 

siswanya, sedangkan faktanya siswa yang tidak terbiasa melakukan 

diskusi akan merasa bosan dan jenuh sehingga dalam berlangsungnya 

diskusi siswa menjadi ramai dan telah menghambat jalannya proses belajar 

mengajar, dalam prosesnya diskusi yang dilakukan juga banyak menyita 

waktu sehingga tidak menjamin siswa untuk tetap bersemangat untuk 

belajar. (2) siswa juga mangalami kesulitan dalam membuat kalimat tanya 

karena siswa dalam pembelajaran sehari-hari jarang bertanya kepada guru 

yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional dimana dalam 

pembealajaran siswa hanya pasif. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan 

antara siswa yang dikenai strategi pembelajaran contextual teaching and 

learning  dan siswa yang dikenai strategi pembelajaran problem posing 

memang mungkin terjadi dan wajar dalam sebuah penelitian dengan alasan 

yang telah dikemukakan peneliti.  

2. Hipotesis Kedua  

Berdasarkan dari penghitungan uji analisis variansi dua jalur sel 

tak sama diperoleh hasil bahwa nilai FB = 0,411 dan Ftabel = 3,24 dan nilai  

signifikansi atau nilai probabilitas antar tingkat kemandirian siswa sebesar 

0,668 > 0,05. Karena FB < Ftabel  maka H0B diterima. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Budiyono (2009: 148) keputusan uji diambil dengan melihat 

apakah nilai statisitk uji amatan berada di daerah krtitis atau tidak. Jika 

nilai statisitik uji amatan berada di daerah kritis, maka H0 ditolak, 

sebaliknya bila nilai statistik uji amatan tidak berada di daerah kritis, maka 

H0 diterima. Dalam penelitian ini, nilai statisitik uji amatan tidak berada di 

daerah amatan, maka H0B diterima. Artinya tidak ada pengaruh prestasi 

belajar matematika ditinjau dari tingkat kemandirian siswa (tinggi, sedang 

dan rendah) pada pokok bahasan fungsi komposisi. 

Sebagaimana pada aspek kemandirian siswa yang diantaranya 

adalah adanya sikap berpendapat, berperilaku dan bertindak sendiri, 
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keinginan yang kuat, membuat perencanaan, kreatif penuh inisiatif, 

berusaha meningkatkan prestasinya dan memutuskan perkara sendiri. 

Dengan demikian, seharusnya kemandirian siswa di kelas memberikan 

pengaruh yang baik dalam peningkatan prestasi belajar matematika, tetapi 

dalam kenyataannya kemandirian siswa tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika.  

Namun, dalam penerapannya siswa masih enggan untuk 

memberikan pendapat, berperilaku dan bertindak sendiri, tidak adanya 

keinginan yang kuat untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini 

terjadi dimungkinkan karena siswa dalam pembelajaran sehari-hari masih 

bersifat pasif yang hanya mendengarkan guru saja.  

3. Hipotes is Ketiga 

Berdasarkan dari penghitungan uji analisis variansi dua  jalur sel 

tak sama diperoleh hasil bahwa nilai F AB = 0,787 dan F tabel = 3,24 dan nilai 

Sig. atau nilai probabilitas interaksi antar strategi pembelajaran da n 

kemandirian siswa adalah 0,467 > 0,05. Karena FAB < Ftabel maka H0AB 

diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyono (2009: 148) keputusan 

uji diambil dengan melihat apakah nilai statisitk uji amatan berada di 

daerah krtitis atau tidak. Jika nilai statisitik uji amatan berada di daerah 

kritis, maka H0 ditolak, sebaliknya bila nilai statistik uji amatan tidak 

berada di daerah kritis, maka H 0 diterima.  

Dalam penelitian ini, nilai statisitik uji amatan tidak berada di 

daerah amatan, maka H0AB  diterima.  Artinya  tidak ada interaksi antara 

strategi pembelajaran dan kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan fungsi komposisi. Menurut Trianto 

(2007: 105) pembelajaran dengan strategi contextual teaching and 

learning mendorong para guru untuk memilih dan mendesain lingkungan 

belajar yang dimungkinkan mengaitkan berbagai bentuk pengalaman 

sosial, budaya, fisika, dan psikologi dalam mencapai hasil belajar. Di 

dalam suatu lingkungan yang demikian, siswa menemui hubungan yang 

sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis di dalam 
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konteks dunia nyata, konsep dipahami melalui proses penemuan, 

pemberdayaan dan hubungan. Rerata prestasi belajar matematika kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol ini sejalan dengan tidak ada 

interaksi. 

 Hal ini berarti bahwa dari strategi pembelajaran dan kemandirian 

secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar matematika. Tidak terdapat interaksi ini dapat dilihat dari 

kenyataan bahwa pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika tidak tergantung pada kemandirian siswa. 

 

Dengan demikian pembahasan hasil penelitian mengenai tidak adanya  

interaksi strategi pembelajaran dan kemandirian terhadap prestasi belajar, dapat 

disimpulkan secara umum bahwa hasil penelitian ini mungkin terjadi dengan 

beberapa faktor kemungkinan yang telah dikemukakan di atas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tidak ada pengaruh strategi pembelajaran contextual teaching and 

learning  dan problem posing terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini 

didasarkan pada hasil analisis data diperoleh nilai FA = 0,122 dan nilai 

signifikansi 0,730 > 0,05.  

2. Tidak ada pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. Hal ini didasarkan pada hasil analisis data diperoleh nilai FB = 

0,411 dan nilai signifikansi 0,668 > 0,05. Artinya prestasi belajar 

matematika siswa sama antara siswa yang mempunyai kemandirian tinggi, 

sedang dan rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini didasarkan pada 
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analisis data diperoleh nilai FAB = 0,787 dan nilai signifikansi 0,467 > 

0,05.  
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