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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) perbedaan efek 

penggunaan strategi pembelajaran langsung dan contekstual teaching and learning terhadap 

hasil belajar matematika, (2) perbedaan efek motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika, dan (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa  kelas XI SMA Al 

Islam 3 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 3 kelas paralel. Sampel dari penelitian 

ini kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen menggunakan strategi pembelajaran langsung 

dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol menggunakan strategi pembelajaran contekstual 

teaching and learning. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 

angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Tehnik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama yang 

sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian pada   = 5%, 

diperoleh : (1) tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran langsung dan contekstual 

teaching and learning terhadap hasil belajar dengan FA = 0,014, (2) tidak terdapat 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika dengan FB = 0,972, dan 

(3) tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan motivasi terhadap 

hasil belajar matematika dengan FAB = 0,035. 

Kata kunci : pembelajaran langsung, contekstual teaching and learning, 

motivasi. 



 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan erat kaitannya dengan proses belajar mengajar, karena proses 

belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam pendidikan. Dalam proses belajar 

mengajar, diperlukan kreatifitas guru dalam menggunakan strategi pembelajaran yang 

tepat agar produk dari proses belajar mengajar tersebut berkualitas.  

Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah  

lemahnya proses pendidikan yang akhirnya hanya mengarahkan siswa untuk 

menghafal teori.  Masalah yang lainnya adalah rendahnya hasil belajar siswa terutama 

pada mata pelajaran matematika. Pelajaran matematika seringkali dirasakan sulit oleh 

siswa sehingga siswa cenderung tidak senang untuk mempelajarinya, akibatnya  tidak   

sedikit siswa yang malas untuk belajar matematika, sehingga siswa mengalami 

kesulitan belajar matematika, dan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika 

siswa.  

Baik buruknya situasi proses belajar mengajar dan tingkat pencapaian hasil 

proses instruksional itu pada umumnya bergantung pada faktor – faktor yang meliputi 

: 1) karakteristik siswa; 2) karakteristik guru; 3) interaksi dan metode; 4) karakteristik 

kelompok; 5) fasilitas fisik; 6) mata pelajaran; dan 7) lingkungan sekitar. (Muhibbin 

Syah, 2011 : 246). 

Menurut Suyatno (2012) pendidikan di Indonesia di tingkat ASEAN sudah 

jauh tertinggal dari Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Untuk 



 
 

tingkat dunia, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan 69 dunia. Negara 

Firlandia masih menduduki peringkat 1 dunia. Bahkan Korea Selatan dan Jepang ada 

di peringkat 2 dan 3 dunia. (http://www.umm.ac.id/en/detail-4-benang-kusut-

pendidikan-indonesia-opini-umm.html, diakses pada pukul 20:00, pada tanggal 13 

oktober 2012). 

Kesulitan belajar matematika bisa timbul dalam wujud kesulitan membedakan 

angka, simbol – simbol, serta bangun – bangun ruang (kemampuan persepsi visual 

yang buruk), tidak sanggup mengingat dalil – dalil matematis (kemampuan 

mengingat yang buruk) menulis angka yang tidak terbaca atau dalam ukuran kecil 

(kelemahan fungsi motorik), dan tidak memahami makna simbol – simbol matematis 

(pemahaman yang lemah terhadap istilah – istilah matematis). Bentuk kelemahan 

lainnya meliputi lemahnya kemampuan berpikir abstrak (memecahkan soal – soal dan 

melakukan perbandingan) serta metakognisi (mengidentifikasi serta memanfaatkan 

algoritma dalam memecahkan soal – soal matematika). (Derek Wood ,2007 : 68). 

Secara global, faktor - faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita 

bedakan  menjadi tiga macam, yakni faktor internal (faktor dari dalam siswa), faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), faktor pendekatan belajar (approach to learning). 

Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor eksternal 

yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, serta faktor pendekatan belajar siswa yakni 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

http://www.umm.ac.id/en/detail-4-benang-kusut-pendidikan-indonesia-opini-umm.html
http://www.umm.ac.id/en/detail-4-benang-kusut-pendidikan-indonesia-opini-umm.html


 
 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi – materi pelajaran. (Muhibbin Syah, 

2011 : 129). 

 Arrends (1997) menyatakan bahwa model pengajaran langsung adalah salah 

satu pendekatan 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. Pengajaran langsung digunakan untuk 

menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. 

Penyusunan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus 

seefisien mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang 

digunakan. (Dalam Trianto, 2007 : 29). 

Pembelajaran kontekstual atau Contekstual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. (Agus Suprijono, 2009 : 79-80). 

Selain guru harus kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran,  guru 

harus memahami perbedaan karakteristik dan motivasi belajar yang dimiliki oleh 

setiap siswa, karena setiap siswa memiliki motivasi belajar yang berbeda – beda. 

Motivasi yaitu dorongan yang berfungsi sebagai penguatan bersemayamnya segala 



 
 

informasi dalam memori peserta didik. (Agus Suprijono, 2009 : 49). Motivasi belajar 

siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya saja guru memberikan 

reward kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi atau siswa yang menunjukkan 

kinerja yang memuaskan. Siswa yang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan 

diberikan pemahaman tentang kerugiannya jika tidak menguasai materi yang 

disampaikan. 

Melalui gambaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

dan menganalisis (1) perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran langsung dan 

contekstual teaching and learning terhadap hasil belajar matematika, (2) perbedaan 

efek motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara 

strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Melalui 

hipotesis yang tersusun sebagai berikut: 

H1A   : Ada pengaruh strategi pembelajaran langsung dan contekstual teaching and 

learning terhadap hasil belajar matematika. 

H1B    : Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

H1AB : Ada interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

 



 
 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat (hubungan 

kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor – faktor lain yang 

mengganggu. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 9). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa dan variabel bebasnya adalah strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar. Strategi pembelajaran yang diterapkan adalah strategi pembelajaran 

langsung sebagai perlakuan pada kelas eksperimen, dan strategi contekstual teaching 

and learning sebagai perlakuan pada kelas kontrol. Kedua kelas tersebut akan 

dibandingkan dengan meninjau pada motivasi belajar siswa. Dengan membandingkan 

kedua kelas tersebut, diharapkan dapat diketahui perbedaan hasil belajar matematika 

siswa antara strategi pembelajaran langsung dengan contekstual teaching and 

learning.  

Sebelum perlakuan diberikan, terlebih dahulu masing – masing kelompok 

dipastikan memiliki kemampuan awal yang sama. Sebagai tahap akhir dari penelitian 

ini adalah masing – masing kelompok diberikan tes untuk mengukur tingkat hasil 

belajar setelah mendapat perlakuan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cluster Random Sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan untuk menentukan 



 
 

sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Dari ketiga kelas yang 

ada diambil dua kelas yaitu kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan strategi Pembelajaran Langsung dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas 

kontrol dengan menggunakan strategi Contekstual Teaching and Learning.  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu metode 

pokok dan metode bantu. Metode pokok berupa metode angket dan metode tes, 

sedangkan metode bantu berupa metode dokumentasi.  

Perbedaan hasil belajar siswa diketahui melalui metode tes dalam 

mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran langsung dan contekstual teaching 

and learning. Namun sebelumnya, soal tes harus diuji apakah layak digunakan dalam 

penelitian. Pengujian yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas soal. 

Untuk mengetahui validitas tiap item instrumen digunakan rumus korelasi product 

moment, yaitu :  

     
                

                               
 

Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas soal digunakan rumus alpha sebagai 

berikut : 

     
 

   
  

      

  
  

 



 
 

Setelah itu, dilakuka uji normalitas menggunakan uji liliefors dengan taraf 

signifikasi 5% dan uji homogenitas menggunakan metode leverne’s dengan taraf 

signifikasi 5% antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan SPSS 17.0.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 20 soal tryout, instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel dengan hasil reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu 0,929. 

Sedangkan untuk validitas soal dapat dilihat lebih jelas pada tabel 1. 

Tabel 1 

Nilai Validitas Instrumen 

No. 

item 

rxy rtabel Keterangan No. 

item 

rxy rtabel Keterangan 

1 0,749 0,532 Valid  11 0,340 0,532 Tidak valid  

2 0,615 0,532 Valid  12 0,567 0,532 Valid 

3 0,716 0,532 Valid 13 0,268 0,532 Tidak valid 

4 0,775 0,532 Valid 14 0,567 0,532 Valid 

5 0,628 0,532 Valid 15 0,619 0,532 Valid 

6 -0,229 0,532 Tidak valid 16 0,923 0,532 Valid 

7 0,591 0,532 Valid  17 0,619 0,532 Valid 

8 0,687 0,532 Valid 18 0,207 0,532 Tidak valid 

9 0,597 0,532 Valid 19 0,093 0,532 Tidak valid 

10 0,512 0,532 Tidak valid 20 0,716 0,532 Valid 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan 6 item tidak valid dan 14 item valid. Ini 

berarti terdapat 14 soal yang nilai validitasnya lebih dari nilai validitas tabel dengan 

jumlah subyek sebanyak 14, yaitu rtabel = 0,532. 



 
 

Strategi pembelajaran contekstual teaching and learning mendapat tanggapan 

positif dari siswa dan guru. Hal ini terbukti dari pengolahan hasil tes yang dilakukan 

diakhir pembelajaran. Strategi pembelajaran contekstual teaching and learning 

memiliki rata – rata nilai yang lebih tinggi yaitu 75,68077 daripada strategi 

pembelajaran langsung. 

Hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

ini. 

Tabel 2 

Hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama 

Sumber variansi Fhitung Ftabel Sig  keputusan 

Strategi (A)  0,014 4,279 0,905 H0A diterima 

Motivasi (B)   0,972 3,422 0,394 H0B diterima 

Interaksi (AB) 0,035 3,422 0,966 H0AB diterima 

 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikasi 5% pada 

hipotesis pertama diperoleh FA = 0,014 < Ftabel = 4,279 dan nilai Sig  0,905 > 0,05, 

maka H0A diterima artinya tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran langsung 

dan contekstual teaching and learning terhadap hasil belajar matematika. Artinya 

tidak ada dampak yang berarti dari penggunaan strategi pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran langsung dan contekstual teaching and learning 

terhadap hasil belajara matematika pokok bahasan limit fungsi. Ini bertolak belakang 



 
 

dengan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh strategi pembelajaran terhadap 

hasil belajar matematika. 

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh 

contekstual teaching and learning terhadap hasil belajar matematika, namun tidak 

seharusnya menjadi masalah yang berarti terhadap penggunaan strategi contekstual 

teaching and learning dalam pembelajaran. Dengan hasil diantara kedua kelas dimana 

kelas kontrol lebih baik daripada kelas eksperimen. Secara rinci hasil penelitian 

memang menunjukkan tidak ada pengaruh antara strategi pembelajaran langsung dan 

CTL terhadap hasil belajar matematika. 

Untuk hipotesis kedua, berdasarkan hasil pengujian uji analisis variansi dua 

jalur sel tak sama diperoleh hasil bahwa nilai FB = 0,972 dan nilai Ftabel = 3,422 dan 

nilai signifikansi atau nilai probabilitas antar motivasi belajar menunjukkan hasil 

sebesar 0,394 > 0,05. Karena FB < Ftabel maka H0B diterima, sehingga diperoleh 

kesimpulan tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika.  

Hal ini dimungkinkan karena siswa pada saat pengisian angket motivasi, 

mereka tidak dengan sungguh – sungguh mengisi angket motivasi tersebut, mereka 

kurang memahami petunjuk yang diberikan serta ada sebagian siswa yang melihat 

jawaban milik temannya. Siswa tidak memahami pentingnya penelitian ini, dan 

kurang kerjasama antara peneliti dan siswa pada saat penelitian.  



 
 

Sedangkan untuk hipotesis ketiga, berdasarkan hasil pengujian uji analisis 

variansi dua jalur sel tak sama diperoleh hasil bahwa nilai FAB = 0,035 dan nilai Ftabel 

= 3,422 dan nilai signifikansi atau nilai probabilitas interaksi strategi pembelajaran 

dan motivasi belajar menunjukkan hasil sebesar 0,966 > 0,05. Karena FAB < Ftabel 

maka H0AB diterima, sehingga diperoleh kesimpulan strategi pembelajaran dan 

motivasi tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Tidak terdapat 

interaksi ini dapat dilihat bahwa pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

tidak bergantung pada motivasi siswa. 

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak adanya interaksi strategi 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika, diantaranya 

siswa masih mengalami kesulitan belajar dalam proses pembelajaran dikelas, baik 

siswa maupun peneliti belum terjadi kerjasama yang berarti yang mendukung 

penelitian. 

Dengan demikian pembahasan hasil penelitian mengenai tidak adanya 

interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika, dapat disimpulkan secara umum bahwa hasil penelitian seperti ini 

mungkin terjadi dengan alasan yang telah dijelaskan di atas.    

 

 

 



 
 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dengan mengacu pada hipotesis   = 5% yang telah dirumuskan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh strategi pembelajaran langsung dan 

contekstual teaching and learning terhadap hasil belajar matematika terlihat dari 

analisis FA = 0,014 < Ftabel = 4,279 dan nilai Sig  0,905 > 0,05. Tidak ada pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika terlihat dari analisis data diperoleh 

FB = 0,972 < Ftabel = 3,422 dan nilai Sig 0,394 > 0,05. Serta tidak ada efek pengaruh 

strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Hal ini 

berdasarkan analisis data diperoleh FAB = 0,035 < Ftabel = 3,422 dan nilai Sig 0,966 > 

0,05. 
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