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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan: (1) pengaruh 

model pembelajaran Problem Solving dan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh kedisiplinan siswa 

terhadap hasil belajar matematika, (3) Interaksi antara model pembelajaran dan 

kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian 

ini adalah kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012/ 2013 yang 

terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 270 siswa. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 68 siswa diperoleh dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Sebelum dilakukan uji 

hipotesis menggunakan anava, perlu diadakan prasyarat analisis, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan analisis data dengan mengacu 

pada hipotesis yang dirumuskan dan tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajara Solving 

dan Contextual Teaching and Learning (CTL). Berdasarkan uji F diperoleh FA > 

Ftabel, yaitu 14,7704 > 3,997. (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan dan hasil belajar matematika. Berdasrakan uji F diperoleh FB > 

Ftabel, yaitu 408,943 > 3,147. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika, dengan harga statistik uji 

FB > Ftabel, yaitu 408,943 > 3,147. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Problem Solving dan 

Contextual Teaching and Learaning (CTL) ditinjau dari kedisiplinan siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran problem soving, model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning, Kedisiplinan Siswa, Hasil Belajar 

Matematika 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang menjadi idola bagi dunia 

pendidikan nasional maupun internasional. Terbukti dengan diperlukannya 

matematika sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun 

sampai saat ini matematika adalah mata pelajaran yang dianggap paling sulit bagi 

siswa di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kenyataan ini 

membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran siswa tentang pentingnya 

mempelajarai matematika untuk kehidupan sehari-hari.. 

Tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh sekolah setelah 

menyelenggarakan proses pembelajaran matematika akan diketahui dengan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar merupakan tolok ukur, tujuan, dan evaluasi dari suatu 

proses belajar mengajar. Penilaian kemampuan hasil belajar dapat dilihat dari 

aspek kognitif, yaitu kemampuan siswa memahami dan menguasai pelajaran yang 

disampaiakan oleh guru. Salah satu cara melihat aspek kognitif siswa adalah 

melalui pemberian tes atau ulangan.  

Hasil belajar tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya adalah kedisiplinan. Disiplin adalah sifat patuh terhadap suatu 

peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Menurut Slameto (dalam Setyo, 

2008) menyatakan bahwa “disiplin merupakan sikap yang menunjukkan 

kesediaan untuk menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan, tata tertib 

peraturan, nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku”. Dalam penelitian ini, disiplin 

yang dimaksud adalah disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah. Hubungan 

antara kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika dapat dilihat dari 

kegiatan siswa sehari-hari dalam proses pembelajaran. Belajar matematika 

memerlukan konsentrasi yang tinggi dan langkah-langkah yang terstruktur untuk 

bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Jika siswa tidak disiplin dalam 

belajar, berlatih dan mendengarkan nasehat serta arahan guru maka hasil belajar 

yang diperoleh juga semakin rendah karena langkah-langkah yang diambil kurang 

tepat. Berbeda dengan siswa yang berdisiplin maka dia akan terbiasa 
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menyelesaikan permasalahan matematika secara terstruktur dengan langkah-

langkah yang sesuai.  

Selain faktor kedisiplinan, penggunaan model pembelajaran juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran yang tidak 

sesuai akan mengakibatkan suasana pembelajaran menjadi tidak nyaman, 

sehingga siswa enggan untuk belajar karena tidak bersemangat. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Problem Solving  

dan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Model pembelajaran Problem Solving menekankan pada proses pemecahan 

masalah. Menurut Syah (dalam Suryati, Jasmaniyah, 2009: 70) menyebutkan 

bahwa pembelajaran pemecahan masalah (problem solving) pada dasarnya adalah 

belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berfikir secara sistematis, logis, 

teratur, dan teliti. Sedangkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu penyampaian  

materi, karena pembelajaran dikaitkan dengan hal terdekat yang dialami oleh 

siswa. “Pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok 

dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis 

dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa” (Elaine dalam Rusman, 2012: 

187).  

Melalui model pembelajaran problem solving dan Contextual Teaching and 

Learning (CTL), diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kartikasari (2011) menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta  tahun 

pelajaran 2010/2011. Penelitian yang dilakukan oleh Suryati dan Jasmaniyah 

(2009) menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran model problem solving 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X3 SMA Negeri 2 Bireun pada 

materi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. 
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Sedangkan penelitian yag dilakukan oleh Hidayati (2012) menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan 

prestasi belajar matematika.  

Memperhatikan uraian di atas, studi yang dilakukan bertujuan untuk 

mengkaji dan mendeskripsikan: (1) pengaruh penggunaan model pembelajaran 

terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika, (3) efek interaksi antara model pembelajaran dan kedisiplinan 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMP N 2 Banyudono kelas VII Semester Genap 

tahun ajaran 2012/ 2013. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif 

dengan metode penelitian eksperimen. Variabel terikat adalah hasil belajar 

matematika siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan 

kedisiplinan siswa. Model pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran problem solving  sebagai perlakuan pada kelas eksperimen dan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai perlakuan 

pada kelas kontrol. Kedua kelas tersebut kemudain dibandingkan dengan 

meninjau kedisiplinan siswa. Dengan membandingkan kedua kelas tersebut, 

diharapkan dapat diketahui perbedaan hasil belajar antara penggunaan model 

pembelajaran Problem Solving dan CTL. 

Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Problem Solving  

yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Model 

pembelajaran ini terdapat beberapa langkah, yaitu: merumuskan masalah, 

menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian 

hipotesis, dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Kemudian pada 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Model pembelajaran ini juga memiliki beberapa langkah, yaitu: 

mengembangkan pemikiran siswa, melaksanakan kegiatan inquiry (penemuan), 

mengembangkan sikap ingin tahu siswa, menciptakan masyarakat belajar, 
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menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, melakukan refleksi, dan 

melakukan penilaian secara obyektif. 

Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 2 

Banyudono tahun ajaran 2012/ 2013, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 

2 dari 8 kelas VII yang ada di SMP N 2 Banyudono tahun ajaran 2012/ 2013. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling kelompok (Cluster Random 

Sampling), yaitu pengambilan sampel dengan cara acak. Sampling adalah proses 

pengambilan sampel (Budiyono, 2009: 121). Sebelum menghitung data hasil 

penelitian, perlu diadakan uji keseimbangan untuk mengetahui bahwa kedua 

sampel memiliki kemampuan awal yang sama sebelum perlakuan. Setelah uji 

keseimbangan, juga perlu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas sampel. 

Perbedaan hasil belajar diketahui dari penggunaan metode tes untuk 

mengevalusai keberhasilan model pembelajaran Problem Solving dan model 

pembelajaran CTL terhadap hasil belajar matematika siswa, sedangkan untuk 

mengetahui tingkat kedisiplinan siswa digunakan metode angket kedisiplinan 

siswa. Sebelum digunakan sebagai metode pengumpulan data pada sampel 

penelitian, maka soal tes hasil belajar dan angket kedisiplinan siswa harus diuji 

cobakan terlebih dahulu kepada sampel tryout (selain sampel penelitian) untuk 

mengetahui kelayakan soal. Untuk menguji kelayakan soal tes hasil belajar adalah 

dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas soal. Untuk mengetahui 

validitas tiap item instrumen, digunakan rumus korelasi Product Moment yang 

dianalisis dengan bantuan program SPSS Versi 17.0.  Sedangkan untuk 

mengetahui reliabilitas soal menggunakan rumus Alpha yang dianalisis dengan 

bantuan program SPSS Versi 17.0 Selain itu, metode dokumentasi juga digunakan 

untuk mengetahui data-data sampel penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam uji coba tes hasil belajar, peneliti menggunakan soal tes bentuk 

uraian yang berjumlah 7 soal. Untuk menguji validitas item soal tes hasil belajar 

digunakan rumus korelasi product moment. Nilai dari masing-masing item tes 
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hasil belajar dibandingkan dengan nilai koefisien tabel pada N = 68 dan tingkat 

signifikan 5% sebesar 0,2386. Adapun ringkasan perhitungan  uji validitas item 

soal hasil belajar matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Validitas Tes Hasil Belajar 

No. Item rxy ttabel Ketereangan  

1 0,667 0,2386 Valid 

2 0,734 0,2386 Valid 

3 0,617 0,2386 Valid 

4 0,311 0,2386 Valid 

5 0,729 0,2386 Valid 

6 0,583 0,2386 Valid 

7 0,420 0,2386 Valid 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai rxy > ttabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa semua item soal tes hasil belajar adalah valid, sehingga semua soal dapat 

dijadikan bahan untuk pengumpulan data penelitian. Kemudian soal tes yang valid 

harus diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha, karena jenis 

soal yang digunakan adalah bentuk uraian. Dari perhitungan menggunakan rumus 

Alpha didapatkan hasil sebesar 0,64255. Sedangkan suatu soal dikatakan reliabel 

jika nilai Alpha > ttabel. Dengan demikian soal tes hasil belajar tersebut adalah 

reliabel, karena nilai Alpha > ttabel, yaitu 0,64255 > 0,2386. 

Uji validitas angket kedisiplinan siswa dapat dicari dengan menggunakan 

rumus product moment. Nilai dari masing-masing item angket dibandingkan 

dengan nilai koefisien tabel pada N = 68 dan tingkat signifikan 5% sebesar 

0,2386. Adapun perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 17.0 dapat 

diringkas pada Tabel 2.  
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Tabel 2 

Tabel Uji Validitas Angket 

No Correlations (F) rtabel Keputusan 

1 0,594 0,2386 Valid 

2 0,500 0,2386 Valid 

3 0,346 0,2386 Valid 

4 0,177 0,2386 Tidak Valid 

5 0,480 0,2386 Valid 

6 0,549 0,2386 Valid 

7 0,415 0,2386 Valid 

8 0,226 0,2386 Tidak Valid 

9 0,448 0,2386 Valid 

10 0,291 0,2386 Valid 

11 0,675 0,2386 Valid 

12 0,441 0,2386 Valid 

13 0,491 0,2386 Valid 

14 0,381 0,2386 Valid 

15 0,734 0,2386 Valid 

16 0,377 0,2386 Valid 

17 0,412 0,2386 Valid 

18 0,400 0,2386 Valid 

19 0,670 0,2386 Valid 

20 0,737 0,2386 Valid 

 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa 18 item dinyatakan valid, karena nilai 

correllations > rtabel. Sedangkan yang tidak valid sebanyak 2 item yaitu item 

angket nomor 4 dan 8. Selanjutnya hanya 18 item yang digunakan untuk 

mengambil data sampel, sedangkan item yang tidak valid tidak digunakan. 

Kemudian uji reliabilitas angket menggunakan rumus Alpha. Berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0 didapatkan bahwa 

nilai Alpha sebesar 0,815. Nilai Alpha > rtabel, yaitu 0,815 > 0,2386. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa angket tersebut adalah reliabel. 
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Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, model 

pembelajaran dan kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Rangkuman hasil ANAVA dua jalan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber Varian JK dK RK Fhitung Ftabel Keputusan 

Model 

Pembelajaran (A) 
80,95343 1 80,9534 14,7704 3,997 H0A Ditolak 

Kedisiplinan (B) 4482,67 2 2241,33 408,943 3,147 H0B Ditolak 

Interaksi (AB) 10,75646 2 5,37823 0,98129 3,147 H0AB Diterima 

Galat 339,8078 62 5,48077    

Total 4914,187      

 

Berdasarkan Tabel 3, dengan menggunakan taraf signifikasi 5% pada 

hipotesis pertama menghasilkan FA = 14,7704 dan Ftabel = 3,997. Karena FA > 

Ftabel maka H0 ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. Hipotesis kedua diperoleh 

FB = 408,943 dan Ftabel = 3,147. Karena FB > Ftabel  maka H0 ditolak. Dengan 

demikian ada perbedaan efek antara kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan Himpunan. Hipotesis ketiga diperoleh nilai FAB = 

0,98129 dan Ftabel = 3,147. Karena FA < FAB maka H0AB diterima. Dengan 

demikian tidak ada interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan 

kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika.  

 Perbedaan pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap hasil 

belajar matematika siswa dapat disajikan dalam Tabel rerata hasil belajar dan 

kedisiplinan siswa pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4 

Rerata Hasil Belajar dan Kedisiplinan Siswa 

Model 

Pembelajaran 

Kedisiplinan  Rerata 

Marginal Tinggi Sedang  Rendah  

Eksperimen 86,775 80,60625 73,84285714 80,40803571 

Kontrol 86,05 78,816667 71,9 78,92222222 

Rerata Marginal 86,4125 79,711458 72,87142857   

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar matematika 

kelas eksperimen sebesar 80,41, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata 

nilai hasil belajar matematika sebesar 78,92. Karena nilai rata-rata siswa yang 

diberi perlakuan model pembelajaran problem solving lebih tinggi dibandingkan 

nilai rata-rata siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran CTL, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran problem solving lebih baik 

hasilnya dibandingkan model pembelajaran CTL. Hasil penelitian ini didukung 

oleh peneliti Joseph (2012) yang menyimpulkan bahwa siswa harus memiliki 

pengetahuan yang relevan dan dapat mengkoordinasikan penggunaan 

keterampilan yang tepat untuk memecahkan masalah, dan kemampuan 

memecahkan masalah siswa sangat penting untuk menyadari kesulitan-kesulitan 

yang mereka hadapi. 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji 

komparasi ganda antar kolom. Adapun rangkuman hasil uji komparasi ganda antar 

kolom dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 

Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

H0  𝑋 𝑡 − 𝑋 𝑠 
2 

(
1

𝑛𝑖
−
1

𝑛𝑗
) 

RKG Fobs Ftabel Keputusan 

µt = µs 6,70 0,085714 5,48 144,96 6,294 H0 ditolak 

µt = µr 13,54 0,1 5,48 232,53 6,294 H0 ditolak 

µs = µr 6,840 0,085714 5,48 190,3868 6,294 H0 ditolak 
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Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa ada perbedaan rerata hasil belajar 

matematika pada kelompok siswa yang berdisiplin tinggi dengan kelompok siswa 

yang berdisiplin sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa hipotesis pertama Fobs(µt = µs) > 

Ftabel , yaitu 144,96 > 6,294. Dengan demikian H0 ditolak, dan dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa yang berdisiplinan tinggi lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang berdisiplin sedang. 

Hipotesis kedua ada perbedaan rerata hasil belajar matematika pada 

kelompok siswa yang berdisiplin tinggi dengan kelompok siswa yang berdisiplin 

rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa Fobs(µt = µs) > Ftabel , yaitu 232,53 > 

6,294. Dengan demikian H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa yang berdisiplinan tinggi lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

berdisiplin rendah. 

Hipotesis ketiga ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

matematika pada kelompok siswa yang berdisiplin sedang dengan kelompok 

siswa yang berdisiplin rendah. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa Fobs(µt = µs) > Ftabel 

, yaitu 190,3868 > 6,294. Dengan demikian H0 ditolak, dan dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa yang berdisiplinan sedang lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang berdisiplin rendah.  

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti Hidayati (2012) dan Fadmawati 

(2012) yang menyimpulkan bahwa disiplin belajar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar matematika. 

Hasil uji hipotesis dengan taraf signifikan 5% diketahui bahwa tidak ada 

interaksi penggunaan model pembelajaran dan kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. Kondisi ini dapat disajikan pada Grafik profil efek variabel 

model pembelajaran dan kedisiplinan siswa sebagai berikut: 
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Grafik 1 

Profil Efek Variabel Model Pembelajaran dan Kedisiplinan Siswa 

 Dari Grafik 1 dapat dilihat bahwa garis yang berwarna merah (model 

pembelajaran Problem Solving) dan garis yang berwarna biru (model 

pembelajaran CTL) tidak berpotongan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran dan kedisiplinan siswa tidak berinteraksi terhadap 

hasil belajar matematika.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving dan CTL 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Model pembelajaran problem solving 

dapat memberikan hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). (2) Siswa yang memiliki 

tingkat kedisiplinan tinggi memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan sedang dan rendah, dan siswa 

yang memiliki tingkat kedisiplinan sedang memiliki hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. (3) Tidak 

ada interaksi antara model pembelajaran dan kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 
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