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ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan karakter kemandirian dan 

tanggung jawab belajar bagi siswa kelas VIIIC semester genap SMP Muhammdiyah 1 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014 melalui implementasi pendekatan kontekstual dengan 

metode resitasi. Penelitian ini termasuk jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 34 orang. Metode pengumpulan data meliputi 

wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis kritis dan komparatif. Untuk menjamin validitas data 

digunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran matematika. 

Peningkatan kemandirian siswa: 1) mengajukan pertanyaan atau gagasan sendiri sebelum 

tindakan 29,41%, setelah dilakukan tindakan 61,76%, 2) menyelesaikan tugas secara 

mandiri sebelum tindakan 23,53%, setelah dilakukan tindakan 50%. Peningkatan tanggung 

jawab siswa: 1) menyerahkan tugas tepat waktu sebelum tindakan 32,35%, setelah 

dilakukan tindakan 61,76%, 2) mempresentasikan hasil kerja kelompok sebelum tindakan 

26,47%, setelah dilakukan tindakan 64,71%, 3) melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh sebelum tindakan 29,41%, setelah dilakukan tindakan 55,88%. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa melalui implementasi pendekatan 

kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab 

siswa belajar matematika. 

 

Kata kunci: kemandirian; kontekstual; resitasi; tanggung jawab 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam pembentukan akhlak anak 

bangsa. Menurut Gaffar (dalam Dharma Kusuma, dkk, 2011:5) pendidikan karakter adalah 

sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Nilai-

nilai karakter yang perlu ditanamkan pada diri siswa diantaranya kemandirian dan rasa 
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tanggung jawab dalam pembelajaran matematika. Agus Zaenul Fitri (2012: 41) menyatakan 

bahwa indikator keberhasilan dari nilai karakter kemandirian adalah 1) siswa mampu 

bekerja secara mandiri, 2) membangun kemandirian siswa melalui tugas-tugas yang bersifat 

individu. Sedangkan indikator keberhasilan dari nilai karakter tanggung jawab adalah: 1) 

siswa mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik, 2) siswa mampu 

bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta pada 

siswa kelas VIIIC semester genap tahun 2013/ 2014 diperoleh beberapa masalah yang 

sering dialami oleh guru mata pelajaran matematika. Masalah tersebut antara lain: 1) 

rendahnya kemandirian siswa dalam pembelajaran, yaitu mengajukan pertanyaan atau 

gagasan sendiri 29,41%, menyelesaikan tugas secara mandiri (tanpa bantuan orang lain) 

23,53%, dan perhatian siswa terhadap pelajaran 35,29%, 2) rendahnya rasa tanggung jawab 

siswa dalam pembelajaran yaitu menyerahkan tugas tepat waktu 32,35%, bersedia 

mempresentasikan hasil kerja kelompok 26,47% serta melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas dengan sungguh-sungguh 29,41%. 

Akar penyebab kurangnya kemandirian dan tanggung jawab siswa belajar 

matematika bersumber pada guru. Dalam pembelajaran guru masih menggunakan strategi 

pembelajaran yang monoton dan konvensional. Guru belum menggunakan strategi 

pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Guru 

menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, dalam tahap persiapan maupun tahap 

penyampaian materi ajar kurang melibatkan siswa dalam belajar optimal, pembelajaran 

cenderung berpusat pada guru dan klasikal. 

Hasil penelitian terdahulu sudah banyak memberikan alternatif peningkatan terhadap 

cara, pendekatan atau strategi apa yang digunakan agar guru dapat meningkatkan nilai-nilai 

karakter kemandirian dan tanggung jawab siswa. Namun sampai saat ini kemandirian dan 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran matematika masih belum sesuai dengan 

harapan. 

Berdasarkan akar penyebab masalah dapat ditawarkan alternatif  tindakan yaitu 

melalui implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi. Pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan konsep belajar yang dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi  yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat 

(Nurhadi dalam Rusman, 2010:189). Menurut Hardini Isriani dan Dewi Puspitasari (2012: 



 
 

 
 

26) metode pemberian tugas atau resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar, kemudian harus 

dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat merangsang siswa untuk aktif 

belajar, baik secara individual maupun kelompok. 

Salah satu keunggulan pembelajaran kontekstual adalah memudahkan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran, karena dalam pembelajaran materi dikaitkan dengan hal 

terdekat yang dialami 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, 2011: 

187). Sedangkan keunggulan dari metode resitasi adalah 1) dapat memupuk rasa percaya 

diri, 2) dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa (Isriani Hardini dan Dewi 

Puspitasari, 2012: 26). Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010: 87) salah 

satu keunggulan metode resitasi adalah dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar 

pengawasan guru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan, yaitu melalui 

implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan 

kemandirian dan tanggung jawab belajar matematika bagi siswa kelas VIIIC semester genap 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2013/ 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1) implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan 

kemandirian bagi siswa kelas VIIIC semester genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

tahun 2013/ 2014, 2) implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan tanggung jawab bagi siswa kelas VIIIC semester genap SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu bulan September 2013 sampai dengan 

Februari 2014. Dalam penelitian ini, guru matematika bertindak sebagai subjek yang 

memberikan tindakan. Seluruh siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah I Surakarta tahun 

ajaran 2013/ 2014 yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan dengan 

jumlah seluruhnya yaitu 34 siswa sebagai subjek yang menerima tindakan. Peneliti sebagai 

observer mengamati jalannya proses pembelajaran. Penelitian dilakukan kolaborasi dengan 

langkah penelitian sejak dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, refleksi, evaluasi dan penyimpulan.  



 
 

 
 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain wawancara, observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Menurut Sutama (2011: 34) wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Observasi digunakan untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku tindakan belajar 

siswa. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul 

pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekolah, nama siswa, dan foto pelaksanaan tindakan selama kegiatan 

penelitian yang menggambarkan situasi pembelajaran yang dilakukan di kelas VIIIC SMP 

Muhammadiyah. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kritis dan komparatif. Teknik 

analisis kritis, peneliti mengungkapkan kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran setelah diterapkan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi. Teknik analisis komparatif, digunakan peneliti untuk memantau perkembangan 

siswa setelah pendekatan kontekstual dengan metode resitasi diterapkan yaitu dengan 

membandingkan hasil antar siklus.  

Keabsahan data yaitu dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, peneliti mengumpulkan 

data yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2008: 83). 

Triangulasi teknik, yaitu dengan wawancara, metode observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang sama. Data yang dimaksud adalah data tentang 

kemandirian dan tanggung jawab siswa kelas VIIIC dalam pembelajaran matematika. 

Triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan observasi terhadap guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Peningkatan kemandirian belajar siswa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peningkatan 

kemandirian siswa melalui pendekatan kontekstual dengan metode resitasi 

menyimpulkan bahwa implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi 

dapat meningkatkan kemandiran siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VIIIC 



 
 

 
 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan 

meningkatnya indikator-indikator kemandirian setelah dilakukan tindakan. Indikator 

tersebut antara lain mengajukan pertanyaan atau gagasan sendiri dan menyelesaikan 

tugas secara mandiri (tanpa bantuan orang lain). 

Pada putaran I peningkatan indikator-indikator kemandirian mulai terlihat 

dibandingkan sebelum dilakukan tindakan, namun peningkatannya masih rendah. 

Pelaksanaan tindakan putaran II mengacu pada perbaikan pelaksanaan tindakan putaran 

I. Perbaikan putaran I yang diterapkan pada pelaksanaan tindakan putaran II 

memberikan hasil yang baik dan cukup memuaskan. Indikator-indikator kemandirian 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan indikator-indikator 

kemandirian dari sebelum tindakan, putaran I dan putaran II dapat disajikan dalam tabel 

1 berikut. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemandirian Belajar Matematika 

No. Indikator yang diamati 

Sebelum 

Tindakan  

Setelah tindakan 

Putaran I Putaran II 

1. 

Mengajukan pertanyaan atau 

gagasan sendiri 

10 siswa 

(29,41%) 

14 siswa 

(41,18%) 

21 siswa 

(61,76%) 

2. 

Menyelesaikan tugas secara 

mandiri (tanpa bantuan orang lain) 

8 siswa 

(23,53%) 

12 siswa 

(35,29%) 

17 siswa 

(50%) 

                       

 Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa kemandirian belajar siswa mengalami 

peningkatan secara bertahap dari sebelum tindakan hingga adanya tindakan putaran I 

sampai putaran II. Menyampaikan pertanyaan atau gagasan sendiri sebelum tindakan 10 

siswa (29,41%), putaran I 14 siswa (41,18%), putaran II 21 siswa (61,76%). 

Menyelesaikan tugas secara mandiri sebelum tindakan 8 siswa (23,53%), putaran I 12 

siswa (35,29%), putaran II 17 siswa (50%).  

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nuraeni dkk (2012: 17) yang mengkaji tentang peningkatan kemandirian belajar 

siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe group investigasi (GI), menyimpulkan 

bahwa melalui pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam 



 
 

 
 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Indikator 

kemandirian yang diamati dalam penelitian ini adalah memiliki hasrat bersaing dan 

semangat belajar, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi, memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugasnya dan bertanggung 

jawab terhadap apa yang dilakukannya. 

 Ahmad Fauzan dan Yerizon (2013: 13) dalam penelitiannya tentang pengaruh 

pendekatan RME dan kemandirian belajar  terhadap kemampuan matematis siswa 

menyimpulkan bahwa terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran RME dan 

kemandirian belajar dalam mempengaruhi kemampuan penalaran siswa. Sedangkan  

Sutama, Haryoto dan Sabar Narimo (2013: 57) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Contextual Math Learning Based on Lesson Study Can Increase Study 

Communication” menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan 

kontekstual berbasis lesson study dapat meningkatkan komunikasi studi matematika. 

Penelitian Jasmanidar (2013: 34) tentang peningkatan hasil belajar matematika melalui 

penerapan metode resitasi menyimpulkan bahwa 1) metode resitasi dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika, 2) metode resitasi dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran, 3) metode resitasi dapat memotivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika, dan 4) metode resitasi sangat efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan hasil penelitian-penelitian 

terdahulu pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan 

kemandirian siswa. 

2. Peningkatan tanggung jawab belajar siswa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peningkatan tanggung 

jawab siswa melalui pendekatan kontekstual dengan metode resitasi menyimpulkan 

bahwa implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VIIIC 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan 

meningkatnya indikator-indikator tanggung jawab setelah dilakukan tindakan. Indikator 

tersebut antara lain menyerahkan tugas tepat waktu, mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. 

Pada putaran I peningkatan indikator-indikator tanggung jawab mulai terlihat 

dibandingkan sebelum dilakukan tindakan, namun peningkatannya masih rendah. 

Pelaksanaan tindakan putaran II mengacu pada perbaikan pelaksanaan tindakan putaran 



 
 

 
 

I. Perbaikan putaran I yang diterapkan pada pelaksanaan tindakan putaran II 

memberikan hasil yang baik dan cukup memuaskan. Indikator-indikator tanggung jawab 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan indikator-indikator tanggung 

jawab dari sebelum tindakan, putaran I dan putaran II dapat disajikan dalam tabel 2 

berikut. 

Tabel 2 

Data Peningkatan Tanggung Jawab Belajar Matematika 

No.  Indikator yang diamati  

Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1. Menyerahkan tugas tepat waktu 

11 siswa 

(32,35%) 

 15 siswa 

(44,12%) 

21 siswa 

(61,76%) 

2. 

Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

9 siswa 

(26,47%) 

 13 siswa 

(38,24%) 

 22 siswa 

(64,71%) 

3. 

Melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas dengan sungguh-sungguh 

10 siswa 

(29,41%) 

 13 siswa 

(38,24%) 

19 siswa 

(55,88%) 

 

  Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa tanggung jawab belajar siswa 

mangalami peningkatan secara bertahap dari sebelum tindakan hingga adanya tindakan 

putaran I sampai putaran II. Menyerahkan tugas tepat waktu sebelum tindakan 11 siswa 

(32,35%), putaran I 15 siswa (44,12%), putaran II 21 siswa (61,76%). 

Mempresentasikan hasil kerja kelompok sebelum tindakan 9 siswa (26,47%), putaranI 

13 siswa (38,24%), putaran II 22 siswa (64,71%). Melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas dengan sungguh-sungguh sebelum tindakan 10 siswa (29,41%), putaran I 13 siswa 

(38,24%), putaran II 19 siswa (55,88%). 

  Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Umy Hidayatur dkk, (2011: 253) tentang pengembangan karakter 

tanggung jawab, kejujuran, tekun/ gigih dan peningkatan hasil belajar kognitif fisika 

matematika II melalui perkuliahan terpadu. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

melalui perkuliahan terpadu dapat mengembangkan karakter tanggung jawab, kejujuran, 

tekun/ gigih dan hasil belajar kognitif fisika matematika II. Hal ini terbukti dengan 



 
 

 
 

adanya peningkatan pengembangan karakter siswa salah satunya adalah berkurangnya 

mahasiswa yang terlambat. Selain itu juga terdapat peningkatan hasil belajar kognitif 

fisika matematika II . 

  Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Dawam (2013: 95) menyimpulkan 

bahwa implementasi pendekatan CTL dengan model inkuiry berbasis demonstrasi dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indikator 

yang diamati yaitu partisipasi peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan  

Sutama, Haryoto dan Sabar Narimo (2013: 57) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Contextual Math Learning Based on Lesson Study Can Increase Study 

Communication” menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan 

kontekstual berbasis lesson study dapat meningkatkan komunikasi studi matematika. 

  Penelitian Jasmanidar (2013: 34) tentang peningkatan hasil belajar matematika 

melalui penerapan metode resitasi menyimpulkan bahwa metode resitasi dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika, 2) metode resitasi dapat meningkatkan aktivitas 

dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, 3) metode resitasi dapat memotivasi siswa 

dalam pembelajaran matematika, dan 4) metode resitasi sangat efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika.  

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan hasil penelitian-penelitian 

terdahulu pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan tanggung 

jawab siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang peningkatan kemandirian 

dan tanggung jawab siswa melalui pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

disimpulkan bahwa: 1) implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan karakter kemandirian bagi siswa kelas VIIIC semester genap SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014. Terbukti dari meningkatnya indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur karakter kemandirian. Indikator tersebut adalah 

mengajukan pertanyaan atau gagasan sendiri dan menyelesaikan tugas secara mandiri (tanpa 

bantuan orang lain). 2) implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan karakter tanggung jawab bagi siswa kelas VIIIC semester genap SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014. Terbukti dari meningkatnya indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur karakter tanggung jawab. Indikator tersebut 



 
 

 
 

adalah menyerahkan tugas tepat waktu, mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diajukan sejumlah saran kepada guru 

matematika, siswa dan peneliti selanjutnya. Guru matematika, hendaknya menerapkan 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dalam pembelajaran matematika. Melalui 

penerapan pendekatan  kontekstual dengan metode resitasi, pembelajaran akan lebih 

bermakna, sehingga siswa mudah memahami setiap materi yang diajarkan serta dapat 

meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa. Kepada siswa hendaknya lebih 

berani untuk bertanya jika menghadapi permasalahan, tidak hanya bergantung pada siswa 

lain, saling bekerjasama dalam diskusi dan memperbanyak mengerjakan latihan soal. 

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian pada hal-hal yang belum 

dicapai secara maksimal dalam meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa serta 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan materi dan metode tertentu untuk mengatasi 

permasalahan yang muncul dalam pembelajara matematika. 
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