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DAMPAK PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1)  pengaruh 

pendekatan kontekstual dan konvensional terhadap hasil belajar matematika, (2) 

pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) adanya 

interaksi antara pendekatan kontekstual dan kemampuan awal siswa terhadap hasil 

belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

1 Sragen. Sampel dalam peneltian ini dipilih dengan teknik cluster random 

sampling yang terdiri dari kelas VIII-B dan VIII-C. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode tes dan dokumentasi. Sebelum dilakukan 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan untuk mengetahui kedua 

sampel memiliki kemampuan yang sama. Uji normalitas dan uji homogenitas 

merupakan uji prasyarat analisis pada penelitian ini. Teknik analisis data 

menggunakan analisis variansi dua jalur sel tak sama dengan taraf signifikansi 

5%. Hasil penelitian ini diperoleh: (1) terdapat pengaruh pendekatan kontekstual 

dan konvensional terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak terdapat 

interaksi antara pendekatan kontekstual dan kemampuan awal siswa terhadap hasil 

belajar matematika 

 

Kata Kunci: Pendekatan kontekstual, pendekatan konvensional, kemampuan 

awal siswa, hasil belajar matematika. 

Abstract 

This study aims to examine and analyze: (1) the effect of contextual and 

conventional approaches on mathematics learning outcomes, (2) the effect of 

students 'initial abilities on mathematics learning outcomes, (3) the interaction 

between contextual approaches and students' initial abilities on mathematics 

learning outcomes. This type of quantitative research with experimental design. 

The population in this study were all students of class VIII SMP Muhammadiyah 

1 Sragen. The sample in this study was selected by cluster random sampling 

technique consisting of classes VIII-B and VIII-C. Data collection techniques are 

done using test and documentation methods. Before conducting research, first 

performed a balance test to find out that both samples have the same ability. 

Normality test and homogeneity test are prerequisite tests of analysis in this study. 

The data analysis technique used variance analysis of two unequal cell lines with a 

significance level of 5%. The results of this study were obtained: (1) there was the 

influence of contextual and conventional approaches to mathematics learning 

outcomes, (2) there was an influence of students 'initial abilities on mathematics 

learning outcomes, (3) there was no interaction between contextual approaches 

and students' initial abilities towards mathematics learning outcomes. 

 

Keywords: contextual approach, conventional approach, students' initial ability, 

mathematics learning outcomes. 
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1. PENDAHULUAN 

Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Jihad dan Haris 2012:14). 

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar. Senada dengan pernyataan 

tersebut, Hasil belajar matematika adalah puncak dari kegiatan belajar yang 

berupa perubahan dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor dalam hal 

kemampuan tentang bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep dan logika 

yang berkesinambungan serta dapat diukur atau diamati (Suhendri, 2011: 32). 

Hasil belajar matematika siswa di Indonesia cenderung belum sesuai 

harapan. Menurut survey Programme for International Study Assesment 

(PISA) pada tahun 2015 di bawah Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia 

menempati peringkat 63 dari 69 negara. Berdasarkan UNESCO mutu 

pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara 

yang diamati.  

Rendahnya hasil belajar matematika dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor ekternal 

merupakan faktor yang bersumber dari luar individu siswa, penyebab 

rendahnya hasil belajar matematika yang bersumber dari luar individu siswa 

yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap keberhasilan seseorang, salah 

satunya yaitu pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh setiap guru pasti tidaklah sama. 

Kebanyakan di masa sekarang ini masih banyak guru yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran dengan cara lama yaitu dengan pendekatan 

konvensional. Dalam pendekatan konvensional biasanya guru akan menjadi 

pusat atau biasa disebut Teacher Centered, dalam pendekatan ini guru lebih 

banyak berceramah. Hal ini membuat siswa menjadi pasif dan tidak bisa 

berfikir aktif. 

Pendekatan  pembelajaran yang tepat akan membuat hasil belajar siswa 

menjadi lebih maksimal. Salah satu metode yang tepat yaitu dengan 
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menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam setiap kesempatan, 

pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (Contextual Problem). Dengan mengajukan 

masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk mengusai 

konsep matematika.  

Sanjaya (2006) mengemukakan mengenai konsep dasar pendekatan 

kontekstual atau CTL (contextual teaching and learning) yaitu,“Suatu strategi 

pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh 

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka”. Mulyasa dalam Rudi menyatakan 

CTL (contextual teaching and learning) merupakan konsep pembelajaran 

yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Siswa pada umumnya memiliki kemampuan untuk memahami materi yang 

akan disampaikan, meskipun kemampuan awal pemahaman materi setiap 

siswa berbeda tidak akan menjadi penghalang proses pembelajaran yang akan 

berlangsung. Dimana setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda, hal ini 

disebabkan karena berbagai macam faktor. 

Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, mereka cenderung akan 

lebih cepat dalam memahami soal, sebaliknya  untuk siswa yang mempunyai 

kemampuan sedang, mereka akan kalah cepat dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan tinggi, begitu juga dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

rendah. Maka dari itu guru perlu memilih model pembelajaran yang tepat agar 

siswa dengan kemampuan awal yang tinggi, sedang maupun rendah dapat 

menerima dan menyelesaikan permasalah matematika dengan baik. 

Menurut Mohammad Zain dalam Milman Yusdi (2010:10) mengartikan 

bahwa Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kakuatan kita berusaha 

dengan diri sendiri. Kegiatan menganalisis kemampuan awal siswa dalam 

pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan yang menerima siswa 
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apa adanya dan untuk menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan 

siswa tersebut. Dengan demikian, mengidentifikasi kemampuan awal siswa 

adalah bertujuan untuk menentukan apa saja yang harus diajarkan dan tidak 

perlu diajarkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1)  pengaruh 

pendekatan kontekstual dan konvensional terhadap hasil belajar matematika, 

(2) pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) 

adanya interaksi antara pendekatan kontekstual dan kemampuan awal siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sragen semester 

ganjil tahun ajaran 2019/2020. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan sampel kelas 

VIII-C sebanyak 31 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-B 

sebanyak 32 siswa sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode tes dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data keseimbangan kelas berupa nilai UTS dan nilai UAS 

digunakan sebagai nilai kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII-B dan VIII-C SMP Muhammadiyah 1 

Sragen. Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

matematika, dimana instrument tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat dan uji 

hipotesis. Uji prasyarat meliputi uji normalitas yang menggunakan metode 

Liliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Selanjutnya, 

untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

uji analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Tindak lanjut dari analisis 

variansi yaitu melakukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode 

Scheffe. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum diberikan perlakuan, uji keseimbangan terhadap kelas yang mejadi 

sampel pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dalam keadaan seimbang. Berdasarkan 

perhitungan pada pada uji keseimbangan diperoleh hasil yaitu            

       , hal ini berarti    diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol dalam keadaan seimbang 

sebelum diberikan perlakuan. 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama setelah melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Berikut ini merupakan hasil analisis variansi 

dua jalur dengan sel tak sama yang menggunakan taraf signifikansi 5%. 

Tabel 1. Hasil Anava Dua Jalur dengan Sel Tak Sama  

Sumber JK dK RK         

Pendekatan Pembelajaran (A)          1                      

Kemampuan Awal Siswa (B)            2                      

Interaksi (AB)        2                    

Galat (G)           57          - - 

Total (T)           62 - - - 

Berdasarkan hasil pada tabel 1, dapat diambil ksimpulan bahwa : (1) 

terdapat pengaruh antara pendekatan kontekstual dan pendekatan 

konvensional terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak terdapat 

interaksi antara pendekatan kontekstual dan kemampuan awal siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

Selanjutnya, karena     dan     ditolak, maka perlu dilakukan uji 

komparasi ganda menggunakan metode Scheffe’. Berikut ini merupakan hasil 

rerata hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa. 
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Tabel 2. Rerata Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari 

Kemampuan Awal Siswa  

Kelas 

Kemampuan Awal Siswa 
Rerata 

Marginal 
Tinggi 

(  ) 
Sedang 

(  ) 
Rendah 

(  ) 
Pendekatan Kontekstual 

(  ) 
65.45 61 52 59,48 

konvensional (  ) 
59.09 53.88 46.66 53,21 

Jumlah 124,54 114,88 98,66  

Rerata Marginal 62,27 57,44 49,33  

 

3.1 Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran 

Konvensionl Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa     ditolak, sehingga terdapat 

pengaruh antara penerapan pendekatan kontekstual dan konvensional terhadap 

hasil belajar matematika. Untuk mengetahui pendekatan pembelajaran 

manakah yang lebih baik dapat dilakukan dengan melihat besarnya rerata 

marginal dari masing-masing pendekatan pembelajaran. Menurut hasil 

perhitungan, diperoleh rerata marginal pendekatan pembelajaran kontekstual 

adalah 59,48 dan rerata marginal pendekatan pembelajaran konvensional 

adalah 53,21. Dari kedua rerata marginal antar kelas tersebut terlihat rerata 

marginal kelas eksperimen dengan pendekatan pembelajaran kontekstual  

lebih tinggi daripada rerata marginal kelas kontrol dengan pendekatan 

pembelajaran konvensional. 

Hal ini bersesuaian dengan kondisi di lapangan dimana pada kelas 

eksperimen dengan pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan siswa 

lebih aktif, mampu menemukan hasil penyelesaian dengan sendiri melalui  

diskusi kelompok dan mampu bekerja sama dengan siswa yang lain.  

Hal tersebut sependapat dengan Hutagaol (2013) dalam penelitiannya yang 

menyatakan peendekatan kontekstual secara signifikan lebih baik daripada 

pendekatan konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kontekstual lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap 

hasil belajar matematika 
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3.2 Pengaruh Kemampuan Awal siswa Terhadap Hasil Belajar 

Pemahaman Konsep Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa 

Hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa     ditolak, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata hasil 

belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, kemampuan 

awal sedang, dan kemampuan awal rendah. Uji komparasi ganda yang 

digunkan yaitu menggunakan metode Scheffe. 

Tabel 3. Rangkuman Komparasi Antar Kolom 

H0 H1 Fhitung Ftabel Keputusan 

                   6,32 H0 diterima 

                    6,32 H0 ditolak 

                   6,32 H0 diterima 

Berdasarkan tabel 2 dan 3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi memiliki hasil belajar matematika 

yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan awal 

seang dan rendah. Siswa dengan kemampuan awal sedang memiliki hasil 

belajar matematika yang sama dengan siswa yang memiliki kemampuan awal 

rendah. Hal tersebut bersesuaian dengan kondisi dilapangan dimana siswa 

dengan kemampuan awal tinggi lebih baik dalam menyelesaikan soal tes hasil 

belajar dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. 

Hal ini sependapat dengan Suparman (2011) bahwa kemampuan awal 

merupakan pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki seseorang pada saat 

akan memulai mengikuti pembelajaran. Siswa dengan kemampuan awal 

sedang dan rendah lebih cenderung malu dalam mengungkapkan pendapat 

kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal dan kurang aktif untuk maju 

mengerjakan soal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) siswa dengan kemampuan awal 

tinggi memiliki hasil belajar matematika yang sama dengan siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang, (2) siswa dengan kemampuan awal tinggi 

memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 
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yang memiliki kemampuan awal rendah, dan (3) siswa dengan kemampuan 

awal sedang memiliki hasil belajar matematika yang sama dengan siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah. 

3.3 Interaksi Antara Model Pembelajaran dengan Pemahaman Konsep 

Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Hipotesis ketiga diperoleh hasil      diterima, sehingga menunjukkan bahwa 

tidak terdapat interaksi antara pendekatan kontekstual dan konvensional 

dengan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika. Tidak 

adanya interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal 

siswa terhadap hasil belajar matematika dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya yaitu: (1) waktu yang terbatas dalam pembelajaran, (2) 

kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, dan (3) kemampuan siswa yang 

berbeda-beda dalam menerima materi. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih 

banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar matematika yang 

tidak hanya dari penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat dan 

kemampuan awal siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin, 

Fitriani, Rahmi, dan Fitri (2018) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran yang ditinjau dari pengetahuan awal 

dengan pemahaman konsep matematis siswa. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara pendekatan 

pembelajaran dengan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual dan 

konvensional terhadap hasil belajar siswa. Pada pendekatan kontekstual 

memiliki rerata hasil belajar matematika yang lebih tinggi daripada rerata hasil 

belajar matematika yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kontekstual lebih baik daripada pendekatan konvensional. (2) Terdapat 

pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika. Dengan 
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melihat rerata dapat diketahui bahwa siswa dengan kemampuan awal tinggi 

memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik dibanding siswa dengan 

kemampuan awal rendah. (3) Tidak terdapat interaksi antara pendekatan 

pembelajaran kontekstual dan konvensional dengan kemampuan awal siswa 

terhadap hasil belajar matematika. Untuk setiap kemampuan awal tinggi, 

sedang, maupun rendah diperoleh hasil belajar matematika dengan pendekatan 

kontekstual yang lebih baik dibanding hasil belajar matematika dengan 

pendekatan konvensional. 
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