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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN 

HANDS ON ACTIVITY TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIK DITINJAU DARI KEMANDIRIAN 

BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Oleh: 

 

 Eni Jubaidah 

 

Berdasarkan hasil observasi berupa tes kemampuan pemecahan masalah 

matematik peserta didik semester ganjil kelas VIII A SMP Negeri 1 Pulau Panggung 

pada hari senin 9 Januari 2017, menunjukkan bahwa terdapat peserta didik yang tidak 

mencapai KKM. Penyebab hal ini adalah peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika dan kurang aktif dalam proses pembelajaran dikelas, kurangnya 

tuntutan peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan tentang materi  yang sedang 

dipelajari, dan kemandiriran belajar peserta didik masih rendah. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran 

kontekstual berbantuan Hands On Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematik ditinjau dari kemandirian belajar peserta didiik kelas VIII SMP Negeri 1 

Pulau Panggung. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy Eksperimental 

Design. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Pulau 

Panggung dengan jumlah populasi 256 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dengan perlakuan model pembelajaran 

kontekstual berbantuan Hands On Activity, kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 

dengan perlakuan model pembelajaran kontekstual dan kelas VIII D sebagai kelas 

kontrol dengan menggunakan metode ceramah. Teknik analisis data menggunakan uji 

normalitas dengan uji Lilifors dan uji homogenitas dengan uji Bartlett. Dilanjutkan 

dengan uji hipotesis yaitu menggunakan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak tak 

sama dan uji lanjut menggunakan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe’. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data penelitian diperoleh hasil 

bahwa, kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan perlakuan model 

pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity lebih baik dibandingkan 

dengan peserta didik dengan perlakuan model pembelajaran kontekstual maupun 

model pembelajaran konvensional/metode ceramah. Kemampuan pemecahan masalah 

matematik peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih baik daripada 

peserta didik yang memiliki kemandirian belajar sedang maupun rendah. Sedangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik yang memiliki kemandirian 

belajar sedang lebih baik daripada peserta didik yang memiliki kemandirian belajar 

rendah. Dan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kategori 



 

kemandirian belajar peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematik. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On Activity, 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik, Metode Ceramah Dan 

Kemandirian Belajar Peserta Didik 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

 

 

Artinya: “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS : Ash Sharh’ : 6). 

 

 

 

 

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya)”. (QS : An Najm : 39 – 40) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap 

negara. Pendidikan akan menyiapkan siswa untuk menghadapi masalah dengan 

situasi serta kondisi yang berbeda, terlebih di era globalisasi. Pendidikan memberikan 

kesempatan siswa tidak sekedar bertahan hidup ditengah kemajuan zaman melainkan 

membangun kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, saling menghormati, toleransi, 

religius, berakhlak mulia dalam upaya menyelesaiakan masalah dan menciptakan 

kreatifitas. Salah satu fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam UU nomor 20 

tahun 2003 adalah: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
  

 

 Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga 

dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran. 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II Pasal 3, h.3 



 
 

Masalah pendidikan yang berkaitan dengan kuantitas ataupun kualitasnya perlu 

mendapat perhatian dan penanganan yang lebih baik. Pendidikan diharapkan 

menciptakan generasi baru yang lebih potensial dan dapat berkembang menjadi 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas, karena generasi baru yang akan 

melanjutkan pembangunan bangsa. Manusia yang berpendidikan akan mempunyai 

derajat yang lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan. Allah SWT 

mengistimewakan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana firman-

Nya dalam QS. Mujadalah: 11, sebagai berikut: 

ُ لَُكْم َوإَِذا قِيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزو  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا فِي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ

ن و   اُهَّللا ِع يَي   ُهَّللا    َي ْر َي ِع  م آمَي ك  نْر مَي  ويَي  بِعمَي  وَي ُهَّللا    َي َي َي اٍت   اْر ِع ْرمَي  أ وت و  وَي اُهَّللا ِع يَي  مِع بِعي تَي ْر  )١١). خَي

Artinya: 

 Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, oleh 

karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan 

kualitas pendidikan, terus digalakan oleh pemerintah masyarakat dengan 

menyelenggarakan sistem pendidikan disesuaikan dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dilaksanakan dalam berbagai jenjang 
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pendidikan baik formal maupun informal. Penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya 

dimotori oleh seorang guru sebagai mitra belajar siswa. oleh karena itu, guru 

memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas belajar siswa pada seluruh 

mata pelajaran tak terkecuali pelajaran matematika.  

 Mempelajari matematika tidak hanya memahami konsepnya saja atau 

prosedurnya saja, akan tetapi banyak hal yang dapat muncul dari hasil proses 

pembelajaran matematika. Kebermaknaan dalam belajar matematika ditandai dengan 

kesadaran apa yang dilakukan, apa yang dipahami dan apa yang tidak dipahami oleh 

peserta didik tentang fakta, konsep, relasi, dan prosedur matematika. Menurut Afgani, 

kebermaknaan dalam belajar matematika akan muncul manakala aktivitas yang 

dikembangkan dalam belajar matematika memuat standar proses pembelajaran 

matematika, yakni pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, pemecahan masalah, 

dan representasi.
2
 Sesuai dengan salah satu tujuan mata pelajaran matematika untuk 

Sekolah Menengah Pertama menurut Badan Standar Nasional Pendidikan ialah siswa 

memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh.
3
 

                                                             
2 Siti Mawaddah. Hana Anisah, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative 

Learning) Di Smp”. Edu-Mat Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2015), h. 

166   
3
 Ibid. 
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Kebermaknaan dalam belajar matematika ditekankan oleh Weitheimer dalam 

Afgani, bahwa belajar dapat terjadi karena ditemukannya berbagai cara penyelesaian 

suatu masalah.
4
 Cara penyelesaian masalah yang didapat oleh siswa merupakan hasil 

dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa terkait dengan masalah yang 

ingin dicari penyelesaiannya. Oleh karena itu guru harus mampu membantu siswa 

memberikan kebermaknaan dalam belajar matematika serta membangun kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa untuk memperdalam pemahaman siswa 

terhadap matematika. 

Pemecahan masalah matematis sebagai salah satu aspek kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, didefinisikan oleh Cooney sebagai proses menerima masalah dan 

berusaha menyelesaikan masalah itu.
5
 Sedangkan Polya mendefinisikan pemecahan 

masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu 

tujuan yang tidak dengan segera dicapai..
6
 

Agar peserta didik mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kegiatan belajar, maka peserta didik harus lebih tekun dan giat dalam belajarnya, 

karena masalah yang dihadapi peserta didik dalam kegiatan belajar tidak akan dicapai 

                                                             
4 Ibid, h. 167 
5 Diar Veni Rahayu, Ekasatya Aldila Afriansyah, “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematik Siswa Melalui Model Pembelajaran Pelangi Matematika”. Jurnal Pendidikan 

Matematika, Volume 5, Nomor 1, (April 2015), h. 31 
6 Ibid.   
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tanpa adanya usaha sendiri. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-

Najm sebagai berikut: 

ًٰى  ْنَساِا إِ َّ َما َ َ   ) ۴۰ ( َوأَاَّ َ ْ يَ ُ َ ْىَ  يَُ يٰى ). ۳۹ (َوأَْا لَْيَس لِْ ِ

Artinya : 

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya).(QS. An-Najm: 39-40)”. 

 

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa seseorang termasuk peserta didik tidak 

akan memperoleh sesuatu kecuali dengan usahanya sendiri sehingga dengan usahanya 

itu tercermin hasil yang diharapkannya. Mengingat setiap peserta didik mempunyai 

taraf berpikir yang berbeda, dan adanya kesulitan peserta didik dalam memecahkan 

masalah, maka keterampilan dan keahlian yang dimiliki seorang guru diharapkan 

mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar peserta didik menguasai 

pembelajaran sesuai dengan target yang akan dicapai dalam kurikulum.  

Disisi lain diketahui bahwa, kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

masih tergolong rendah khususnya di SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Hal ini dapat 

dilihat pada tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang telah dilakukan 

pada kelas VIII.A di SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Nilai tersebut dapat dilihat 

dalam tabel seperti berikut: 

Tabel 1.1 

Data Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Semester 

Ganjil Kelas VIII.A 
NO KELAS Nilai (x) Jumlah 
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x < 75 x ≥ 75 

1 Kelas VIII.A 23 9 32 

Sumber: Hasil Observasi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Peserta Didik 

Kelas VIII.A SMPN 1 Pulau Panggung, Tanggal 9 Januari 2017 

 

Dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah tersebut, mengindikasikan 

bahwa terdapat beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah yang tidak 

dikuasai oleh peserta didik. Menurut Polya indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematik siswa meliputi: 

 

1. Memahami masalah 

Pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, 

melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan diantara fakta-

fakta dan membuat formulasi pertanyaan masalah. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan 

pertanyaan yang harus dijawab. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus 

dilaksanakan dengan hati-hati. Diagram, tabel atau urutan dibangun secara 

seksama sehingga si pemecah masalah tidak akan bingung. 

4. Melihat (mengecek) kembali 
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Aspek yang harus dicantumkan siswa pada langkah ini meliputi 

penyimpulan jawaban yang telah diperoleh dengan benar/memeriksa 

jawabannya dengan tepat.
 7
 

Dari hasil tersebut peserta didik diketahui bahwa kurang mampu menunjukkan 

pemahaman masalah, merancang model matematika, mencari solusi yang tepat serta  

menganalisis suatu masalah. Berdasarkan hasil tersebut kemampuan pemecahan 

masalah matematik peserta didik disekolah itu masih rendah. Rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik disekolah itu diduga dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Dalam proses pembelajaran di SMPN 1 Pulau Panggung, guru masih 

menggunakan strategi pembelajaran yang cenderung monoton. Sebab pembelajaran 

yang dilakukan sehari-hari masih menggunakan metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan peserta didik seringkali merasa sulit belajar matematika bahkan 

cenderung bosan mengikuti proses belajar mengajar di kelas serta banyak peserta 

didik kurang memiliki motivasi belajar. 

Hal itu terlihat saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti peserta didik 

kurang memperhatikan penjelasan guru dengan baik, tidak mencoba mengerjakan 

contoh soal yang diberikan guru, terlambat mengumpulkan tugas bahkan ada yang 

                                                             
7 Siti Mawaddah, Hana Anisah, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative 

Learning) Di Smp”, Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 3, Nomor 2, (Oktober 2015), h. 167 
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tidak mengumpul tugas sama sekali dan seringkali menunggu jawaban dari teman 

yang telah selesai mengerjakannya, serta kurang lengkapnya catatan yang mereka 

miliki akibatnya mereka kurang menguasai materi dengan baik, yang mengakibatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik rendah. 

Pemilihan metode pengajar yang tepat akan membantu peserta didik memahami 

materi pelajaran matematika. Guru diberi kebebasan dalam memilih metode 

pengajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan disampaikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran 

dengan menggunakan satu metode saja, tetapi harus mampu menggunakan beberapa 

metode mengajar yang sesuai dengan materi yang disampaikan.  

Memahami masalah di atas, maka peneliti mencoba menerapkan model 

pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On Activity sebagai salah satu alternatif 

strategi pembelajaran, sehingga mempermudah peserta didik untuk menerima materi 

yang akan di sajikan, dengan demikian akan memberi rasa senang bagi peserta didik 

dalam belajar matematika.  

Elaine B. Johnson mendefinisikan pembelajaran kontekstual adalah sebuah 

sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. 

Lebih lanjut, Elaine mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem 
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pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa.
8
 

Hands on activity adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk melibatkan siswa 

dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan menemukan, 

mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri. 9 Melalui 

hands on activity siswa juga dapat memperoleh manfaat antara lain: menambah 

minat, motivasi, menguatkan ingatan, dapat mengatasi masalah kesulitan belajar, 

menghindarkan salah paham, mendapatkan umpan balik dari siswa serta 

menghubungkan yang konkrit dan yang abstrak. 

Berdasarkan uraian diatas pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On 

Activity memberikan siswa pengalaman dan kemampuan belajar yang senantiasa 

terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya. 

Dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran dengan pembelajaran kontekstual yang 

dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, guru juga 

perlu memperhatikan kemandirian belajar siswa dalam penyelesaian permasalahan 

matematik. Dalam belajar matematika dituntut ketelitian, ketekunan serta kesabaran 

baik dalam memahami suatu konsep maupun dalam pemecahan masalah yang ada. 

Masing-masing kemampuan tersebut merupakan salah satu bentuk integrasi 

                                                             
8
 Dr. Rusman, M.Pd , Model-model Pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187 
9 Kartono, “Hands On Activity Pada Pembelajaran Geometri Sekolah Sebagai Asesmen 

Kinerja Siswa”, h. 22 
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kemandirian siswa, sehingga siswa yang satu dengan siswa yang lainnya berbeda-

beda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dewi Yuningrih menyatakan 

bahwa, kemandirian belajar merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

hasil belajar peserta didik. Sebab siswa yang memiliki kemandirian yang baik akan 

menemukan konsep dan cara belajar sendiri sehingga mampu memahami dan dapat 

menyelesaikan persoalan.10 

Kemandirian adalah cara kita memandang bagaimana hubungan ketergantungan 

kita kepada yang lain. Steven Covey menjelaskan 3 tingkatan hubungan ini, yaitu : 

1. Bergantung pada yang lain. 

2. Mandiri. 

3. Membina hubungan saling bergantung.
11

 

Siswa harus dibina agar tidak bergantung pada orang lain. Jika dalam segala hal 

siswa mengandalkan kemampuan diri untuk berbuat, maka siswa bisa dikatakan 

mandiri. Kemandirian didiskripsikan sebagai sikap dari perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas hal itu dikemukakan 

oleh Zubaedi.
12

 Pribadi yang mandiri berarti mampu memiliki pendamping dan 

                                                             
10 Dewi Yuningrih, “Meningkatkan Kemandirian Belajar Matematika Melalui Metode Jigsaw 

Bagi Siswa Kelas Xii Ap Semester Gasal Smk Negeri 1 Jogonalan Klaten Tahun Pelajaran 2015 / 

2016”. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN, Vol. 2 No. 5( Juni Tahun 2016), h.70 
11

 Ibid, h. 71. 
12  Ibid.  
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pikiran yang jelas, mampu mempu mengambil keputusan sendiri, tidak terpengaruh 

pada orang lain tanpa mengabaiakn saran dari orang lain. Siswa yang mandiri mampu 

bertindak sesuai dengan nilai yang baik walaupun melawan arus. 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat menunjang keberhasilan 

studi peserta didik, tetapi pada saat ini kebanyakan dari peserta didik belum mampu 

secara mandiri untuk menemukan, mengenal, memerinci hal-hal yang berlawanan dan 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masalahnya, sebab peserta didik 

awalnya hanya menurut yang disajikan oleh guru atau masih bergantung pada guru. 

Keberhasilan belajar tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan tatap muka dan tugas 

terstruktur yang diberikan oleh guru, akan tetapi terletak pada kemandirian belajar. 

Upaya untuk menyerap dan menghayati pelajaran jelas telah diperlukan sikap dan 

kesediaan untuk mandiri, sehingga kemampuan pemecahan siswa menjadi faktor 

penentu apakah peserta didik mampu menghadapi tantangan atau tidak. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Hands On 

Activity Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Ditinjau Dari 

Kemandirian Belajar Siswa.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika, karena peserta didik kurang mampu 

membuat model matematika dan tidak dapat menganalisis suatu masalah. 

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru sehingga 

proses belajar mengajar di dominasi oleh guru, sedangkan partisipasi peserta 

didik sangat rendah sehingga pembelajaran cenderung searah dan klasikal. 

3. Kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran matematika belum 

maksimal, karena kurangnya partisipasi peserta didik untuk mengemukakan 

ide-ide mereka dalam pembelajaran matematika. 

4. Kurangnya pengalaman belajar siswa yang membuat siswa mengalami sendiri 

proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengaitkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Kurangnya kemandirian belajar peserta didik. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menjaga tingkat kecermatan penelitian, peneliti membatasi masalah 

pada: 
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1. Penelitian dilakukan pada peserta didik kelas VIII SMP Nergeri 1 Pulau 

Panggung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Pengaruh Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Kontekstual 

Berbantuan Hands On Activity Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematik ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 

3. Interaksi antara model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity 

dan kemandirian belajar siswa terhadap pemecahan masalah matematik. 

4. Materi pada penelitian ini yaitu Bangun Ruang Sisi Datar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang 

dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands 

On Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual berbantuan 

Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap pemecahan masalah 

matematik? 

E. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual berbantuan 

Hands On Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kontekstual berbantuan 

Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap pemecahan masalah 

matematik 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori pembelajaran 

matematika yang berkaitan dengan pemilihan model dalam pembelajaran 

matematika dan menambah pengetahuan tentang pentingnya mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematik yang dimiliki peserta didik. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pendidikan bagi 

guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran dan media pembelajaran 

yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan dan menambah wawasan dalam menerapkan teori-teori yang 

diperoleh dalam bangku kuliah, khususnya dalam bidang pendidikan 
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matematika. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan kepala sekolah 

juga memeperoleh informasi sebagai masukan dalam upaya mengefektifkan 

pembinaan para guru dan sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi guru bidang studi 

matematika dalam menentukan model dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang bersangkutan serta cara untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah matematik dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Memotivasi peserta didik agar lebih meningkatkan belajarnya 

melalui pembelajaran yang bervariasi. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi masalah agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda dalam 

maksud dan tujuan penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Pengaruh Pembelajaran Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Hands On Activity Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Ditinjau Dari Kemandirian 

Belajar Siswa. 
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2. Subjek Penelitian 

Peserta didik kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pulau Panggung Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

3. Tempat Penelitian 

SMP Negeri 1 Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten 

Tanggamus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Menurut slameto dalam Hamdani belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
13

 Menurut Sudjana dalam Rusman belajar dapat dipandang sebagai 

proses yang diarahkan kepada tujuan dan pross berbuat melalui berbagai pengalaman, 

belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.
14

 

Peristiwa belajar dapat terjadi pada saat manusia mampu mengolah stimulus dan 

meresponnya dengan baik dan tidak sepotong-potong sehingga ia benar-benar bisa 

memahaminya. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukaan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hakikatnya belajar adalah sutu bentuk perubahan tingkah laku yang 

                                                             
13

 Hamdani, M.A , Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h,. 20 
14
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menyangkut berbagi aspek baik fisik maupun psikis yang relatif menetap setelah ia 

mendapatkan latihan atau pengalaman. 



 
 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.
15

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajarn adalah usaha sadar dari guru untuk membuat peserta didik belajar, yaitu 

terjadinya peruahan tingkah laku pada diri peserta didik yang belajar, dimana 

perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu 

yang relatif lama dan karena adanya usaha.  

Oleh karena itu pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah proses yang 

sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

memungkinkan seseorang (peserta didik) melaksanakan kegiatan belajar matematika, 

dalam proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran 

matematika harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk berusaha dan 

mencari pengalaman belajar tentang matematika. Dalam batasan pengertian 

pembelajaran yang dilakukan disekolah, pembelajaran matematika dimaksudkan 

sebagai proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan sekolah yang memungkinkan kegiatan peserta didik belajar matematika 

disekolah. Dari pengertian tersebut jelas kiranya bahwa unsur pokok dalam 

pembelajaran matematika adalah guru sebagai salah satu perancang proses. Proses 

yang sengaja dirancang selanjutnya disebut proses pembeljaran, peserta didik sebagai 
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pelaksana kegiatan belajar, dan matematika sebagai obyek yang dipelajari dalam hal 

ini sebagai salah satu bidang studi mata pelajaran. 

2. Model  Pembelajaran Kontekstual 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kontekstual 

Elain B. Johnson dalam Rusman mengatakan pembelajaran kontekstual adalah 

sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan 

makna.
16

 Lebih lanjut, Elain mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah 

suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna 

dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari 

siswa. Jadi pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam 

memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha 

mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkanya dengan dunia nyata. 

Pembelajaran Kontekstual ( Contextual Teaching and Learning) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
17

 Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 
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diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan 

dari guru ke siswa.  

Menurut Suherman pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan 

(ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily 

life modelling), sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan 

motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkrit dan suasana menjadi 

kondusif, nyaman dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah 

aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan 

mencatat, dan dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi.
18

 

Menurut Muslich pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari 

siswa.
19

 Sugandi menyatakan bahwa pendekatan CTL tepat diterapkan untuk 

meningkatkan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa karena 

dengan menyajikan masalah kontekstual pada awal pembelajaran merupakan salah 
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 Cut Musriliani dkk, “Pengaruh Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Gender”, Jurnal Didaktik 
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satu stimulus dan pemicu siswa untuk berpikir.
20

 Pembelajaran dengan mengunakan 

pendekatan CTL dapat mendorong siswa berperan secara aktif untuk menemukan 

hubungan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan nyata. Ketika siswa dapat mengaitkan materi dengan 

pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan makna dari pelajaran tersebut dan 

makna memberi mereka alasan untuk belajar. 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Kontekstual 

Karakteristik yang terdapat dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut:
21

 

1. Kerja sama; 

2. Saling menunjang; 

3. Menyenangkan, tidak membosankan; 

4. Belajar dengan bergairah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Pembelajaran terintegrasi; 

6. Menggunakan berbagai sumber; 

7. Siswa aktif; 

8. Sharing dengan teman; 

9. Siswa kritis dan guru kreatif; 
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10. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, 

gambar, artikel, humor, dan lain-lain. 

11. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa, 

laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. 

 

 

 

c. Komponen Model Pembelajara Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual lebih menitikberatkan pada hubungan antara materi 

yang dipelajari siswa dengan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari akan 

menekankan kebosanan siswa saat mempelajari konsep matematika dan 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. DIKNAS  mengemukakan bahwa 

pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama, yakni: 
22

  

1. Konstruktivisme (Construktivism)  

Konstruktivisme (Construktivism) merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 
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sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau 

kaidah yang adalah bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu 

siap untuk diambil dan diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut 

dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada 

siswa. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi 

dari teori konstruktivisme informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila 

dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar itu, 

pembelajaran harus dikemas menjadi proses , mengkonstruksi‟ bukan „menerima 

pengetahuan‟. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan 

mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi 

pusat kegiatan, bukan guru. Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan 

pandangan kaum objektivis, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam 

pandangan konstruktivis, „strategi memperoleh‟ lebih diutamakan dibandingkan 

seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas 

guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan:  

(1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, 

(2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, 

dan 
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(3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.  

2. Menemukan (Inquiry)  

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran kontekstual. 

Pengetahuan dan keterampilan diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat 

perangkat fakta-fakta tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu 

merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan yang menemukan. Misalnya topik 

mengenai konsep dalil Pythagoras, sudah seharusnya ditemukan sendiri oleh siswa, 

bukan menurut buku. Siklus inkuiri: observasi, bertanya, pengajuan dugaan, 

pengumpulan data, dan penyimpulan. 

 

 

3. Bertanya (Questioning)  

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya 

merupakan strategi utama pembelajaran yang kontekstual. Bertanya dalam 

pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan 

menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian 

penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada 

aspek yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 
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diketahui. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna 

untuk:  

a) menggali informasi, baik administrasi maupun akademis. 

b) mengecek pemahaman siswa. 

c) membangkitkan respon siswa. 

d) mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. 

e) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa. 

f) memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. 

g) membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. 

Bertanya diterapkan pada hampir semua aktivitas belajar, antara siswa dengan 

siswa, antara siswa dengan guru. Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika siswa 

berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika mengamati, 

dan sebagainya. Aktivitas itu akan menumbuhkan dorongan untuk bertanya. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community)  

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

dari hasil kerja sama dengan orang lain. Dalam kelas dengan pembelajaran 

kontekstual, guru selalu disarankan melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya 

heterogen, yang pandai mengajar yang lemah, yang tahu memberitahu yang belum 
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tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang lambat, yang mempunyai 

gagasan segera memberi usul, dan seterusnya.  

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila terjadi proses komunikasi dua arah. 

”seorang guru yang mengajari siswanya” bukan contoh masyarakat belajar karena 

komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke arah 

siswa, tidak ada arus informasi yang perlu dipelajari guru yang datang dari siswa. 

Dalam contoh ini yang belajar hanya siswa bukan guru. Dalam masyarakat belajar, 

dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. 

Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang 

diperlukan dari teman belajarnya. Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi bila tidak 

ada pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk 

bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau saling 

mendengarkan, setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki 

pengetahuan, saling menghargai perbedaan pendapat. 

 

5. Pemodelan (Modeling)  

Komponen pembelajaran kontekstual yang selanjutnya adalah pemodelan. 

Maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara 
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memanipulasi benda-benda kongkrit untuk menemukan dalil Pythagoras, dan 

sebagainya, guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu.  

Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana cara belajar. Sebagian 

guru memberi contoh tentang cara bekerja sesuatu, sebelum siswa melaksanakan 

tugas. Misalnya, cara menemukan kata kunci dalam bacaan, dalam pembelajaran 

tersebut guru mendemonstrasikan cara menemukan kata kunci dalam bacaan dengan 

menelusuri bacaan secara cepat dengan memanfaatkan gerak mata. Ketika guru 

mendemonstrasikan cara membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca 

dan membolak-balik teks. Gerak mata guru dalam menelusuri bacaan menjadi 

perhatian utama siswa, dengan begitu siswa tahu bagaimana gerak mata yang efektif 

dalam melakukan scanning. Kata kunci yang ditemukan guru disampaikan kepada 

siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran menemukan kata kunci secara cepat. 

Secara sederhana, kegiatan itu disebut pemodelan. Artinya, ada model yang bisa 

ditiru dan diamati siswa, sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci dalam 

kasus itu, guru menjadi model. 

 

 

6. Refleksi (Reflection)  
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Refleksi juga merupakan bagian penting dalam pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa 

yang lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran berakhir, siswa merenung 

”ya! ternyata dalil Pythagoras erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-

hari”. 

Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses, pengetahuan dimilik siswa 

diperluas melalui konteks pembelajaran, yang kemudian diperluas sedikit – demi 

sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat hubungan- hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. 

Dengan begitu, siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang 

apa yang baru dipelajarinya. Kunci dari semua itu adalah, bagaimana pengetahuan itu 

mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana 

merasakan ide-ide baru. Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak 

agar siswa melakukan refleksi. Realisasinya berupa pernyataan langsung tentang apa-

apa yang diperolehnya hari itu; catatan atau jurnal di buku siswa; kesan dan saran 

siswa mengenai pembelajaran hari itu. 
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7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment)  

Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu 

diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru 

mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru 

segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan 

belajar.  

Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan (performansi) yang 

diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, tetapi bisa juga teman atau orang lain. 

Karakteristik authentic assessment: dilaksanakan selama dan sesudah proses 

pembelajaran berlangsung; bisa digunakan untuk formatif atau sumatif; yang diukur 

keterampilan dan performansi; berkesinambungan; terintegrasi; dapat digunakan 

sebagai feed back. 

 

d. Langkah-Langkah Pembelajaran Kontekstual 

Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran CTL 

tentu saja terlebih dahulu guru harus membuat desain(skenario) pembelajarannya, 

sebagai pedoman sekaligus sebagai alat kontrol dalam pelaksanaannya. Pada intinya 
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pengembangan setiap komponen CTL  tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan 

sebagai berikut.
23

 

1. Menggmbarkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 

bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang harus 

dimiliknya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang 

diajarkan. 

3. mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-

pertanyaan. 

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, 

tanya jawab, dan lain sebagainya. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, 

model, bahkan media yang sebenarnya. 

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

7. Melakukan penilaian secara obyektif, yaitu menilai kemampuan yang sebearnya 

pada setiap siswa. 
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e. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Kontekstual 

Ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran kontekstual, di 

antaranya:24 

1) Pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa memahami materi yang 

diberikan dengan melakukan sendiri kegiatan pembelajaran. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan menuntut siswa untuk menemukan 

sendiri. 

3) Pembelajaran mendorong siswa untuk lebih berani mengemukakan 

pendapat tentang materi yang dipelajari. 

4) Pembelajaran mendorong rasa ingin tahu siswa tentang materi yang 

dipelajari.  

5) Pembelajaran menumbuhkan kemampuan siswa dalam bekerja 

sama untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

6) Pembelajaran mengajak siswa membuat kesimpulan sendiri dari 

kegiatan pembelajaran.  

Adapun kelemahan dalam pembelajaran kontekstual, di antaranya:25
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1) Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan 

pengetahuan yang sama dengan teman lainnya karena siswa tidak 

mengalami sendiri.  

2) Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran 

kontekstual berlangsung. 

3) Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas maka menciptakan 

situasi kelas yang kurang kondusif. 

4) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dengan pendekatan 

kontekstual guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas 

guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja 

bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang 

baru bagi siswa.  

5) Perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan 

kelompoknya.  

6) Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerjasama 

dengan yang lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus 

bekerja melebihi siswa yang lain dalam kelompoknya. 

 

3. Hands On Activity 
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a. Pengertian Hands On Activity 

Menurut Holstermann et.al, Hands on in general means learning by experience, 

belajar hands on adalah belajar dengan pengalaman. Hands On Activity adalah suatu 

kegiatan yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam menggali informasi dan 

bertanya, beraktivitas dan menentukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta 

membuat kesimpulan sendiri.
26

 Sedangkan pembelajaran dengan menerapkan Hands 

On Activity merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang berlatarkan kegiatan tangan 

(Hands On Activity) dimana siswa terlibat aktif dalam kegiatan, menentukan, 

mengumpulkan data dan membuat kesimpulan sendiri. 

Menurut Anggraeni Hands On Activity dapat membantu siswa dalam 

upaya peningkatan keterampilan proses, karena Hands On Activity 

merupakan stimulus bagi siswa untuk aktif selama proses pembelajaran.27
 

Siswa diberi kebebasan dalam mengkonstruk pemikiran dan temuan selama 

melakukan aktivitas sehingga siswa melakukan sendiri dengan tanpa beban, 

menyenangkan dan dengan motivasi yang tinggi.  
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Keterampilan Generik Sains Siswa Pada Materi Ekosistem Di Sma Negeri 1 Dukupuntang”. (Skripsi 

Pendidikan Biologi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati, Cirebon, Tahun 2012), h.8-9 

27
 Ria Yulia Gloria Dan Fuji Asih Lestari, “Penerapan Hands On Activity Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Pasa Kompetensi Dasar Pencemaran Lingkungan Di 

Kelas X Sman 1 Gegesik”, Jurnal Scientiae Educatia, Volume 1 Edisi 2, (November 2012), h.2 
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Kegiatan ini menunjang sekali pembelajaran kontekstual dengan karakteristik 

sebagaimana disebutkan oleh Hatta dalam Kartono yaitu:
28

 kerja sama, saling 

menunjang, gembira, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, 

menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, menyenangkan, tidak membosankan, 

sharing dengan teman, siswa kritis, dan guru kreatif.  

Model pembelajaran Hands On Activity yaitu model pembelajaran 

dimana siswa tidak hanya melihat dan mendengarkan guru menjelaskan, 

tetapi dalam pembelajaran ini siswa mengamati, melakukan dan 

mengidentifikasi secara langsung pada objek yang dipelajari.29 Model 

pembelajaran ini dapat membuat siswa mempunyai pengalaman langsung, 

sehingga dapat mengatasi masalah belajar siswa seperti sulit mengingat 

materi pelajaran. 

Dari penjelasan teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaan  Hands On Activity didefinisikan sebagai model pembelajaran 

yang melibatkan aktivitas dan pengalaman langsung dengan fenomena alam 

atau pengalaman pendidikan yang secara aktif melibatkan siswa dalam 

pengamatan suatu objek untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman. 

b. Langkah- langkah pembelajaran Hands On Activity 

                                                             
28

 Kartono, “Hands On Activity Pada Pembelajaran Geometri Sekolah Sebagai Asesmen 

Kinerja Siswa”, Kartono. Hands On Activity, Vol. 1 – No.1, (2010) h.23 
29

 Ibid’  



70 

Pembelajaran Hands On Activity merupakan suatu kegiatan yang dirancang agar 

siswa terlibat dalam empat langkah utama yaitu: menggali informasi dan bertanya, 

beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat 

kesimpulan sendiri. Empat langkah utama dalam pembelajaran Hands On Activity 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Menggali informasi dan bertanya 

Guru memulai pembelajaran dengan memberikan LKS yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa, serta 

membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis. 

b) Beraktivitas dan menemukan 

Setelah siswa berhipotesis guru membimbing siswa melakukan 

penyeledikan atau percobaan untuk menguji hipotesis. 

c) Mengumpulkan dan menganalisis 

Setelah siswa melakukan percobaan atau penyelidikan tersebut, siswa 

mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil percobaannya, sambil 

berdiskusi siswa menganalisis data untuk pembahasan dari data yang 

teramati. 

d) Membuat kesimpulan 

Selama siswa berdiskusi, guru memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan. Dan gurupun 
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membimbing siswa menarik kesimpulan dengan memberikan kata kunci 

ataupun pertanyaan-pertanyaan pancingan.
30

 

 

4. Model Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Hands On Activity 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

berbantuan Hands On Activity adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

b) Apersepsi sebagai penggalian pengetahuan awal peserta didik terhadap 

materi yang akan diajarkan. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari. 

d) Pembentukan kelompok belajar (learning community) secara heterogen 

untuk mengatasi aktivitas kerjasama siswa yang rendah dalam 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

                                                             
30

 Hendriyan, “Analisis Kemampuan Psikomotor Siswa Pada Pembelajaran Hands On Teknik 

challenge Exploration Activity”, (Skripsi Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013), h. 

17 



72 

a) Peserta didik bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang 

diajukan guru. 

b) Guru memberikan modeling tentang cara-cara melakukan percobaan 

(Modeling and  inquiry) yaitu pembelajaran dilakukan dengan memberi 

modeling tentang cara-cara melakukan percobaan dan dilanjutkan 

melakukan kegiatan percobaan (inquiry) mengamati permasalahan secara 

nyata yang ada di lingkungan sekitar sekolah. 

c) Perserta didik dalam kelompok menyelesaikan lembar kerja yang diajukan 

guru. Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi 

kerja sama. 

d) Peserta didik wakil kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan 

kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok tersebut. 

e) Dengan mengacu pada jawaban peserta didik melalui tanya jawab, guru 

dan peserta didik membahas cara penyelesaian masalah yang tepat. 

f) Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siiswa tentang hal-

hal yang dirasakan peserta didik, materi yang belum dipahami dengan baik, 

kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. 

3. Kegiatan Akhir 
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a) Penilaian kinerja siswa (authentic assessment) dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung oleh guru untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam memperhatikan informasi, sajian presentasi dan kerjasama. 

b) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan cara menyelesaikan soal-soal 

pada materi yang diajarkan. 

 

5. Model Pembelajaran Konvensional  

Menurut Djamarah, model pembelajaran konvensional adalah model 

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak 

dulu, metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan 

anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran.
31

 Dalam pembelajaran sejarah 

model konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta 

pembagian tugas dan latihan. 

 Dalam pembelajaran konvensional materi yang dikuasai peserta didik akan 

terbata pada apa yang dikuasai pendidik, sebab apa yang diberikan pendidik adalah 

apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai peserta didik tergantung pada apa 

yang dikuasai pendidik. Kegiatan pembelajaran dengan model konvensional menjadi 

                                                             
31

 Eka Nella Kresma, “Perbandingan Pembelajaran Konvensional Dan Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terhadap Titik Jenuh Siswa Maupun Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika”, 

Educatio Vitae, Vol. 1/Tahun1/2014, h. 155 
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verbalis. Pendidik hanya mengandalkan bahasa verbal dan peserta didik hanya 

mengandalkan kemampuan auditifnya. 

Langkah-langkah pembelajaran konvensional secara umum adalah:
32

 

1. Guru memberikan apersepsi  

2. menerangkan bahan ajar secara verbal 

3. memberikan contoh-contoh,  

4. guru membuka sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan pemberian tugas 

5. guru melanjutkan dengan mengkonfirmasi tugas yang dikerjakan siswa dan 

6. guru menyimpulkan inti pelajaran. 

 

6. Kemampuan Pemecahan Masalah 

a. Pengertian Pemecahan Masalah 

Pemecaahan masalah adalah proses menyelesaikan masalah. Menurut Robert L. 

Solso pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.
33

 Sedangkan 

Siwono berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya 

individu untuk merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban 

atau metode jawaban belum tampak jelas. Dengan demikian pemecahan masalah 

                                                             
32

 Ibid, h.155 
33

 Siti Mawaddah, Hana Anisah, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative 

Learning) Di Smp”, Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 3, Nomor 2, (Oktober 2015), h. 167 
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adalah proses berpikir individu secara terarah untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan dalam mengatasi suatu masalah. 

Polya mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dicapai.
34

 

Selanjutnya Polya mengatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu tingkat 

aktivitas intelektual untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan 

menggunakan bekal pengetahuan yang sudah dimiliki. 

Sternberg dan Ben-Zeev menyatakan, pemecahan masalah adalah suatu proses 

kognitif yang membuka peluang pemecah masalah untuk bergerak dari suatu keadaan 

yang tidak diketahui bagaimana pemecahannya ke suatu keadaan tetapi tidak 

mengetahui bagaimana cara memecahkannya.
35

 Jadi, ada kendali untuk berproses 

mencapai tujuan. 

Berdarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, 

mengandung pengertian bahwa matematika dapat membantu dalam memecahkan 

                                                             
34

 Diar Veni Rahayu. Ekasatya Aldila Afriansyah, “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematik Siswa Melalui Model Pembelajaran Pelangi Matematika”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Volume 5, Nomor 1, April 2015, h.31 
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 Raden Heri Setiawan, Idris Harta, “Pengaruh Pendekatan Open-Ended Dan Pendekatan 

Kontekstual Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Sikap Siswa Terhadap Matematika”, 

Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Vol. 1 – No. 2, (November 2014), h. 245 
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persoalan baik dalam pelajaran lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Suatu 

masalah juga dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang diminta menyelesaikan 

persoalan yang belum pernah dikerjakan dan belum memahami pemecahannya. 

Sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu yang dapat mendorong 

seseorang untuk menyelesikannya akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. 

Dalam penelitian ini, pemecahan masalah matematik yang dimaksud adalah 

pemecahan masalah sebagai suatu kegiatan. Melalui pemecahan masalah in, peserta 

didik akan memiliki kemampuan dasar yang bermakna, lebih dari sekedar 

kemampuan berfikir, sebab dalam proses pemecahan masalah, pesreta didik dituntut 

untuk terampil dlam menyeleksi informasi yang relevan, kemudian dan akhirnya 

meneliti hasilnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan yang harus 

dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan 

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. 

Bardasarkan uaraian diatas dapat diperoleh beberepa manfaat bagi peserta didik, 

diantaranya: 
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1. Peserta didik akan belajar bahwa ada banyak cara untuk menyelesiakan 

suatu soal dan ada lebih dari satu solusi yang mungkin dari suatu soal. 

2. Peserta didik terlatih untuk melakukan eksplorasi. Berfikir komperhensif, 

dan bernalar logis. 

3. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan membentuk nilai-nilai 

sosial melalui kerja kelompok. 

b. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Polya terdapat empat aspek kemampuan memecahkan masalah sebagai 

berikut:
36

 

1. Memahami masalah  

Pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, 

melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan diantara fakta-

fakta dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Setiap masalah yang 

tertulis, bahkan yang paling mudah sekalipun harus dibaca berulang kali 

dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari dengan seksama. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan 

pertanyaan yang harus dijawab. Dalam proses pembelajaran pemecahan 

                                                             
36

 Siti Mawaddah, Hana Anisah, Op.cit,  h. 167 
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masalah, siswa dikondisikan untuk memiliki pengalaman menerapkan 

berbagai macam strategi pemecahan masalah. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus 

dilaksanakan dengan hati-hati. Diagram, tabel atau urutan dibangun secara 

seksama sehingga si pemecah masalah tidak akan bingung. Jika muncul 

ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah 

ulang untuk mencari sumber kesulitan masalah. 

4. Melihat (mengecek) kembali 

Aspek yang harus dicantumkan siswa pada langkah ini meliputi 

penyimpulan jawaban yang telah diperoleh dengan benar/memeriksa 

jawabannya dengan tepat. 

Menurut Kesumawati indikator kemampuan pemecahan masalah matematis adalah 

sebagai berikut: 
37

 

1. Menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang 

diperlukan. 

                                                             
37
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2. Mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi kemampuan 

merumuskan masalah situasi sehari-hari dalam matematika.  

3. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi 

kemampuan memunculkan berbagai kemungkinan atau alternatif cara 

penyelesaian rumus-rumus atau pengetahuan mana yang dapat digunakan 

dalam pemecahan masalah tersebut. 

4. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, 

meliputi kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan perhitungan, 

kesalahan penggunaan rumus, memeriksa kecocokan antara yang telah 

ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran 

jawaban tersebut.  

Sedangkan Menurut Sumarmo kemampuan pemecahan masalah dapat dirinci dengan 

indikator sebagai berikut: 

(1) mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah; 

(2) membuat model matematik dari situasi atau masalah sehari-hari dan 

menyelesaikannya;  

(3) memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah 

matematika dan atau di luar matematika; 

(4) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, serta 

memeriksa kebenaran hasil atau jawaban; 
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(5) menerapkan matematika secara bermakna.
38

 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam kemampuan pemecahan 

masalah merujuk kepada pendapat Polya bahwa indikator kemampuan pemechan 

masalah ada empat aspek yaitu, memahami masalah, merencanakan penyelesaian 

pemecahan masalah, Melaksanakan rencana pemecahan masalah, Melihat 

(mengecek) kembali. 

7. Kemandirian Belajar  

a. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri  yang mendapat awalan ke  dan 

akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. 

Kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahsan melalui kemandirian tidak dapat 

dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam 

konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self  karena diri itu merupakan inti dari 

kemandirian.
39
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 Diar Veni Rahayu. Ekasatya Aldila Afriansyah, Op.cit, h.31 
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 Mohammad Ali, Mohammad Asrori, Pasikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik 

(Jakrta: Bumi Aksara, 2009), h.109  
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Kemandirian adalah pilihan atas prioritas ketergantungan kita pada sesuatu. 

Kemandirian adalah cara kita memandang bagaimana hubungan ketergantungan kita 

kepada yang lain. Steven Covey menjelaskan 3 tingkatan hubungan ini, yaitu:
40

 

1) Bergantung pada yang lain. 

2) Mandiri. 

3) Membina hubungan saling bergantung. 

Menurut Sugandi kemandirian belajar adalah suatu sikap siswa yang memiliki 

karakteristis berinisiatif belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menetapkan tujuan 

belajar, memonitor, mengatur dan mengontrol kinerja atau belajar, memandang 

kesulitan sebagai tantangan, mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang relevan, 

memilih dan menerapkan strategi belajar, mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta 

self-concept (konsep diri).
41

 Dengan memiliki kemandirian belajar siswa akan 

mempunyai tujuan yang jelas, dapat menilai diri sendiri, mempertimbangkan 

kemajuan belajar, seperti pandangan dan kepercayaan yang tinggi tentang 

kemampuan dirinya, menilai pembelajaran, faktor yang berpengaruh dalam belajar, 

dan antisipasi dampak (self-efficacy) selama proses pembelajaran. 

                                                             
40

 Dewi Yuningrih, “Meningkatkan Kemandirian Belajar Matematika Melalui Metode Jigsaw 

Bagi Siswa Kelas Xii Ap Semester Gasal Smk Negeri 1 Jogonalan Klaten Tahun Pelajaran 2015 / 

2016”, Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 2 Nomor 5 (Juni 2016), h.71 
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 Nuridawani, Said Munzir, Saiman, “Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis dan 

Kemandirian Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL)”, Jurnal Didaktik Matematika, Vol. 2, No. 2, (September 2015), h.61 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar 

adalah rasa ketidaktergantungan pada orang lain dan disertai rasa berani mengambil 

keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan diperoleh. 

Kemandirian dalam belajar bagi siswa merupakan suatu langkah yang efektif dan 

efisien dalam memaksimalkan kemampuan siswa tanpa harus bergantung pada guru, 

sehingga proses belajar mengajar akan lebih optimal. Tingkat kemandirian belajar 

siswa dapat ditentukan berdasarkan seberapa besar inisiatif dan tanggung jawab siswa 

untuk berperan aktif dalam hal perencanaan belajar, proses belajar maupun evaluasi 

belajar. Semakin besar peran aktif siswa dalam berbagai kegiatan tersebut, 

mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat kemandirian belajar yang 

tinggi. 

b. Indikator kemandirian belajar 

Sumarmo memberikan tiga karakteristik kemandirian belajar, yaitu bahwa 

individu: 1) Merancang belajar sendiri sesuai dengan tujuannya, 2) Memilih strategi 

kemudian melaksanakan rancangan belajarnya, dan 3) Memantau kemajuan belajar, 

mengevaluasi hasilnya dan dibandingkan dengan standar tertentu.
42
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  Dewi Yuningrih, Op.Cit, h.71 
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Jika penerapan tiga karakteristik kemandirian ini dapat dilaksanakan siswa 

dengan baik maka kesadaran dan kemandirian siswa dalam belajar Matematika akan 

maksimal. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dengan 

judul  

1. “Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar 

Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL)” oleh Nuridawani, Said Munzir, Saiman, pada Program 

Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 

Program Studi Magister Matematika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 

Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Samudra Langsa, 2013. 

a. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh pembelajaran matematika baik 

dengan pembelajaran CTL maupun dengan pembelajaran biasa dapat 

meningkatkan kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar 

Siswa terhadap matematika. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan Penalaran Matematis dan Kemandirian 

Belajar Siswa yang diajarkan dengan pembelajaran CTL dengan siswa 

yang diajarkan dengan pendekatan secara konvensional, kemudian proses  
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penyelesaian jawaban siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran 

CTL lebih baik dan bervariasi dibandingkan dengan proses penyelesaian 

siswa yang diajarkan dengan pembelajaran biasa. 

b. Terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuridawani, dkk 

yaitu penggunaan pendekatan kontekstual (CTL) dan kemamdirian belajar 

peserta didik. 

c. Perbedaannya terletak pada kemampuan penalaran dan kemandirian belajar 

Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sedangkan dalam penelitian ini yaitu 

pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik ditinjau 

dari kemandirian belajar peserta didik, dan model pembelajarannya pun 

bukan hanya menggunakan pendekatan kontekstual tetapi juga 

menggunakan model Hands On Activity. 

2.  “Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama” oleh Kartini Hutagaol pada 

program sarjana Universitas Advent Indonesia, 2013. 

a. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh pembelajaran matematika baik 

dengan pembelajaran kontekstual maupun dengan pembelajaran biasa dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi Matematis siswa SMP terhadap 

matematika. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan representasi Matematis Siswa yang diajarkan dengan 
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pembelajaran kontekstual dengan siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

secara konvensional, kemudian proses  penyelesaian jawaban siswa yang 

diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual lebih baik dan 

bervariasi dibandingkan dengan proses penyelesaian siswa yang diajarkan 

dengan pembelajaran biasa. 

b. Terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartini Hutagaol, 

dkk yaitu penggunaan pendekatan kontekstual. 

c. Perbedaannya terletak pada kemampuan Representasi matematis Siswa 

SMP sedangkan dalam penelitian ini yaitu pengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik ditinjau dari kemandirian belajar peserta 

didik, dan model pembelajarannya pun bukan hanya menggunakan 

pendekatan kontekstual tetapi juga menggunakan model Hands On Activity. 

3. “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran 

Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative 

Learning) Di Smp”, oleh Siti Mawaddah, Hana Anisah, pada program sarjana 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, 2015. 

a. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh pembelajaran matematika baik 

dengan Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning)  maupun 

dengan pembelajaran biasa dapat meningkatkan kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis siswa SMP terhadap matematika. Beliau 
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menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa yang diajarkan dengan Model 

Pembelajaran Generatif (Generative Learning) dengan siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan secara konvensional, kemudian proses  

penyelesaian jawaban siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran 

Generatif (Generative Learning) lebih baik dan bervariasi dibandingkan 

dengan proses penyelesaian siswa yang diajarkan dengan pembelajaran 

biasa. 

b. Terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Mawaddah 

dan Hana Anisah  yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

c. Perbedaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan yaitu 

Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning) sedangkan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan 

Hands On Activity. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat di pisahkan satu 

sama lain. Belajar berarti suatu proses mendapatkan pengetahuan sehingga mampu 

mengubah tingkah laku manusia, sedangkan mengajar berarti proses penyampaian 

pelajaran oleh guru kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
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Dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sering di hadapkan oleh berbagai masalah 

yang sering berganti ganti. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk 

menyelesaikan masalah. Dengan adanya latihan-latihan pemecaha masalah peserta 

didik akan mampu dan terbiasa untuk menyelesaikan suau permasalahan disekolah 

maupun diluar sekolah. 

Kerangka pemikiran dapat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. 

Skema tersebut menjelaskan tentang mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul 

secara singkat. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian yang penulis lakukan 

dapat diketahui secara terarah dan jelas.  

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian dengan pengaruh model 

pembelajaran kontekstual berbantuan hands onp activity terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik ditinjau dari kemandirian belajar siswa dapat penulis 

paparkan sebagai berikut: 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 Tinggi 

 Sedang 

 Rendah 

Model 

Pembelajaran 

Kemandirian Belajar 

Peserta Didik 

- Kontekstual  

- Kontekstual berbantuan 
Hands On Activity 

- Konvensional 

Proses Pembelajaran 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

Berdasarkan bagan kerangka berfikir diatas, maka penulis membagi penelitian 

menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen meliputi pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity. 

Sedangkan untuk kelas kontrol yaitu hanya pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional saja. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah yang ditinjau 

dari kemandirian belajar siswa, peneliti membagi tingkat kemandirian belajar siswa 

menjadi tiga kelompok, yaitu kemandirian belajar siswa kelompok tinggi, 

kemandirian belajar siswa kelompok sedang, dan kemandirian belajar siswa 

kelompok rendah. 

 

D. Hipotesis 
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Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis Teoritis 

a. Terdapat pengaruh model pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On 

Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik.  

b. Terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik. 

c. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual berbantuan 

Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap pemecahan 

masalah matematik. 

2) Hipotesis Statistik 

a) H0A : αi = 0 untuk i= 1, 2, 3 

(Tidak terdapat pengaruh antara model pembelajaran Kontekstual 

berbantuan Hands On Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematik). 

H1A : αi ≠ 0, paling sedikit ada satu αi  

(terdapat pengaruh antara model pembelajaran Kontekstual berbantuan 

Hands On Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik). 

Keterangan: i = 1, 2, 3 

Yaitu:  1. model pembelajaran kontekstual 
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 2. model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity 

 3. Model Pembelajaran Konvensional/metode ceramah 

b) H0B : βj = 0 untuk j = 1, 2, 3. 

(Tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik). 

H1B : βj ≠ 0, paling sedikit ada satu βj 

(Terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik). 

Keterangan: j = 1, 2, 3 

Yaitu:  1. Kemandirian belajar siswa kelompok tinggi 

2. Kemandirian belajar siswa kelompok sedang 

3. Kemandirian belajar siswa kelompok rendah 

c) H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3. 

(Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap 

pemecahan masalah matematik). 

H1AB : (αβ)ij  ≠ 0, paling sdikit ada satu pasang (αβ)ij. 

(Terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual berbantuan 

Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap pemecahan 

masalah matematik). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kontekstual berbantuan Hands On Activity, yang selanjutnya dianalisis 

bagaimana kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari kemandirian belajar peserta 

didik setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang 

dialakukan merupakan penelitian eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan 

adalah Quasy Experiment, yaitu desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

memepengaruhi pelaksanaan eksperimen.
43

 

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen,  yang terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berbantun Hands On Activity dan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Kelompok kedua adalah kelompok 

kontrol, yaitu dengan model pembelajaran konvensional. Ditinjau dari data dan 

analisis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Karena data yang 

                                                             
43

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 68 



 
 

dikumpulkan berupa angka dan dalam proses pengolahan data dan pengujian 

hipotesis dengan analisis statistik yang bersesuaian. 

 

B. Variabel Penelitian  

1. Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab. 

Dalam penelilitian ini variabel bebasnya adalah pengaruh model pembelajaran 

kontekstual berbantuan Hands On Activity dengan lambang (X1) dan 

kemandirian belajar peserta didik dengan lambang (X2). Sedangkan untuk 

model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, 

yaitu model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity, model 

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran konvensional. 

2. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas, 

dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah 

matematik (Y). 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
44

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pulau 

Panggung pada tahun ajaran 2017 yang terdiri dari delapan kelas mulai dari kelas 

VIII.A sampai dengan kelas VIII.H. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
45

 Dalam penelitian ini diambil tiga kelas sebagai sampel yaitu kelas VIII.A 

sebagai sampel dalam pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual 

berbantun Hands On Activity, kelas VIII.B sebagai sampel dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran kontekstual dan VIII.D sebagai sampel dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel kelas penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik acak kelas. Teknik ini dalakukan peneliti dengan melakukan 

undian. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

                                                             
44

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 173 
45

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 81  
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a. Membuat undian dari delapan kelas yaitu dengan cara menuliskan nomor 

subyek kelas VIII.A sampai dengan kelas VIII.H pada kertas kecil, satu 

nomor untuk setiap kelas. 

b. Kertas digulung dan diundi dengan melakukan tiga kali pengambilan, 

hingga terpilih 3 buah nomor. 

c. Kemudian tiga nomor diundi lagi untuk menentukan kelas eksperimen yaitu 

pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual berbantun Hands On 

Activity, pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual dan kelas 

kontrol yaitu pembelajaran dengan model konvensioanal. Salah satu yang 

keluar saat diundi akan menjadi sampel dalam penelitian. 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah posttest-only control design dan 

rancangan penelitian faktorial 3×3 yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Rancangan Penelitian 

 

Perlakuan (Ai) 
Kemandirian Belajar (Bj) 

Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

Kontekstual berbantuan Hands 

On Activity (A1) 
A1B1 A1B2 A1B3 

Kontekstual (A2) A2B1 A2B2 A2B3 

Konvensional (A3) A3B1 A3B2 A3B3 
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Keterangan : 

A1B1 : Kontekstual berbantuan Hands On Activity dengan kemandirian belajar 

kelompok tinggi. 

A2B1 : Kontekstual dengan kemandirian belajar kelompok tinggi. 

A3B1 : Konvensional dengan kemandirian belajar kelompok tinggi. 

A1B2 : Kontekstual berbantuan Hands On Activity dengan kemandirian belajar 

kelompok sedang. 

A2B2 : Kontekstual dengan kemandirian belajar kelompok sedang. 

A3B2 : Konvensional dengan kemandirian belajar kelompok sedang. 

A1B3 : Kontekstual berbantuan Hands On Activity dengan kemandirian belajar 

kelompok rendah. 

A2B3 : Kontekstual dengan kemandirian belajar kelompok rendah. 

A3B3 : Konvensional dengan kemandirian belajar kelompok rendah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui: 
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1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
46

 Dalam penelitian ini tes yang akan dilakukan 

adalah tes akhir yang berupa soal uraian (essay). Tes akhir (posstest) dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik setelah 

dilakukan penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity. 

2. Observasi  

Observasi sebagai alat evaluasi yang dugunakan untuk menilai tingkah laku 

individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi 

yang sebenarnya atau situasi buatan.
47

 hasil observasi yang akan didapat dari 

penelitian ini adalah penelitian langsung mengenai proses belajar mengajar dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi tentang objek dalam penelitian. 

 

 

 

3. Wawancara 
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 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.193 
47

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), h. 76  
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Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.
48

 Wawancara ini dilakukan dengan guru 

mata pelajaran matematika guna memperoleh keterangan tentang peserta idik yang 

akan diteliti, cara, strategi atau model pembelajaran yang diterapkan dikelas. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian dalam memperoleh informasi dengan 

menggunakan tiga macam sumber sebagai objek yang diperhatikan yaitu tulisan 

(paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people).
49

 Metode ini diperlukan untuk 

menggali data-data dalam bentuk dokumen tentang data guru, profil sekolah, dan 

daftar peserta didik. 

5. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
50

 Pada umumnya tujuan penggunaan angket atau kursioner dalam proses 

pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang 

                                                             
48

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 198 
49

 Ibid. h.201 
50

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 142 
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peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses 

belajar mereka.
51

  

Adapun prinsip dalam penulisan angket antara lain sebagai berikut: 

1. Isi dan tujuan pembelajaran 

2. Bahasa yang digunakan 

3. Tipe dan bentuk pertanyaan 

4. Pertanyaaan tidak mendua 

5. Tidak menanyakan yang sudah lupa 

6. Pertanyaan tidak menggiring 

7. Panjang pertanyaan 

8. Urutan pertanyaan 

9. Prinsip pengukuran, dan 

10. Penampilan fisik angket
52

 

Metode angket digunakan untuk mendapatkan data dari variabel bebas yaitu 

kemandirian belajar siswa. Untuk mengungkap kemandirian belajar siswa digunakan 

skala Likert dengan empat pilihan. 

 

F. Instrumen Penelitian 
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 Anas Sudijono, Op.Cit. h.84 
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Instrumen adalah alat ukur dalam penelitian.
53

 Instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk tes (kemampuan pemecaha masalah matematik) dan 

angket atau kursioner ( kemandirian belajar peserta didik). 

a. Tes yang diberikan berupa butir soal uraian (essay). Kemampuan yang 

diaharapkan dalam tes ini adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dari 

suatu materi yang diberikan. Melalui tes uraian dapat diketahui langkah-

langkah pengerjaan peserta didik setiap soal. Pemberian skor pada kemampuan 

pemecahan masalah matematik ini diadaptasi dari Hamzah, yaitu suatu prosedur 

yang digunakan untuk memberi skor terhadap respon peserta didik. dimana 

lembar penilain tersebut mengacu pada empat langkah pemecahan masalah 

Polya. Skor ini diberi level 0, 1, 2, 3. Kriteria penskoran pemecahan masalah 

disajikan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.2  

Pedoman Penskoran Pemecahan Masalah Matematik Peserta Didik 

 

Aspek yang 

diamati 
Skor Keterangan 

Memahami masalah 

0 
Tidak menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan.  

1 

Menyebutkan apa yang diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang ditanyakan atau 

sebaliknya  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.97 
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2 
Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang tepat.  

3 
Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat  

Merencanakan 

penyelesaian 

0 
Tidak merencanakan penyelesaian masalah 

sama sekali  

1 

Merencanakan penyelesaian dengan membuat 

gambar berdasarkan masalah tetapi gambar 

kurang tepat  

2 
Merencanakan penyelesaian dengan membuat 

gambar berdasarkan masalah secara tepat  

Melaksanakan 

rencana 

0 Tidak ada jawaban sama sekali  

1 

Melaksanakan rencana dengan menuliskan j 

awaban tetapi jawaban salah atau hanya 

sebagian kecil jawaban benar  

2 

Melaksanakan rencana dengan menuliskan 

jawaban setengah atau sebagian besar jawaban 

benar  

3 
Melaksanakan rencana dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap dan benar  

Menafsirkan hasil 

yang diperoleh 

0 Tidak ada menuliskan kesimpulan  

1 
Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan tetapi kurang tepat  

2 
Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan secara tepat  
Sumber: Siti Mawaddah, Hana Anisah. “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative 

Learning) Di Smp”, Jurnal Pendidikan Matematika, 2015. 
 

b. Angket  

Angket yang diberikan berupa pertanyaan tertutup pendapat peserta didik yang 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif. Peserta didik diminta untuk 

memberikan jawaban dengan memberi tanda “√” hanya pada satu pilihan jawaban 

yang telah tersedia. Pengukuran angket menggunakan skala Likert dengan empat 
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kriteria jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD) dan tidak pernah 

(TP).
54

 Item angket terdiri dari item positif dan item negatif. Untuk setiap pilihan 

jawaban diberi penilaian tersendiri dimana item yang positif penilaian yang diberi 

antara 4-1 sedangkan item negatif diberi nilai 1-4. Jika penilaian tersebut dijabarkan 

dalam bentuk tabel, maka tabel tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pedoman Pemberian Skor Angket
55

 

 

No 
Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Skor  Keterangan  Skor  Keterangan  

1 4 Selalu 1 Selalu 

2 3 Sering 2 Sering 

3 2 Kadang-kadang 3 Kadang-kadang 

4 1 Tidak Pernah 4 Tidak Pernah 

Penelitian ini menggunakan instrumen angket kemandirin belajar peserta didik 

bertujuan untuk mengkategorikan peserta didik menjadi tiga kategori yaitu, peserta 

didik yang mempunyai kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah.  

Langkah-langkah dalam menentukan tiga kategori tersebut sebagai berikut: 

1. Menjumlahkan skor semua peserta didik 

2. Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku (Standar Deviasi) 
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Mean = 
 𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

 𝑋  = jumlah skor  

𝑁  = banyak peserta didik 

SD =  
 𝑋2

𝑁
−  

 𝑋

𝑁
 

2

 

Keterangan: 

SD = standar deviasi 

 𝑋2

𝑁
 = jumlah skor yang telah dikuadratkan kemudian dibagi N 

 
 𝑋

𝑁
 

2

  = jumlah skor yang dikuadratkan, dibagi N 

3. Menentukan batas-batas kelompok 

Kemandirian belajar tinggi : x ≥ Mean + SD 

Kemandirian belajar sedang : Mean – SD < x < Mean + SD 

Kemandirian belajar rendah : x ≤ Mean – SD 

 Pemberian skor setiap setiap pilihan dari setiap pernyataan kemandirian belajar 

ditentukan dengan metode suksesiv interval. Metode suksesiv interval ini merupakan 

proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Proses mengubah data berskala 

ordinal menjadi data berskala interval, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, 

yaitu: 
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1. Menghitung frekuensi 

2. Menghitung proporsi 

3. Menghitung proporsi komulatif  

4. Titik tengah komulatif 

5. Menghitung nilai Z daftar 

6. Menghitung nilai Z transformasi 

 Setelah instrumen untuk mengukur kemandirian belajar peserta didik disusun, 

perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas agar layak untuk dijadikan instrumen 

penelitian, kemudian dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas untuk uji coba 

angket sama dengan rumus untuk uji coba soal tes.  

 

G. Uji Instrumen  

Instrumen yang  baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu valid dan reabil. 

Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki tingkat 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sebelum instrumen pada tes kemampuan 

pemecahan masalah matematik digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba pada 

peserta didik. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengukur validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas. 

a. Validitas   
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validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.
56

 Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan tes uraian. Validitas instrumen soal tes dalam penelitian ini 

menggunakan validitas isi dan validitas konstruk.  

a) Validitas Isi 

Validitas isi berkaitan dengan komponen suatu instrumen mengukur isi 

(konsep) yang harus diukur. Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi tes 

itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar,
57

 Validitas isi pada umumnya 

ditentukan melalui pertimbangan para ahli.
58

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan tiga dosen matematika sebagai validator untuk memvalidasi isi 

instrumen kemampuan pemecahan masalah dan tiga dosen untuk memvalidasi isi 

instrumen angket kemandirian belajar. Peneliti menggunakan tiga dosen ahli dalam 

matematika untuk memvalidasi isi instrumen apakah isi instrumen sudah relevan 

dengan indikator pemecahan masalah dan tiga dosen untuk memvalidasi isi angket 

apakah isi angket sudah relevan dengan indikator kemandirian belajar siswa. 

Langkah yang akan dilakukan untuk memvalidasi yaitu peneliti akan meminta 

para validator untuk menilai apakah kisi-kisi tentang instrumen pemecahan masalah 

                                                             
56

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 211  
57

 Anas sudijono, Op.Cit. h.164 
58

 H.M. Sukardi, MS., Ph.D, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (PT Bumi 

Aksara : Jakarta, 2011 
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dan angket kemandirian belajar tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi 

telah mewakili isi yang akan diukur. Selanjutnya peneliti meminta para validatori 

untuk menilai apakah masing-masing butir isi dalam instrumen yang telah disusun 

cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang terdapat pada indikator 

pemecahan maslah dan angket kemandirian belajar. Jika instrumen tersebut telah 

divalidasi maka instrumen soal akan disebarkan kepada responden yang akan diteliti. 

b) Validitas Konstruk 

Validitas konstruk suatu tes adalah sejauh mana tes tersebut mengukur konstruk 

atau trait (kemampuan) yang dimaksudkan untuk diukur.
59

 Dalam penelitian ini untuk 

menghitung validitas penulis menggunakan rumus korelasi r product moment,sebagai 

berikut:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛  𝑥𝑦 − ( 𝑥)( 𝑦)

  𝑛 𝑥2 − ( 𝑥)2  𝑛  𝑦2 − ( 𝑦)2 
 

Keterangan:  

rxy : koefesien validitas x dan y 

x : skor masing-masing butir soal 

y : Skor total 

                                                             
59

 Budiyono, Penilaian Hasil Belajar, (Program Pasca Sarjana: Universits Sebelas Maret 

Surakarta, 2011), h.13 
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n : jumlah peserta tes 

butir soal dikatakan valid jika rxy≥rtabel dan tidak valid jika rxy<rtabel.
60

 

b. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya 

sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang temasuk mudah, sedang, dan sukar.
61

 

Tingkat kesukaran tes dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑝 =
𝑆 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan: 

P = indeks tingkat kesukaran 

𝑆  = rerata untuk skor butir 

Smaks = skor maksimum untuk skor butir
62

 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut Robert 

L.Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam Anas Sudijono sebagai berikut:
63

 

Tabel 3.4 

                                                             
60

 Anas sudijono, Op.Cit. h.179 
61

 Anas Sudijono, Ibid, h.372 
62

 Budiyono, Op.Cit h.40 
63

 Anas Sudijono, Op.Cit, h.372  
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Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Nilai p Kategori 

0,00 ≤ p < 0,30 

0,30 ≤ p < 0,70  

1 ≥ p ≤ 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber: Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan 

Soal-soal yang baik atau memadai adalah soal-soal yang masuk dalam 

kedalaman kategori cukup atau sedang yaitu soal-soal yang mempunyai indeks 

kesukaran antara 0,30 < p ≤ 0,70. Pada penelitian ini, tingkat kesukaran butir tes yang 

peneliti gunakan adalah soal yang memiliki interprestasi tingkat kesukaran cukup 

(sedang). 

c. Uji Daya Beda  

Uji daya pembeda adalah uji yang digunakan untuk mengkaji soal-soal tes dari 

segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan peserta didik yang termasuk ke 

dalam kategori lemah atau rendah dan kategori kuat atau tinggi prestasinya.
64

 Rumus 

yang digunakan untuk menghitung daya beda tes dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
65

 

𝑫 =
𝑩𝑨

𝑱𝑨
−
𝑩𝐵

𝑱𝑩
= 𝑷𝑨 − 𝑷𝑩 

Keterangan: 

                                                             
64

 Anas Sudijono, Ibid, h.389 
65 Ibid, hlm 389 
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𝐷 = Daya beda suatu butir soal. 

𝐽𝐴 = Jumlah peserta didik kelompok atas. 

𝐽𝐵  = Jumlah peserta kelompok bawah. 

𝐵𝐴  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. 

𝐵𝐵   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. 

𝑃𝐴   = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar. 

𝑃𝐵   = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. 

 Jumlah kelompok atas diambil 27% dan jumlah kelompok bawah diambil 

27% dari sempel uji coba.
66

 Daya pembeda yang diperoleh diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut:
67

 

Tabel 3.5 

Klasifikasi daya pembeda 

DP Klasifikasi 

0,00 Sangat jelek 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

                                                             
  

66
 Sugiyono, Op Cit, hlm 180. 

67
 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 77 
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0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

Sumber: Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan 

 

Soal-soal yang baik atau memadai adalah soal-soal yang masuk kedalam 

kategori cukup atau baik yaitu soal-soal yang mempunyai indeks kesukaran antara 

0,20 < DP ≤ 0,40 dan 0,40 < DP ≤ 0,70. Pada penelitian ini, tingkat kesukaran butir 

tes yang peneliti gunakan adalah soal yang memiliki interprestasi daya beda cukup 

(sedang). 

d. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes 

dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan 

teknik Alpha Cronbach, yaitu : 

r11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −  

 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2
  

Keterangan: 

r11 = koefesien reliabilitas tes 
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k = banyaknya butir item yang digunakan 

1 = bilangan konstan  

𝑠𝑖
2  = varian skor total  

 𝑠𝑖
2 = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

Rumus menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir soal adalah 

sebagai berikut : 

 𝑠𝑖
2 = 𝑠1

2 + 𝑠2
2 + 𝑠3

2 +....+𝑠𝑖𝑛
2   

𝑠𝑖
2 = 

 𝑋𝑖
2− 

( 𝑋𝑖)2

𝑁

𝑁
 

Rumus menentukan nilai Variansi total adalah : 

𝑠𝑖
2  = 

 𝑋𝑡
2− 

( 𝑋𝑡 )2

𝑁

𝑁
 

Keterangan : 

X = nilai skor yang dipilih 

N = banyaknya item soal 
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Dalam pemberian interprestasi terhadap koefesien reliabilitas tes pada umunya 

digunakan patokan sebagai berikut: 

1. Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (reliable) 

2. Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliable).
68

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan uji anava dua arah dengan sel tak sama. Sebelum melakukan uji 

tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat sebagai berikut. 

1. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas jenis uji lilifors. Uji 

lilifors ini merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk menguji kenormalan data, 

dengan prosedur sebagai berikut: 

                                                             
68

 Ibid, h.208-209 
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1) Hipotesis 

H0  : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2) Taraf Signifikansi : α = 0,05 

3) Uji Statistik : 

L = Max │F(zi) – S(zi)│, dimana zi = 
𝑋𝑖− X  

𝑆
 

Dengan : 

F(zi)  : P (Z ≤ zi) untuk Z~N (0,1) 

S(zi)  : proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi  

Xi     : skor responden 

4) Daerah kritik : DK = {L | L > Lαn} 

Nilai Lαn dapat dilihat pada tabel nilai kritik uji lilifors  

5) Keputusan Uji : 

H0 diterima jika nilai statistik uji jatuh diluar daerah kritik. 

6) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak H0. 

Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak H0.
69

 

b. Uji Homogenitas 

                                                             
69

 Budiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Surakarta : Sebelas Maret University Pers, 2004), 

h.170-171 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai 

variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas variansi ini digunakan 

metode bartlett dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : σ1
2 
= σ2

2 
= 

..... 
= σk

r
 (populasi yang homogen) 

H1 : ada dua variansi yang tidak sama (populasi yang tidak homogen) 

b) Tingkat Signifikansi, α = 5% 

c) Statistik Uji 

𝑋2 =  
2.203

𝑐
( 𝑓 log𝑅𝐾𝐺 −   𝑓𝑖  𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑗

2) 

Dengan : 𝑋2~𝑋2  𝑘 − 𝑖  

K : banyaknya populasi : banyaknya sampel 

N : banyaknya seluruh nilai 

nj : banyaknya nilai ukuran sampel ke-j : ukuran sampai ke-j 

fj : nj – 1 : derajat kebebasan untuk Sj
2
 ; j = 1, 2, 3, .... , k: 

F = N – k =  𝑓𝑗
𝑘
𝑗−1  : derajat kebasan untuk RKG 

C = 1 + 
1

3 𝑘−1 
  

1

𝑓𝑗
−

1

𝑓
  

RKG : Rerata Kuadrat Galat : 
 𝑠𝑠𝑗

 𝑓𝑖
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𝑠𝑠𝑗 =  𝑥𝑗
2 −  

 (𝑥𝑖)
2

𝑛𝑗
= (𝑛𝑗 − 1) 𝑠𝑗

2 

d) Daerah Kritis 

DK = { X
2
│ X

2
 > X

2
α,k-1} jumlah beberapa α dan (k-1) nilai X

2
α,k-1 dapat dilihat 

pada tabel chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1). 

e) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika harga statistik X
2
, yakni X

2
hitung > X

2
α,k-1, berarti variansi dari 

populasi tidak homogen.
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Anava Dua Arah 

Uji anava dua arah ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ke 1, 

2, dan 3. Pengujin hipotesis ini akan menggunakan analisis variansi dua sel tak sama 

dengan model sebagai berikut:
71

 

Xijk = µ + αi + βj + αβij + 𝜀ijk 

                                                             
70

 Ibid, h. 176 
71

 Ibid, h. 229-231 
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Dengan: 

Xijk : data amatan ke-i dan kolom ke-j 

µ : rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean) 

αi : efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2, 3 

βj : efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j = 1, 2, 3 

αβij  : kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

𝜀ijk  :  

 

 

i : 1, 2, 3 yaitu :   

 

  

j : 1, 2, 3 yaitu :  1 : kemandirian belajar kelompok tinggi 

 2 : kemandirian belajar kelompok sedang 

   3 : kemandirian belajar kelompok rendah 

Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak 

sama, yaitu:  

deviasi amatan terhadap rataan populasinya (µij) yang berdistribusi normal 

dengan rataan 0, deviasi amatan terhadao rataan populasi juga disebut eror 

(galat). 

 
1. Kontekstual berbantuan Hands On Activity 

2. Kontekstual 

3. Konvensional/metode ceramah 
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a. Hipotesis 

a) H0A : αi = 0 untuk i = 1, 2, 3(tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap 

variabel terikat) 

H1A : αi ≠ 0 paling sedikit ada satu harga i (ada perbedaan efek antar baris 

terhadap variabel terikat) 

b) H0B : βj = 0 untuk j =  1, 2, 3 (tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap 

terhadap variabel terikat) 

H1B : βj ≠ 0 paling sedikit ada satu harga j (ada perbedaan efek antar 

kolomterhadap variabel terikat) 

c)  H0AB : αβij = 0 untuk semua pasangan ij dengan i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3 

(tidak ada interaksi baris dan antar kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB : αβij ≠ 0 paling sedikit ada satu pasang (ij)  

(ada interaksi baris dan antar kolom terhadap variabel terikat) 

b. Komputasi 

a) Notasi 

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan notasi-notasi 

sebagai berikut: 

nij : banyaknya data amatan pada sel ij 

𝑋𝑖− X  

𝑠
    : rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

𝑝𝑞

 
1

𝑛 𝑖𝑗
𝑖,𝑗
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N  :  𝑛𝑖 ,𝑗𝑖,𝑗  banyaknya seluruh data amatan 

𝑠𝑠𝑖𝑗  =   𝑥𝑖𝑗𝑘
2 −

( 𝑥𝑖𝑗𝑘 )2
𝑘

𝑛 𝑖𝑘
𝑘  : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ke-ij 

𝐴𝐵𝑖𝑗         : rataan pada sel ij 

Ai   =  𝐴𝐵𝑖𝑗      
𝑗   : jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj  =   𝐴𝐵𝑖𝑗      
𝑖   : jumlah rataan pada baris ke-j 

G  =  𝐴𝐵𝑖𝑗      
𝑖,𝑗  : jumlah rataan semua sel 

b) Komputasi Jumlah Kuadrat 

Didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), (5) sebagai berikut: 

(1) = 
𝐺2

𝑝𝑞
 ; (2) =  𝑆𝑆𝑖𝑗𝑖𝑗  ; (3) =  

𝐴𝑖
2

𝑞𝑖  ; (4) =  
𝐵𝑗

2

𝑝𝑖  ; (5) =  𝐴𝐵𝑖𝑗
2       

𝑖,𝑗  

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

JKA : 𝑛   {(3) – (1)} 

JKB : 𝑛   {(4) – (1)} 

JKAB : 𝑛   {(1) + (5) – (3) – (4)} 

JKG : (2) 
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JKT : JKA + JKB + JKAB + JKG 

c) Derajat Kebebasan (dk) 

Derajat kebebasan untuk masing-masing kuadrat tersebut adalah : 

dkA : p – 1  

dkB : q – 1  

dkAB : (p-1) (q-1) 

dkT : N – 1  

dkG : N – pq  

d) Rataan Kuadrat  (RK) 

Berdasarkan jumlah rataan kuadrat derajat kebebasn masing-masing diperoleh 

rataan kuadrat sebagai berikut: 

RKA = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
 ; RKB = 

𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
 ; RKAB = 

𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
 ; RKG = 

𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

c. Statistik Uji 

a) Untuk H0A adalah Fa = 
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) dan N – pq 
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b) Untuk H0B adalah Fb = 
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
  merupakan nilai variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan (q – 1) dan N – pq 

c) Untuk H0AB adalah Fab = 
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) (q – 1) dan N – pq 

d. Daerah Kritik 

Untuk masing-masing nilai F, daerah kritiknya sebagai berikut: 

a) Untuk Fa adalah DK = {Fa│Fa > Fα; p-1;N-pq} 

b) Untuk Fb adalah DK = {Fb│Fb > Fα; q-1;N-pq} 

c) Untuk Fab adalah DK = {Fab│Fab > Fα ;(p-1)(q-1);N-pq} 

e. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan  

Tabel 3.6 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk RK Fabs Fa 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi (AB) 

Galat  

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

P – 1  

q – 1 

(p – 1)(q – 1) 

N – 1  

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

F
*
 

F
*
 

F
*
 

- 

Total  JKT R – 1  - - -  

Keterangan : F
* 
adalah nilai F yang diperoleh dari tabel. 

f. Keputusan Uji 

a) H0A ditolak jika Fa ∈ DK 

b) H0B ditolak jika Fb ∈ DK 
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c) H0AB ditolak jika Fab ∈ DK
72

 

b. Uji Komparasi Ganda Dengan Metode Scheffe’ 

 Metode Scheffe’ digunakan sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dua 

jalan. Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, kolom dan sel 

diadakan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode scheffe’. 

Langkah-langkah dalam menggunakan metode ini adalah: 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata 

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

c. Menentukan tingkat signifikansi 

d. Mencari harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut: 

1) Komparasi rataan antar kolom 

Uji Scheffe’ untuk komparasi antar kolom adalah: 

F.i-.j = 
(𝑋 .𝑖− 𝑋 .𝑗 )2

𝑅𝐾𝐺 
1

𝑁 .𝑖
+

1

𝑁 .𝑗
 
 

Keterangan : 

F.i-.j  : nilai Fobs pada perbandingan kolom ke-i dan baris ke-j 

𝑋 .𝑖   : rataan pada kolom ke-i 

                                                             
72

 Ibid, h.213. 
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𝑋 .𝑗   : rataan pada kolom ke-j 

𝑅𝐾𝐺 : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

 N.i : ukuran sampel kolom ke-i 

 N.j : ukuran sampel kolom ke-j 

2)   Komparasi Rataan antar sel pada kolom yang sama 

Uji Scheffe’ komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama sebagai berikut: 

Fij-kj = 
(𝑋 .𝑖𝑗− 𝑋 .𝑘𝑗 )2

𝑅𝐾𝐺 
1

𝑁 .𝑖𝑗
+

1

𝑁 .𝑘𝑗
 
 

Keterangan : 

F.ij-.kj  : nilai Fobs pada perbandingan rataan pada sel ij dan rataan pada sel kj 

𝑋 .𝑖𝑗   : rataan pada sel ij 

𝑋 .𝑘𝑗   : rataan pada sel kj 

𝑅𝐾𝐺 : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

 N.ij : ukuran sel ij 

N.kj : ukuran sel kj 
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3)  Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama  

Uji Scheffe’ komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama sebagai berikut: 

Fij-ik = 
(𝑋 .𝑖𝑗− 𝑋 .𝑖𝑘 )2

𝑅𝐾𝐺 
1

𝑁 .𝑖𝑗
+

1

𝑁 .𝑖𝑘
 
 

Keterangan : 

F.ij-.ik  : nilai Fobs pada perbandingan rataan pada sel ij dan rataan pada sel ik 

𝑋 .𝑖𝑗   : rataan pada sel ij 

𝑋 .𝑖𝑘   : rataan pada sel ik 

𝑅𝐾𝐺 : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

 N.ij : ukuran sel ij 

 N.ik : ukuran sel kj 

e. Menentukan Daerah Kritik (DK). Dengan daerah kritik : 

DK = {F│F > (q – 1)  Fα; q-1;N-pq} 

DK = {F│F > (pq – 1)  Fα; pq-1;N-pq} 

DK = {F│F > (pq – 1)  Fα; pq-1;N-pq} 

f. Menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda 

g. Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
73

 

 

                                                             
73

 Ibid, h.215-217 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Hasil Uji Coba Tes 

Untuk memperoleh data hasil belajar matematika, dilakukan uji coba tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika yang terdiri dari 10 item soal pada 

peserta didik di luar populasi sampel penelitian. Uji coba tes dilakukan pada 25 

peserta didik kelas IX.A SMP Negeri 1 Pulau Panggung pada tanggal 3 April 2017. 

Data hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9. 

1. Uji Validitas 

Upaya untuk mendapatkan data yang akurat maka tes yang digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi kriteria yang baik. Uji coba tes dimaksud untuk untuk 

mengetahui apakah item soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Adapun hasil 

analisis validitas item soal tes kemampuan pemecahan masalah matematik peserta 

didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1  

Validitas Item Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 

No 𝒓𝒙𝒚 (koefesien korelasi) Interpretasi Kriteria Keputusan 
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No 𝒓𝒙𝒚 (koefesien korelasi) Interpretasi Kriteria Keputusan 

1 0,497 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

2 0,198 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

3 0,567 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 



 
 

No 𝒓𝒙𝒚 (koefesien korelasi) Interpretasi Kriteria Keputusan 

4 0,726 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

5 0,720 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

6 0,653 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

7 0,597 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

8 0,415 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

9 0,422 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

10 0,735 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 10) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas item soal tes terhadap 10 item soal yang 

diuji-cobakan menunjukkan terdapat 1 item yang tergolong tidak valid (𝑟𝑥𝑦 < 0,413) 

yaitu item soal nomor 2 dan selebihnya tergolong valid dengan kisaran 0,415 s.d 

0,735. Berdasarkan kriteria validitas item soal tes yang akan digunakan untuk 

mengambil data maka item soal nomor 2 dibuang karena item soal tidak dapat 

mengukir apa yang hendak diukur, sehingga tidak dapat diujikan kepada sampel 

penelitian. Item soal tes yang dapat diujikan pada penelitian ini yaitu item soal nomor 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. 

2. Uji Tingkat Kesukaran  

Uji tingkat kesukaran pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

soal yang diujikan tergolong terlalu sukar, sukar sedang dan terlalu mudah. Adapun 

hasil analisis tingkat kesukaran item soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2  



 

Tingkat Kesukaran  Item Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

No Item Soal Tingkat Kesukaran Keterangan  

1 0,752 Mudah 

2 0,704 Mudah 

3 0,636 Sedang 

4 0,796 Mudah 

5 0,656 Sedang 

6 0,668 Sedang 

7 0,660 Sedang 

8 0,320 Sukar 

9 0,728 Mudah 

10 0,648 Sedang 
 Sumber : Pengolahan Data (perhitungan pada Lampiran 13) 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran tiap butir tes terhadap 10 butir soal yang 

diujicobakan menunjukkan terdapat 1 item soal yang tergolong sukar (tingkat 

kesukaran < 0,30 yaitu butir soal nomor 8, item soal yang tergolong sedang ( 0,30 ≤ 

tingkat kesukaran ≤ 0,70) yaitu butir soal nomor 3, 5, 6, 7 dan 10. Selain itu juga 

terdapat item soal yang tergolong mudah (1 ≥ tingkat kesukaran ≤ 0,70) yaitu butir 

soal nomor 1, 2, 4 dan 9. 

3. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan butir soal  dapat membedakan antara peserta didik yang menjawab 

dengan benar dengan peserta didik yang tidak menjawab dengan benar. Adapun hasil 

analisis daya pembeda butir soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 



 

Tabel 4.3 

Daya Pembeda  Item Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

No Item Daya Beda  Keterangan 

1 0,214 Jelek 

2 0,129 Jelek 

3 0,314 Sedang 

4 0,414 Baik 

5 0,386 Sedang 

6 0,386 Sedang 

7 0,329 Sedang 

No Item Daya Beda  Keterangan 

8 0,286 Jelek 

9 0,229 Jelek 

10 0,386 Sedang 
Sumber : Pengolahan Data (perhitungan pada Lampiran 15) 

 Berdasarkan hasil perhitungan daya beda butir soal tes (Lampiran 15) 

menunjukkan bahwa ada empat item soal yang tergolong klasifikasi jelek (0,00 < DP 

≤ 0,20), yaitu nomor 1, 2, 8 dan 9. Lima item soal yang tergolong klasifikasi cukup / 

sedang (0,20 < DP ≤ 0,40), yaitu nomor 3, 5, 6, 7 dan 10. Satu item soal yang 

tergolong baik (0,40 < DP ≤ 0,70), yaitu nomor soal 4. 

4. Uji Reliabilitas  

Instrumen yang valid pada soal uji coba tes hasil belajar matematika terdapat 10 

soal yang dikategorikan valid (dapat mengukur apa yang hendak diukur). Upaya 

untuk mengetahui apakah item soal tersebut dapat digunakan kembali atau tidak, 

maka peneliti melakukan uji reabilitas terhadap 10 soal tersebut dengan menggunakan 



 

rumus Alpha diperoleh 𝑟11 = 0,751  setelah koefesien  Alpha diperoleh, maka tolak 

ukur untuk diinterpretasikan dengan derajat reliabilitas nilai 0,70 dan interpretasinya 

adalah reabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sepuluh soal tersebut reabil. Adapun 

hasil analisis reliabilitas instrumen tes soal yang dipakai dijelaskan lebih rinci pada 

Lampiran 17. 

 Berdasarkan pembahasan diatas, soal yang dapat digunakan pada penelitian ini 

adalah 5 soal yaitu 3, 5, 6, 7 dan 10. Soal tersebut sudah memenuhi semua indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematik yang ada sehingga soal tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian. 

B. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Angket 

 Untuk memperoleh data angket kemandirian belajar matematik peserta didik, 

dilakukan uji coba angket kemandirian belajar matematik yang terdiri dari 40 item 

pernyataan  angket pada peserta didik di luar populasi sampel penelitian. Uji coba 

angket dilakukan pada 25 peserta didik kelas IX.A SMP Negeri 1 Pulau Panggung 

pada tanggal 5 April 2017. Data hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada Lampiran 

20. 

1. Uji Validitas Angket 

Upaya untuk mendapatkan data yang akurat maka angket yang digunakan 

dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria yang baik. Uji coba angket dimaksud 



 

untuk untuk mengetahui apakah item angket dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Adapun hasil analisis validitas item angket kemandirian belajar matematik 

peserta didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4  

Validitas Item Angket Kemandirian Belajar Matematik 

No 𝒓𝒙𝒚 (koefesien korelasi) Interpretasi Kriteria Keputusan 

1 0,825 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

2 0,861 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

3 0,917 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

4 0,541 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

5 0,664 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

6 0,540 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

7 0,527 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

8 0,858 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

9 0,053 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

10 0,108 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

No 𝒓𝒙𝒚 (koefesien korelasi) Interpretasi Kriteria Keputusan 

11 0,794 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

12 0,756 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Valid Dipakai 

13 0,328 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

14 0,798 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

15 0,444 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

16 0,314 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

17 0,882 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

18 0,882 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

19 0,108 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

20 0,744 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

21 0,885 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

22 0,825 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 



 

23 0,825 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

24 0,861 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

25 0,917 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

26 0,541 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

27 0,195 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

28 0,861 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

29 0,262 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

30 0,452 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

31 0,096 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

32 -0,032 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

33 0,882 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

34 -0,037 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

35 0,825 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

36 -0,003 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

37 0,798 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

38 0,527 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

39 0,096 𝑟𝑥𝑦 < 0,413 Tidak Valid Dibuang 

40 0,882 𝑟𝑥𝑦 > 0,413 Valid Dipakai 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 21) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan validitas item angket terhadap 40 item 

pernyataan yang diujicobakan menunjukkan terdapat 12 item yang tergolong tidak 

valid (𝑟𝑥𝑦 < 0,413) yaitu item pernyataan nomor 9, 10, 13, 16, 19, 27, 29, 31, 32, 34, 

36 dan 39, selebihnya tergolong valid dengan kisaran 0,444 s.d 0,917. Berdasarkan 

kriteria validitas item pernyataan yang akan digunakan unutk mengambil data maka 

item pernyataan nomor 9, 10, 13, 16, 19, 27, 29, 31, 32, 34, 36 dan 39 dibuang karena 

item pernyataan tersebut tidak dapat mengukur apa yang hendak diukur, sehingga 

tidak dapat diujikan kepada sampel penelitian. Item pernyataan yang dapat diujikan 



 

pada penelitian ini yaitu item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38 dan 40.  

2. Uji Reliabilitas Angket 

 Instrumen yang valid pada pernyataan uji coba tes angket kemandirian belajar 

peserta didik terdapat 28 item yang dikategorikan sebagai item pernyataan valid 

(dapat mengukur apa yang hendak diukur) yaitu item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38 dan 40 

sedangkan item yang lainnya tidak dipakai dalam penelitian. Upaya untuk 

mengetahui apakah item pernyataan tersebut dapat digunakan kembali atau tidak, 

maka peneliti melakukan uji reabilitas terhadap 28 item tersebut dengan 

menggunakan rumus Alpha diperoleh 𝑟11 = 0,968 setelah koefesien  Alpha diperoleh, 

maka tolak ukur untuk diinterpretasikan dengan derajat reliabilitas nilai 0,70 dan 

interpretasinya adalah reabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa item tersebut reabil. 

Adapun hasil analisis reliabilitas instrumen tes soal yang dipakai dijelaskan lebih 

rinci pada Lampiran 24. 

 Berdasarkan pembahasan diatas, pernyataan yang dapat digunakan pada 

penelitian ini adalah 28 item yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38 dan 40. Pernyataan tersebut sudah memenuhi 



 

semua indikator kemandirian belajar peserta didik yang ada sehingga pernyataan 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian.  

 

C. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Data Amatan 

a) Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik 

Pengambilan data dilakukan setelah proses pemebelajaran pada materi bangun 

ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Setelah data kemampuan pemecahan masalah 

matematik peserta didik terkumpul baik dari kelas eksperimen maupun dari kelas 

kontrol, diperoleh nilai tertinggi (𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 ) pada kelas eksperimen data kelas kontrol 

dan dicari ukuran tendensi sentral meliputi rataan (𝑥 ), median (Me), modus (Mo) serta 

ukuran variansi kelompok meliputi jangkauan (R) dan simpangan baku (s) yang dapat 

dirangkum pada tabel seperti berikut ini. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Data Amatan Nilai Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik 

Peserta Didik Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol  

 

Kelas 𝑿𝒎𝒂𝒌𝒔 𝑿𝒎𝒊𝒏 

Ukuran Tendensi 

Sentral 

Ukuran Variansi 

Kelompok 

𝒙  Me Mo R SD 

Eksperimen 1 92 58 77,375 78 78 34 8,007 



 

Eksperimen 2 90 52 75,625 78 78 38 8,598 

Kontrol 82 52 71,688 74 78 30 8,193 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 42) 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas dapat memberikan gambaran 

bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik berbeda 

antara kelas eksperimen da kelas kontrol. 

b) Angket Kemandirian Belajar 

Data tentang kemandirian belajar matematik peserta didik diperoleh dari angket 

yang diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan data yang telah terkumpul jumlah 

peserta didik yang termasuk kedalam 3 kategori kemandirian belajar matematik untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Sebaran Peserta Didik Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Matematik 

 

Kelas 𝒙  SD 

Kriteria Kemandirin Belajar 

Matematik 

Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 1 86,812 6,958 7 19 6 

Eksperimen 2 85,719 6,566 5 20 7 

Kontrol 81,187 8,483 4 19 9 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 43) 



 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, untuk kelas eksperimen 1 diperoleh nilai rata-

ratanya 86,812 dan simpangan bakunya adalah 6,958. Jadi untuk skor ≥ 93,771 

dikategorikan tinggi yaitu terdapat 7 peserta didik yang dikategorikan tinggi, 79,854 

≤ skor < 93,771 dikategorikan sedang yaitu terdapat 19 peserta didik yang 

dikategorikan sedang dan skor < 79,854 dikategorikn rendah yaitu terdapat 6 peserta 

didik yang dikategorikan rendah. Untuk kelas eksperimen 2 diperoleh nilai rata-

ratanya 85,719 dan simpangan bakunya adalah 6,566. Jadi untuk skor ≥ 92,285 

dikategorikan tinggi yaitu terdapat 5 peserta didik yang dikategorikan tinggi, 79,153 

≤ skor < 92,285 dikategorikan sedang yaitu terdapat 20 peserta didik yang 

dikategorikan sedang dan skor < 79,153 dikategorikn rendah yaitu terdapat 7 peserta 

didik yang dikategorikan rendah. Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh nilai rata-

ratanya 81,187 dan simpangan bakunya adalah 68,483. Jadi untuk skor ≥ 89,671 

dikategorikan tinggi yaitu terdapat 4 peserta didik yang dikategorikan tinggi, 72,704 

≤ skor < 89,671 dikategorikan sedang yaitu terdapat 19 peserta didik yang 

dikategorikan sedang dan skor < 72,704 dikategorikn rendah yaitu terdapat 9 peserta 

didik yang dikategorikan rendah. 

 

2. Uji Prasyarat 

a) Uji Normalitas  



 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini dilakuan sebagai prasyarat yangpertama dalam menentukan 

uji hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas data dengan menggunakan metode 

Lilifors terhadap hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik 

dilakukan pada masing-masing kelompok eksperimen 1 (kelompok kolom A1), 

kelompok eksperimen 2 (kelompok kolom A2), kelompok kontrol (kelompok kolom 

A3), kelompok kemandirian belajar tinggi (kelompok baris B1), kelompok 

kemandirian belajar sedang (kelompok baris B2) dan kelompok kemandirian belajar 

rendah (kelompok baris B3). 

Perhitungan uji normalitas data hasil belajar matematika peserta didik pada 

masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 44, 45, 46, 47, 48 

dan 49. rangkuman hasil uji normalitas kelompok data tersebut disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.7 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

No Kelas 𝑳𝒎𝒂𝒌𝒔 𝑳𝟎,𝟎𝟓;𝒏 Keputusan Uji 

1 Eksperimen 1 (A1) 0,156 0,157  H0 diterima 

2 Eksperimen 2 (A2) 0,125 0,157   H0 diterima 

3 Kontrol (A3) 0,104 0,157   H0 diterima 



 

4 Kemandirian belajar tinggi (B1) 0,102 0,213   H0 diterima 

5 Kemandirian belajar sedang (B2) 0114 0,116 H0 diterima 

6 Kemandirian belajar rendah (B3) 0,162 0,173 H0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 44, 45, 46, 47, 48 dan 49) 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data hasil kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang terangkum dalam tabel diatas, tampak bahwa pada taraf 

signifikansi 5% nilai  𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠  untuk setiap kelas kurang dari 𝐿0,05;𝑛, sehingga hipotesis 

nol untuk setiap kelas diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada setiap 

kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data kemampuan pemecahan masalah matematik dan kemandririan belajara 

peserta didik. Uji varians data penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Hasil 

pengujian uji homogenitas dengan taraf signifikansi (α) = 5% telah tercantum pada 

rangkuman tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas 



 

No Kelompok 𝒙𝟐𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒙𝟐𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 Keputusan Uji 

1 A1, A2 dan A3 5,991  0,158  H0 diterima 

2 B1, B2 dan B3 5,991  5,830  H0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 50 dan 51) 

 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa harga masing-masing kelompok tidak 

melebihi harga kritiknya, 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Dari hasil perhitungan antar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,158 dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 5,991 

sehingga H0 diterima, sedangkan antar kemandirian belajar kels eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,830 dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 5,991 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

homogen. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari 

populasi yang sama (homogen), maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji parametrik yaitu uji analisis variansi (ANAVA). Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji analisis variansi (ANAVA) dua jalan dengan 

sel tak sama. 

a. Analisis Variansi (ANAVA) Dua Jalan Sel Tak Sama 



 

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisaan data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Hasil perhitungan ANAVA dua jalan sel tak sama dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  A 

Perlakuan (A) 391,369 2 195,684 4,104 3,101 0,05 

Kemandirian (B) 2567,392 2 1283,696 26,919 3,101 0,05 

Interaksi (AB) 91,759 4 22,940 0,481 2,476 0,05 

Galat 4148,748 87 - - - - 

Total 7199,269 95 - - - - 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 52) 

Berdasarkan perhitungan pengujian analisis data (perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 52) dapat disimpulkan bahwa: 

a. Fa = 4,104 dan taraf signifikansi 5% diperoleh  𝐹(0,05;2;87) = 3,101 

sehingga Fa > 𝐹(0,05;2;87) yang menunjukkan bahwa 𝐻0𝐴 ditolak berarti 

terdapat pengaruh pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On 

Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. 



 

b. Fb = 26,919 dan taraf signifikansi 5% diperoleh  𝐹(0,05;2;87) = 3,101 

sehingga Fb > 𝐹(0,05;2;87) yang menunjukkan bahwa 𝐻0𝐵 ditolak berarti 

terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik. 

c. Fab = 0,481 dan taraf signifikansi 5% diperoleh  𝐹(0,05;9;87) =

2,476  sehingga Fab < 𝐹(0,05;2;87) yang menunjukkan bahwa 𝐻0𝐴𝐵  diterima 

berarti Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity dan kemandirian belajar siswa terhadap 

pemecahan masalah matematik. 

b. Uji Komparasi Ganda (Scheffe’) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ANAVA diperoleh bahwa 𝐻0𝐴 ditolak, dan 

karena memiliki tiga kategori maka untuk komparasi antar baris perlu dilakukan uji 

komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe’. Untuk melakukan uji 

komaparasi ganda dengan menggunakan metode schefee’ terlebih dahulu kita cari 

rataan marginalnya sebagai perbandingan dalam melakukan uji komparasi ganda 

dengan menggunakan metode scheffe’. Adapun hasil rataan marginalnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.10  

Rataan Marginal 



 

Perlakuan (A1) 

Pengkategorian Kemandirian Belajar 

Matematik (Bj) Rataan 

Marginal 
Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

Model Pembelajaran 

Kontekstual Berbantuan 

Hands On Activity (A1) 

87,714 75,474 71,333 78,174 

Kontekstual (A2) 85,600 75,200 69,714 76,838 

Metode Ceramah (A3) 78,500 72,632 66,667 72,599 

Rataan Marginal 83,938 74,435 69,238 
 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 53) 

Berdasarkan tabel di atas maka hasil perhitungan uji komparasi ganda antar 

baris dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Baris 

No Interaksi 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kesimpulan 

1 𝜇1 vs 𝜇2 0,599 6,203 𝐻0 diterima 

2 𝜇1 vs 𝜇3 10,426  6,203 𝐻0 ditolak 

3 𝜇2 vs 𝜇3 6,028 6,203 𝐻0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 53) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar baris diatas didapat 

bahwa rerata yang diperoleh dari kelas eksperimen dengan pendekatan pembelajaran 

Kontekstual Berbantuan Hands On Activity berbeda secara signifikan dengan rerata 



 

yang diperoleh dari kelas eksperimen dengan pendekatan pembelajaran Kontekstual 

saja yaitu sebesar 0,599. Rerata yang diperoleh dari kelas eksperimen dengan 

pendekatan Kontekstual Berbantuan Hands On Activity berbeda secara signifikan 

dengan rerata yang diperoleh dari kelas kontrol dengan model pembelajaran 

Konvensional/ceramah yaitu sebesar 10,426 dan Rerata yang diperoleh dari kelas 

eksperimen dengan pendekatan pembelajaran Kontekstual berbeda secara signifikan 

dengan rerata yang diperoleh dari kelas kontrol dengan model pembelajaran 

Konvensional/ceramah yaitu sebesar 6,028. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

Kontekstual Berbantuan Hands On Activity lebih baik daripada pendekatan 

pembelajaran Kontekstual dan model pembelajaran Konvensional/ceramah. Selain itu 

hasil perhitungan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak sama juga diperoleh bahwa 

𝐻0𝐵 ditolak, karena memiliki tiga kategori kemandirian belajar maka untuk komparasi 

antar kolom diperlukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe’ 

dan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom dapat dilihat dalam tabel 

berikut 

 

 

Tabel 4.12  



 

Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

No Interaksi 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Kesimpulan 

1 𝜇1 vs 𝜇2 23,749 6,203 𝐻0 ditolak 

2 𝜇1 vs 𝜇3 41,976 6,203 𝐻0 ditolak 

3 𝜇2 vs 𝜇3 9,034 6,203 𝐻0 ditolak 

Sumber: Pengolahan Data (perhitunga pada Lampiran 53) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom diatas didapat 

bahwa rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian belajar matematik tinggi 

berbeda secara signifikan dengan rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian 

belajar matematik sedang yaitu sebesar 23,749. Rerata yang diperoleh dari kategori 

kemandirian belajar matematik tinggi berbeda secara signifikan dengan rerata yang 

diperoleh dari kategori kemandirian belajar matematik rendah yaitu sebesar 41,976 

dan rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian belajar matematik sedang 

berbeda secara signifikan dengan rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian 

belajar matematik rendah yaitu sebesar 9,034.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil kemampuan pemecahan 

masalah matematik peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi berbeda 

secara signifikan dengan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar sedang. 

Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi mengahasilkan hasil 

kemampuan pemecahan masalah matematik lebih baik daripada peserta didik yang 

memiliki kemandirian belajar sedang maupun rendah. Peserta didik yang memiliki 



 

kemandirian belajar sedang mengahasilkan hasil kemampuan pemecahan masalah 

matematik lebih baik daripada peserta didik yang memiliki kemandirian belajar 

rendah.  

Selanjutnya karena 𝐻0𝐴𝐵  diterima berarti tidak terdapat interaksi antara model 

pembelajaran  kontekstual berbantuan Hands On Activity dan kategori kemandirian 

belajar siswa terhadap pemecahan masalah matematik. Karena tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran dan kategori kemandirian belajar pesrta didik, maka tidak 

perlu dilakukan uji komparasi ganda antar sel pada baris maupun kolom yang sama. 

 

D. Pembahasan  

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa model pembelajaran  Kontekstual berbantuan Hands On 

Activity, pembelajaran Kontekstual serta kemandirian belajar peserta didik  dan 

variabel terikat berupa kemampuan pemecahan masalaah matematik. Pembelajaran 

Kontekstual adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik yang dipelajari. Sedangkan Hands 

On Activity merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang berlatarkan kegiatan tangan 

(Hands On Activity) dimana siswa terlibat aktif dalam kegiatan, menentukan, 

mengumpulkan data dan membuat kesimpulan sendiri. Pembelajaran dengan 



 

mengunakan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity dapat 

mendorong siswa berperan secara aktif untuk menemukan hubungan materi yang 

dipelajari dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna 

dan nyata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulhamah dan 

Susilahudin Putrawangsa menyatakan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran 

kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata 

pelajaran matematika.
74

 Peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual memiliki kemampuan pemecahan masalah lebih baik 

daripada peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional/metode ceramah. Dengan demikian diharapkan dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual berbantuan hands on activity akan membantu peserta didik 

untuk lebih memahami materi bangun ruang sisi datar  yang akan memudahkan 

peserta didik untuk mencapai kemampuan pemecahan masalah matematik. 

Penelitian ini mengambil tiga kelas sebagai sampel penelitian kelas VIII A yang 

berjumlah 32 peserta didik sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual berbantuan hands on activity, kelas VIII B yang berjumlah 

32 peserta didik sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual dan kelas VIII D yang berjumlah 32 peserta didik sebagai kelas kontrol 
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dengan menggunakan metode ceramah. Materi yang diajarkan pada penelitian ini 

adalah materi bangun ruang sisi datar (kubus dan balok). Untuk mengumpulkan data-

data pengujian hipotesis, penulis mengajar bangun ruang sisi datar pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebanyak 3 kali pertemuan yaitu 2 kali 

pertemuan dilaksanakan untuk proses belajar mengajar dan 1 kali pertemuan 

dilaksanakan untuk evaluasi atau tes akhir peserta didik sebagai pengambilan data 

penelitian dengan bentuk tes kemampuan pemecahan masalah  matematik. 

Soal tes akhir tersebut adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal 

pemecahan masalah matematika dan sudah diuji validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran sebagai uji kelayakan soal. Sampel yang digunakan untuk menguji 

instrumen adalah peserta didik kelas IX A SMP Negeri 1Pulau Panggung  

Adapun hasil analisis butir soal terkait uji kelayakan instrumen diperoleh hasil 

uji dari sepuluh soal yang diujikan terdapat 9 soal yang termasuk dalam kategori 

valid, 5 soal yang termasuk dalam kategori sedang untuk tingkat kesukaran dan 5 soal 

yang termasuk dalam ketagori cukup untuk daya beda. Begitupun dengan uji 

reliabilitas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa reliabilitas soal tersebut baik. 

Dengan demikian soal yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah 5 soal yaitu 

nomor 3, 5, 6, 7 dan 10. Soal tersebut adalah sudah memenuhi semua indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika yang ada sehingga soal tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian. 



 

Proses pembelajaran pada pertemuan pertama di kelas kontrol belum 

sepenuhnya terkondisikan oleh peneliti, namun respon peserta didik sangat baik. 

pertama-tama salah satu guru matematika yang mengajar dikelas tersebut 

memperkenalkan peneliti kepada peserta didik, kemudian guru tersebut memberikan 

nasehat kepada peserta didik untuk menghormati peneliti seperti menghormati guru 

yang mengajari mereka. Selanjutnya, guru menyerahkan sepenuhnya proses 

pembelajaran kepada peneliti. Proses pembelajaran berlangsung diawali dengan 

peneliti memperkenalkan diri. Proses perkenalan berjalan menyenangkan  karena 

respon peserta didik yang sangat antusias untuk mendengarkan. Proses perkenalan 

berakhir, kemudian peneliti memberikan materi tentang bangun ruang sisi datar yaitu 

mengenai sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-bagiannya dan mengenai luas 

permukaan kubus dan balok. Pada saat proses pembelajaran berlangsung terlihat ada 

beberapa peserta didik yang sibuk mengobrol dengan temannya. Peneliti berupaya 

menegurnya dan mereka diam sejenak. Peneliti menjelaskan kembali materi tentang 

kubus dan balok, tetapi karena terbatasnya sumber belajar yang dimiliki peserta didik 

mengakibatkan sebagian peserta didik terlihat pasif. Sehingga peneliti harus 

mengulangi penjelasan beberapa kali. Namun ketika peneliti memberikan refleksi di 

akhir pembelajaran peserta didik dapat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti. Sedangkan proses pembelajaran pada pertemuan pertama di kelas 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Hands On 



 

Activity, peserta didik tampak antusias untuk belajar, sehingga membuat peneliti juga 

semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Peneliti memulai pembelajaran 

dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, memperkenalkan dan menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan berlangsung. Peneliti menjelaskan sifat-

sifat bangun ruang kubus dan balok serta bagian-bagiannya dengan menggunakan 

model yang berbentuk kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik 

sangat antusias dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Peneliti kemudian membagi siswa menjadi enam kelompok secara heterogen. Peneliti 

kemudian membagikan siswa Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang materi bangun 

ruang sisi datar mengenai sifat- sifat bangun ruang kubus dan balok serta bagian-

bagiannya  dan luas permukaan kubus dan balok serta membagikan model berupa 

kubus dan balok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik mulai 

melakukan diskusi sesuai langkah-langkah pada LKK yang telah dibagikan. Pada 

pembelajaran yang pertama ini pelaksanaan langkah-langkah pendekatan 

pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity sudah baik tetapi belum 

maksimal, karena ada beberapa peserta didik dalam kelompoknya yang belum 

mengerti dan paham pada materi tersebut. Sehingga peneliti harus mengulangi 

penjelasan materi secara keseluruhan setelah kelompok dibubarkan. Sedangkan 

proses pembelajaran pada pertemuan pertama dikelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual, peserta didik juga tampak antusias 



 

untuk belajar. Peneliti memulai pembelajaran dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran, memperkenalkan dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual tersebut. 

Peneliti menjelaskan materi mengenai sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-

bagiannya dengan menggunakan alat peraga kubus dan balok, serta menunjukkan 

beberapa model berbentuk kubus dan balok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari peserta didik. Peneliti kemudian membagi peserta didik menjadi enam kelompok 

secara heterogen. Kemudian membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) dan 

peserta didik mulai melakukan diskusi dan mengerjakan soal-soal yang ada dalam 

LKK tersebut. Pada pembelajaran yang pertama ini pelaksanaan langkah-langkah 

model pembelajarn kontekstual sudah berjalan dengan baik, tetapi juga belum tampak 

maksimal karena beberapa peserta didik masih tampak bingung ketika mengerjakan 

soal-soal kemampuan pemecahan masalah matematik tentang luas permukaan kubus 

dan balok, sehingga peneliti harus menjelaskan kembali setelah kelompok 

dibubarkan.  

Proses pembelajaran pada pertemuan kedua di kelas kontrol, dapat berjalan 

lebih baik dari pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik dapat terkondisikan 

sehingga materi menghitung volume kubus dan balok yang disampaikan oleh peneliti 

dapat diterima dengan baik dan peserta didik tampak lebih aktif dari sebelumnya. 

Sehingga penyampaian materi tidak perlu diulang berkali-kali seperti pada pertemuan 



 

sebelumnya. Sedangkan proses pembelajaran pada pertemuan kedua dikelas 

eksperimen yang menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual berabntuan 

hands on activity maupun di kelas yang menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual, peserta didik juga dapat melaksanakan langkah-langkah pembelajaran  

dengan baik dan peserta didik juga tampak lebih aktif. Sehingga materi maupun soal-

soal yang tersedia dalam Lembar Kerja Kelompok (LKK) dapat dipahami oleh 

peserta didik. Peneliti disini hanya mengarahkan dan meluruskan saja jika ada yang 

kurang tepat. Peserta didik juga tampak senang dengan pembelajaran menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan hands on activity karena dapat 

memberikan pengalaman langsung dalam menentukan volume dan luas permukaan 

kubus dan balok dengan menggunakan model yang berbentuk kubus dan balok dalam 

kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menyelesaikan dan mencoba menjelaskan 

kepada temannya tentang apa yang mereka pahami. Begitupun pada kelas yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, peserta didik juga dapat 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran  dengan baik dan peserta didik juga 

tampak lebih aktif. Sehingga materi maupun soal-soal yang tersedia dalam Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) dapat dipahami oleh peserta didik. Peserta didik juga tampak 

senang dengan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual, karena dalam model pembelajaran tesebut dapat memberikan 

pengalaman belajar secara berkelompok, peserta didik dapat menyelesaikan dan 



 

berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam memecahkan soal-soal yang ada dalam 

Lembar Kerja Siswa tersebut. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran, materi bangun ruang sisi datar selesai 

dikelas eksperimen dan kontrol, pada pertemuan ketiga dilakukan evaluasi atau tes 

akhir untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperoleh bahwa skor rata-rata hasil  

tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol tersebut berbeda-beda. 

Salah satu penyebab skor rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut berbeda-

beda adalah proses pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan 

Hands On Activity menjadikan peserta didik belajar dengan optimal sehingga materi 

dapat diingat peserta didik lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam memecahkan masalah matematika. Sedangkan proses pembelajaran 

menggunakan metode ceramah menekankan kepada situasi peneliti/pendidik 

mengajar bukan situasi peserta didik belajar. Kondisi ini menyebabkan peserta didik 

kurang mampu untuk mengingat materi serta kurang mampu menyalesaikan masalah-

masalah matematika.  

Kemampuan pemecahan masalah maetematika peserta didik rendah disebabkan 

karena rendahnya kemandirian belajar peserta didik terhadap matematika. Tinggi 



 

rendahnya kemandirian belajar peserta didik terhadap matematika sering kali 

dikaitkan dengan keberhasilan dan kegagalannya dalam hasil belajar. Peserta didik 

yang memiliki kemandirian belajar tinggi dan sedang selalu berusaha menyelesaikan 

tugasnya dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah-masalah matematika. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar peserta didik merupakan faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik. 

Mengingat setiap peserta didik memiliki kemampuan berfikir yang berbeda dan 

adanya kesulitan peserta dididk dalam memecahkan suatu masalah, maka dengan 

keterampilan dan keahlian yang dimiliki seorang pendidik, diharapkan mampu 

memilih nodel pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran sesuai dengan target yang akan dicapai kurikulum. 

Setelah hasil tes akhir diperoleh, maka selanjutnya dilakukanlah uji normalitas 

dengan menggunakan uji Lilifors dan uji homogenitas dengan menggunakan uji 

Bartlet untuk melihat kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut. Berdasarkan hasil 

pengujian normalitas menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdristibusi normal. Dan hasil pengujian homogenitas menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama (homogen). 

Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari 

populasi yang sama (homogen), maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan 



 

menggunakan uji parametrik yaitu uji anlisis variansi (ANAVA). Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis menggunakan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh bahwa: 

a. Hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara 

pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity, 

pendekatan pembelajaran kontekstual dan metode ceramah terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak. Selain itu, dengan melakukan uji komparasi 

ganda antar baris didapat bahwa rerata yang diperoleh dari perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity lebih baik daripada perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dan metode 

ceramah. Begitupun untuk rerata yang diperoleh dari perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual lebih baik daripada 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik 

peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual berbantuan Hands On Activity lebih baik daripada peserta didik 

yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual 

maupun metode ceramah. Sedangkan peserta didik yang diajarkan dengan 



 

menggunakan model pembelajaran kontekstual menghasilkan kemampuan 

pemecahan masalah yang lebih baik daripada peserta didik yang diajarkan 

dengan menggunakan metode ceramah. 

b. Hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara 

kemandirian belajar matematik tinggi, kemandirian belajar matematik sedang 

dan kemandirian belajar matematik rendah terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang menunjukkan bahwa H0 

ditolak. Selain itu, dengan dilakukan uji komparasi ganda antar kolom didapat 

bahwa rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian belajar tinggi lebih baik 

daripada rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian belajar sedang dan 

rendah. Begitupun untuk rerata yang diperoleh dari kategori kemandirian 

belajar sedang lebih baik daripada rerata yang diperoleh dari kategori 

kemandirian belajar rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang memiliki 

kemandirian belajar tinggi lebih baik daripada peserta didik yang memiliki 

kemandirian belajar sedang maupun rendah. Hal tersebut terjadi karena peserta 

didik dengan kemandirian belajar tinggi cenderung memiliki sikap percaya diri 

yang tinggi, berani bertanya, berani menjawab pertanyaan, memiliki rasa ingin 



 

tahu yang tinggi.
75

 Sedangkan peserta didik dengan kemandirian belajar sedang 

memiliki sikap percaya diri namun terkadang masih ragu-ragu, berani bertanya, 

ragu-ragu dalam menjawab karena takut jawaban salah, memiliki rasa ingin 

tahu dan mampu menyelesaikan masalah. Peserta didik dengan kemandirian 

belajar rendah cenderung tidak percaya pada kemampuan sendiri, malu untuk 

bertanya dan tidak berani mengungkapkan pendapat, serta ragu-ragu dalam 

menyelesaikan masalah.  

c. Hipotesis ketiga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat interaksi antara 

perlakuan pembalajaran dengan kategori kemandirian belajar peserta didik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika karena 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

yang menunjukkan bahwa H0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan 

pengaruh antara perlakuan pembelajaran dan kemandirian belajar peserta didik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, maka karakteristik 

perbedaan kemandirian belajar peserta didik terhadap matematika akan sama 

pada setiap perlakuan pembelajaran. Artinya kalau secara umum kemandirian 

belajar peserta didik tinggi lebih baik daripada kemandirian belajar peserta 

didik sedang dan rendah, sedangkan ditinjau dari perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands 
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On Activity juga akan berlaku kesimpulan kemandirian belajar peserta didik 

tinggi lebih baik daripada kemandirian belajar peserta didik sedang dan rendah. 

Begitu pula jika ditinjau dari perlakuan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual, maka kemandirian belajar peserta didik 

tinggi lebih baik daripada kemandirian belajar peserta didik sedang dan rendah. 

Selanjutnya kemandirian belajar peserta didik tinggi akan lebih baik daripada 

kemandirian peserta didik sedang dan rendah ditinjau dari perlakuan 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands 

On Activity, pendekatan pembelajaran kontekstual dan metode ceramah. Dan 

kemandiriran belajar peserta didik sedang akan lebih baik daripada kemandirian 

belajar peserta didik rendah ditinjau dari perlakuan pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity, 

pendekatan pembelajaran kontekstual maupun metode ceramah.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan pemecahan 

masalah matematika peserta didik dikelas eksperimen dengan perlakuan pembelajaran 

menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity 

lebih baik dari kelas eksperimen dengan perlakuan pembelajaran menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual maupun di kelas kontrol dengan perlakuan 

menggunakan metode ceramah yaitu: 



 

a) Kebebasan peserta didik untuk membangun pengetahuan dalam proses 

pembelajaran membuat peserta didik kelas eksperimen lebih siap untuk 

belajar dengan kemampuan dan kemandirian belajar mereka tanpa 

diberikan pengetahuan langsung oleh pendidik. 

b) Lembar Kegiatan Kelompok (LKK) yang sangat menunjang 

perkembanagan pengetahuannya, sehingga peserta didik lebih mudah 

mengkaji pengetahuannya dan lebih terarah. 

c) Penerapan pendekatan kontekstual berbantuan Hands On Activity 

menjadikan peserta didik lebih aktif dan termotivasi untuk belajar karena 

peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menemukan pemecahannya 

sendiri. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity dalam pembelajaran matematika berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari kemandirian belajar peserta 

didik. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian mengenai 

pengauh model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematik ditinjau dari kemandirian belajar belajar 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Pulau Panggung pada pokok pembahasan 

bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) didapati bahwa: 

1) Terdapat pengaruh model pembelajaran Kontekstual berbantuan Hands On 

Activity terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. Peserta didik 

dengan perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity, memiliki kemampuan pemecahan masalah 

matematika lebih baik dibandingkan dengan peserta didik dengan perlakuan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual maupun model 

pembelajaran konvensional/metode ceramah baik secara umum maupaun 

ditinjau pada masing-masing kategori kemandirian belajar matematik peserta 

didik. 

2) Terdapat pengaruh kemandirian belajar peserta didik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematik. Kemampuan pemecahan masalah matematik 



 

peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi lebih baik daripada 

peserta didik yang memiliki kemandirian belajar sedang maupun rendah. 

Sedangkan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar sedang 

menghasilkan kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih baik 

daripada peserta didik yang memiliki kemandirian belajar rendah.  

3) Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemandirian belajar matematik peserta didik. Berarti, tidak terdapat perbedaan 

pengaruh antara perlakuan pembelajaran dan kemandirian belajar peserta didik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada peserta didik 

dengan perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual 

berbantuan Hands On Activity, model pembelajaran kontekstual maupun peserta 

didik dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Maka 

karakteristik perbedaan kemandirian belajar peserta didik terhadap matematika 

akan sama pada setiap perlakuan pembelajaran. 

 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa temuan dilapangan, penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1) Lembaga pendidikan khususnya SMP Negeri 1 Pulau Panggung dapat 

menerapkan model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity 



 

untuk melatih keaktifan dan kemandirian belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

2) Model pembelajaran kontekstual berbantuan Hands On Activity dapat 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam aktifitas pembelajaran. Oleh 

karena itu disarankan kepada pendidik untuk menerapkan model pembelajaran 

kontekstual berbantuan Hands On Activity dalam pembelajaran matematika, 

sebagai alternatif dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik. 

3) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat peningkatan setiap 

indikator kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan lainnya 

yang bisa diterapkan melalui model pembelajaran kontekstual berbantuan 

Hands On Activity. Semoga apa yang diteliti dapat memberikan manfaat serta 

sumbangan pemikiran baik pendidik pada umumnya dan penulis pada 

khususnya. 
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