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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING 

BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEBERANIAN DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA  

Febri Mustika Sari, A410090126, Jurusann Pendidikan Matematika, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 77halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keberanian dan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII MTs N Surakarta 1 melalui 

penerapan model pembelajaran Problem Solving berbasis Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII MTs N Surakarta 1 

yang berjumlah 38 siswa dan obyek penelitian adalah keberanian dan hasil 

belajar matematika siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif dengan model alur, yaitu data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh; 1) Peningkatan 

keberanian siswa dalam pembelajaran matematika yang dapat dilihat dari 

meningkatnya indikator yang meliputi, antara lain: a) Kemampuan mencoba hal-

hal baru, sebelum tindakan sebesar 10,53%, siklus I meningkat menjadi 36,84%, 

dan siklus II meningkat menjadi 65,79%, b) Kemampuan mengemukakan 

pendapat, sebelum tindakan sebesar 15,79%, siklus I meningkat menjadi 44,74%, 

dan siklus II meningkat menjadi 68,42%, c) Kemampuan mengendalikan rasa 

takut, sebelum tindakan sebesar 7,89%, siklus I meningkat menjadi 26,32%, dan 

siklus II meningkat menjadi 63,16%, d) Kemampuan menghadapi tantangan, 

sebelum tindakan sebesar 5,26%, siklus I meningkat menjadi 26,32%, dan siklus 

II meningkat menjadi 60,53%; 2) Peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika yang dapat dilihat dari hasil tes tertulis yang 

memenuhi nilai ≥ 65, sebelum tindakan sebesar 39,47%, siklus I meningkat 

menjadi 55,26%, dan siklus II meningkat menjadi 73,68%. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving 

berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan keberanian dan hasil belajar siswa. 
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PENDAHULUAN 

 

Keberanian dalam belajar matematika itu penting. Melalui keberanian, 

siswa akan senantiasa untuk mau mencoba hal-hal yang baru, mau 

mengemukakan pendapat, mampu mengendalikan rasa takut, dan mau 

menghadapi tantangan.  

Keberanian dalam belajar matematika akan berdampak pada hasil belajar 

siswa. Karena tercapainya hasil pembelajaran yang maksimal jika siswa memiliki 

keberanian dalam belajar matematika. Oleh karena itu, sekolah perlu 

meningkatkan keberanian siswa dalam belajar matematika.  

Mustari (2011: 243) berpendapat bahwa keberanian adalah kemampuan 

untuk menghadapi ketakutan, derita, resiko, bahaya, ketidaktentuan, atau 

intimidasi. Asep Jihad (2008:14), hasil belajar merupakan pencapaian bentuk 

perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Solusi pembelajaran yang mampu meningkatkan keberanian dan hasil 

belajar matematika siswa yaitu dengan model pembelajaran problem solving 

berbasis CTL. Keunggulan model pembelajaran problem solving berbasis CTL    

antara lain mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis, mampu mencari 

berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi, belajar menganalisis 

masalah dari berbagai aspek dan mendidik siswa untuk mampu mengemukakan 

pendapatnya. suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

dihubungkan dengan realitas kehidupan nyata siswa.    

Penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) Adakah 

peningkatan keberanian setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran problem solving berbasis CTL, (2) Adakah peningkatan hasil 

belajar setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

problem solving berbasis CTL. 

Tujuan dari penelitian ini, meliputi: (1) Tujuan umum yaitu 

mendeskripsikan peningkatan keberanian dan hasil belajar siswa, (2) Tujuan 

khusus, antara lain: (a) Mendeskripsikan peningkatan keberanian dalam belajar 



matematika dengan model pembelajaran problem solving berbasis CTL, (b) 

Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika dengan model 

pembelajaran problem solving berbasis CTL. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru matematika dan peneliti. 

Menurut Sutama (2011:16) pengertian penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan 

riil yang dihadapi oleh praktisi pendidikan dalam tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing, kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan 

ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur.  

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Surakarta 1. Waktu penelitian 

selama 4 bulan dengan dua kali siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII 

E MTs Negeri Surakarta 1 yang berjumlah 38 siswa dan guru matematika yang 

berkolaborasi dengan peneliti. Sedangkan obyek penelitian adalah pembelajaran 

matematika dalam usaha peningkatan keberanian dan hasil belajar siswa dengan 

penerapan model pembelajaran problem solving berbasis CTL. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara, antara lain: observasi, tes, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2011: 220).  

Mahmud (2011: 185) menyatakan bahwa tes adalah rangkaian 

pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. 

Keabsahan data ini dapat dilakukan melalui observasi secara terus-

menerus, triangulasi sumber, metode, dan teori, diskusi teman sejawat, dan 

pengecekan referensi. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi secara terus-menerus dan triangulasi yang dilakukan dengan tekun 



selama proses pembelajaran berlangsung bertujuan agar data yang dihasilkan 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Moleong (Sutama, 

2011:100), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data tersebut. 

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan metode 

alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 

dikembangkan selama proses pembelajaran. Beberapa langkah yang harus dilalui 

dalam metode alur, meliputi: pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Proses pengumpulan data dengan menyeleksi data dari beberapa sumber  

yang tersedia dan yang dijadikan acuan dalam penelitian. Kemudian menentukan 

fokus, meringkas, menyusun, dan mengubah bentuk data yang ada ke dalam 

catatan lapangan. 

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pemahaman tentang 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Verifikasi data dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan 

yang tinggi. Dengan demikian langkah analisis data dalam penelitian tindakan ini 

dilakukan semenjak tindakan dilakukan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya 

tindakan siklus II, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini mengalami perubahan yang positif. Hasil penelitian 

pada tindakan kelas siklus II diperoleh kesepakatan bahwa tindakan belajar yang 

diambil telah berhasil meningkatkan keberanian dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan di atas 

mengenai keberanian belajar matematika pada siswa kelas VIII MTs N Surakarta 

1 dalam pembelajaran matematika dari sebelum dilakukan tindakan sampai 

tindakan kelas siklus II disajikan dalam tabel berikut: 



Tabel 4.1 

Data Peningkatan Keberanian Belajar Matematika 

Aspek yang diamati Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Kemampuan mencoba hal-

hal baru 

4 siswa 

(10,53%) 

14 siswa 

(36,84%) 

25 siswa 

(65,79%) 

Kemampuan 

mengemukakan pendapat 

6 siswa 

(15,79%) 

17 siswa 

(44,74%) 

26 siswa 

(68,42%) 

Kemampuan 

mengendalikan rasa takut 

3 siswa 

(7,89%) 

10 siswa 

(26,32%) 

24 siswa 

(63,16%) 

Kemampuan menghadapi 

tantangan 

2 siswa 

(5,26%) 

10 siswa 

(26,32%) 

23 siswa 

(60,53%) 

 

Berdasarkan tabel 4.1 peningkatan keberanian belajar 

matematika dapat digambarkan pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Keberanian Belajar Matematika 

Hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II menunjukkan peningkatan 

keberanian yaitu 1) Mampu mencoba hal-hal baru: sebelum tindakan 4 siswa 

(10,53%), siklus I meningkat menjadi 14 siswa (36,84%), dan siklus II menjadi 25 
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siswa (65,79%). 2) Mampu mengemukakan pendapat: sebelum tindakan 6 siswa 

(15,79%), siklus I meningkat menjadi 17 siswa (44,74%), dan siklus II meningkat 

menjadi 26 siswa (68,42%). 3) Mampu mengendalikan rasa takut: sebelum 

tindakan 3 siswa (7,89%), siklus I meningkat menjadi 10 siswa (26,32%), dan 

siklus II meningkat menjadi 24 siswa (63,16%). 4) Mampu menghadapi 

tantangan: sebelum tindakan 2 siswa (5,26%), siklus I meningkat menjadi 10 

siswa (26,32%), dan siklus II meningkat menjadi 23 siswa (60,53%). 

Selain bertujuan untuk meningkatkan keberanian siswa, penelitian pada 

tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hasil pengamatan yang dilakukan menyimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang sangat signifikan dari sebelum 

tindakan sampai dengan tindakan siklus II. Hasil belajar ditinjau dari banyaknya 

siswa yang mencapai nilai hasil belajar  ≥ 65 dapat disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Aspek yang 

diamati 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Hasil Belajar Siswa 15 siswa 

(39,47%) 

21 siswa 

(55,26%) 

28 siswa 

(73,68%) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 peningkatan hasil belajar matematika 

dapat digambarkan pada grafik dibawah ini. 



 

Gambar 4.2 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Matematika 
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meningkat dibandingkan dengan siklus I. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa pada siklus II keberanian dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Kondisi Awal Siklus I Siklus II

Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar
matematika



yang signifikan dan meningkat sesuai dengan target yang diharapkan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem solving berbasis CTL  

dapat meningkatkan keberanian dan hasil belajar matematika siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian tindakan kelas secara kolaborasi antara pengampu mata 

pelajaran matematika dan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan keberanian siswa dalam pembelajaran matematika yang 

dituangkan dalam indikator, antara lain: a) Kemampuan mencoba hal-hal baru, 

b) Kemampuan mengemukakan pendapat, c) Kemampuan mengendalikan rasa 

takut, dan d) Kemampuan menghadapi tantangan. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran problem solving berbasis CTL yang dilihat dari 

nilai hasil belajar siswa ≥ 65. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 

meningkatkan keberanian dan hasil belajar matematika dengan model 

pembelajaran problem solving berbasis CTL, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah, hendaknya kepala sekolah menindaklanjuti penerapan 

model pembelajaran problem solving berbasis CTL dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kepada guru mata pelajaran matematika, hendaknya guru matematika 

menerapkan model pembelajaran problem solving berbasis CTL disetiap 

pembelajaran agar dapat meningkatkan keberanian dan hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Terhadap siswa, hendaknya siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran matematika. 

4. Terhadap peneliti selanjutnya, hendaknya para peneliti dapat melakukan 

penelitiannya pada jenjang pendidikan yang lain dan berupaya 



mengembangkan penelitiannya dengan gagasan dan ide-ide baru untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang lebih baik, kreatif dan inovatif. 
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