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ABSTRAK

PENGARUH PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP
KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS

DAN SELF CONFIDENCE SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Global Madani

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

WISDA ISMA FU’AIDAH

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan

kontekstual terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan self

confidence siswa. Desain penelitian ini adalah posttest only control group design.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/ 2017. Sampel penelitian adalah siswa kelas

VIII.1 dan VIII.3 yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data

penelitian diperoleh melalui tes kemampuan pemahaman konsep berbentuk uraian

dan lembar pernyataan skala self confidence. Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis menggunakan uji Mann Whitney U pada kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence, menunjukkan bahwa pendekatan

kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan

self confidence siswa.

Kata kunci: Pendekatan Kontekstual, Pemahaman Konsep, Self Confidence.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan

negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Joesoef (2011) yang menyatakan bahwa

pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah

membuat aturan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh

pendidikan. Aturan tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), (2), dan (3)

yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah mengusahakan serta

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Dalam menyelenggarakan

sistem pendidikan nasional, terdapat tujuan pendidikan nasional yang harus

dicapai. Tujuan pendidikan nasional tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003,

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar

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

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan
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pendidikan nasional tersebut maka di sekolah-sekolah diadakan suatu proses

pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sangat penting diberikan

di sekolah. Hal ini karena matematika merupakan bidang ilmu yang terkait dengan

beragam bidang ilmu. Suherman (2003: 25) menyebutkan terdapat banyak ilmu

yang penemuan dan pengembangannya sangat bergantung pada matematika,

seperti fisika, bioloogi, geografi dan lain sebagainya. Agar kemampuan yang

didapat dalam pembelajaran matematika dapat membantu proses penemuan dan

pengembangan bidang ilmu lain, tentu telebih dahulu harus mencapai tujuan

pembelajaran Matematika itu sendiri.

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dirumuskan tujuan pembelajaran

matematika yaitu (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3)

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh,

(4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta (5) memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu,

perhatian, dan minat dalam mempelajari Matematika, serta sikap ulet dan percaya

diri dalam pemecahan masalah.
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Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika tersebut, kemampuan memahami

konsep matematis yang baik, akan membantu siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran matematika lainnya. Karena pemahaman konsep merupakan salah

satu dasar dan tahapan penting dalam rangkaian pembelajaran matematika.

Cooney yang dikutip oleh Thoumasis dalam Gunawan (2007:15) mengatakan

kemampuan siswa untuk belajar matematika berhubungan langsung dengan

pemahamannya mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika.

Sementara itu menurut Shaw dalam Syarifah (2010), konsep merupakan

pondasi atau bangunan dasar dari ide-ide kompleks yang disusunnya. Ide-ide

yang disusun tersebut merupakan dasar bagi proses berpikir siswa agar dapat

memahami konsep dan dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dengan

baik.

Pemahaman merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan

dikembangkan oleh siswa dalam belajar matematika. Hal ini memberikan

pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya

sekedar hafalan.  Namun, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti konsep

matematika yang dipelajari.  Jadi dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep

merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika.  Hal ini seperti

yang dinyatakan oleh Zulkardi (2003: 7) bahwa mata pelajaran matematika

menekankan pada konsep, artinya dalam mempelajari matematika siswa harus

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-

soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke dunia nyata.
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Namun, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika.   Hal ini dapat dilihat

dari hasil survei studi internasional tentang prestasi matematika dan sains TIMSS

(Trends in International Mathematics and Science   Study) pada tahun  2011,

yaitu Indonesia  berada  di urutan ke 38 dari 45 negara.   Hasil survei TIMSS ini

menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif rendah dengan rata-rata 386

dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpartisipasi dalam TIMSS dan

rata-rata skor internasional yaitu 613. Pada tahun 2015 Indonesia berada di

urutan ke-44 dari 49 negara dengan skor 397 (TIMSS, 2015).  Hal ini karena

siswa di Indonesia kurang terbiasa menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik

seperti soal-soal pada TIMSS, yang subtansinya kontekstual, menuntut penalaran,

argumentasi dan kreativitas dalam penyelesaian (Wardhani & Rumiati, 2011: 1).

Oleh karena itu, berdasarkan hasil studi TIMSS tersebut dapat dikatakan bahwa

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih rendah.

Dengan demikian, perbaikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

perlu dilakukan.

Selain kemampuan pemahaman konsep matematis, dalam pembelajaran

matematika terdapat aspek afektif yang harus dimiliki siswa. Salah satu cara yang

dapat digunakan untuk membina karakter siswa adalah dengan membina mereka

melalui jalur formal, maka dari itulah pada tahun 2010, menteri pendidikan

mencanangkan pendidikan karakter. Salah satu aspek yang harus dikembangkan

yaitu keyakinan siswa terhadap dirinya untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapi dalam pendidikan berbasis karakter adalah percaya diri (self

confidence) (Mendiknas, 2010). Kepercayaan diri merupakan modal dasar untuk
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sukses disegala bidang. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa akan lebih

bersemangat dan fokus terhadap tujuan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa

bahwa aspek self confidence sangat penting untuk dimiliki siswa. Namun hasil

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dalam Mullis,

Martin, Foy dan Arora (2012: 338) menunjukkan bahwa tingkat self confidence

siswa masih rendah.

Kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa yang

rendah juga terjadi di SMP Global Madani Bandarlampung. Hal ini diketahui dari

hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut. Mayoritas siswa

masih merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal berbentuk cerita. Hal ini

disebabkan pada proses pembelajaran matematika, siswa hanya menghafal rumus

dan kurang mampu untuk mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal yang

diberikan. Siswa tidak mampu mengeksplorasi jawabannya sendiri, kurang

mampu memahami maksud dan tujuan dari soal yang diberikan sehingga tidak

bisa memilih prosedur yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal cerita

tersebut, serta kurang mampu untuk mengaplikasikan konsep dengan benar. Selain

itu siswa juga masih merasa takut untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di

depan kelas ataupun menjawab pertanyaan dari gutu. Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa masih

rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu penyebab rendahnya kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa adalah pada

pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Trianto (2009:103) menyebutkan bahwa
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fakta di lapangan menunjukkan fenomena yang memprihatinkan yaitu murid-

murid mengalami kesulitan memahami konsep akademik (seperti konsep

Matematika) saat mereka diajar dengan metode tradisional, padahal mereka sangat

perlu untuk memahami konsep-konsep saat mereka berhubungan dengan dunia

kerja dimana mereka akan hidup. Berdasarkan fenomena di atas dapat

disimpulkan bahwa pemilihan pendekatan, metode, model pembelajaran yang

kurang tepat bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan siswa dalam memahami

konsep. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang cocok untuk

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence

siswa.

Salah satu pembelajaran yang berpeluang untuk mengatasi masalah kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa adalah pembelajaran

kontekstual. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu

pendekatan pembelajaran yang menghubungkan pembelajaran dengan benda atau

hal nyata. Menurut Sardiman (2011:222) bahwa pendekatan kontekstual dalam

pembelajaran atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep

pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan

situasi dunia nyata siswa, yang dapat mendorong siswa membuat hubungan

antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan para

siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Depdiknas (2007),

pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi,

dan penilaian otentik.
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Menurut Trianto (2009:107) pendekatan kontekstual ini mengasumsikan bahwa

secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata

lingkungan seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang

masuk akal dan bermanfaat. Sehingga, belajar dengan mempelajari suatu pokok

bahasan dengan langsung mengaitkan dengan situasi nyata akan membantu siswa

lebih mudah memahami konsep dari materi pembelajaran dan pembelajaran bisa

berlangsung lebih bermakna. Dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual guru diharuskan mampu membimbing dan mengarahkan siswa untuk

mampu mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata. Dengan demikian siswa

akan mudah memahami konsep yang diajarkan karena dengan mengaitkan

pembelajaran dengan konteks nyata siswa  tidak merasa pembelajaran  tersebut

hanya padat materi sehingga membosankan.

Dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, mengajar bukan trans-

formasi pengetahuan dari guru kepada siswa dengan menghapal sejumlah konsep-

konsep yang   sepertinya terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih

ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk bisa

hidup (life skill) dari apa yang dipelajari (Rusman, 2010: 189). Peran guru dalam

pembelajaran kontekstual tidak langsung memberikan rumus atau penjelasan rinci

mengenai suatu pokok bahasan yang dipelajari melainkan guru hanya bertindak

sebagai fasilitator. Guru hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja

sama untuk menemukan suatu yang baru bagi siswa. Proses pembelajaran lebih

diwarnai student centered dari pada teacher centered.  Hal ini sejalan  dengan

Trianto (2009:104) yang menyatakan bahwa fungsi dan peranan guru hanya
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sebagai mediator, siswa  lebih proaktif untuk merumuskan sendiri tentang

fenomena yang berkaitan dengan fokus kajian secara kontekstual bukan tekstual.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan

yang menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap

kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa. Pada

penilitian yang dilakukan oleh Widyaningrum, dkk (2013) disimpulkan bahwa

pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis

siswa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Agustyaningrum dan Widjajanti

(2013) menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap

kepercayaan diri siswa. Dari pemaparan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian

mengenai pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah yaitu

“Apakah pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa kelas VIII di SMP Global Madani

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai

berikut:

1. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang  mengikuti

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional?



9

2. Apakah self confidence siswa yang  mengikuti pembelajaran  dengan

pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan kontekstual

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa

kelas VIII di SMP Global Madani Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

tentang pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran pada guru

mengenai pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi

pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama pembelajaran
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kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme,

bertanya, inkuiri, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian

autentik.

2. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa untuk

memahami dasar-dasar materi meliputi definisi, fakta, konsep dasar dan

aturan-aturan dalam matematika secara berurutan serta dapat

mengaplikasikannya

3. Self confidence merupakan keyakinan diri seseorang akan kemampuan dan

kelebihan yang dimilikinya sehingga membuatnya percaya bahwa dia mampu

menyelesaikan suatu permasalahan. Perubahan self confidence ditandai

dengan perubahan kepercayaan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab,

serta rasional dan realistik.

4. Materi pokok penelitian ini adalah bangun ruang sisi datar yang meliputi, luas

permukaan dan volume balok, kubus, prisma, dan limas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yakni, pemahaman dan konsep.

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Depdiknas, 2008:234), paham berarti mengerti benar suatu hal. Kemampuan

pemahaman konsep matematis dibutuhkan siswa untuk memahami konsep dasar

dari apa yang sedang dipelajari. Sehingga siswa dapat memahami materi yang

sedang dipelajari dan dapat mengutarakan serta mengaplikasikan apa yang sudah

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman konsep matematis didefinisikan sebagai kemampuan siswa dalam

penguasaan materi pelajaran, tidak hanya sekadar menghapal atau mengingat

konsep yang dipelajari melainkan mampu menyatakan ulang konsep yang sudah

dipelajari dengan bahasa mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya

(2009) yang menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa

yang berupa penguasaan materi pelajaran, dimana siswa tidak sekadar mengetahui

atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan

kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data
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dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang

dimilikinya.

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek ranah kognitif dari tujuan

pembelajaran (dalam Wijaya, 2009: 20-21). Ranah kognitif ini meliputi berbagai

tingkah laku dari tingkatan terendah sampai tertinggi yaitu pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pemahaman konsep akan

memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipahami.

Sementara Mulyasa (2005:78) menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman

kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.

Ditinjau dari segi fungsi, Sulton dan Hayso dalam Wanhar (2008) menyatakan

bahwa konsep matematis terbagi menjadi tiga golongan, yaitu konsep yang

memungkinkan siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek, konsep yang

memungkinkan siswa untuk dapat menghubungkan konsep satu dengan yang

lainnya, dan konsep yang memungkinkan siswa untuk menjelaskan fakta.

Sedangakan ditinjau dari segi bentuk. Gagne dalam Wanhar (2008)

menggolongkan konsep matematis menjadi dua golongan, yaitu konsep

berdasarkan pengamatan dan berdasarkan definisi.

Adapun Indikator pemahaman konsep menurut Peraturan Dirjen

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 adalah sebagai berikut.

1) Kemampuan menyatakan ulang  suatu konsep adalah kemampuan
siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan
kepadanya. Pada saat siswa belajar maka siswa mampu menyatakan
ulang maksud dari pelajaran yang telah disampaikan.

2) Kemampuan menglasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai
dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek
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menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang  terdapat dalam materi.
Siswa belajar suatu materi dimana siswa dapat mengelompokkan suatu
objek dari materi tersebut sesuai sifat-sifat yang ada pada konsep.

3) Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep adalah
kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan noncontoh dari
suatu materi. Siswa dapat mengerti contoh yang benar dari suatu materi
dan dapat mengerti yang mana contoh yang tidak benar.

4) Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematika adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara
berurutan yang bersifat matematis. Pada saat siswa belajar di kelas,
siswa mampu mempresentasikan/memaparkan suatu materi secara
berurutan.

5) Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu
konsep adalah  kemampuan  siswa mengkaji  mana syarat  perlu  dan
mana syarat cukup yang terkait dalam konsep suatu materi. Siswa
dapat  memahami  suatu materi  dengan melihat syarat-syarat yang
harus diperlukan/mutlak dan yang tidak diperlukan harus dihilangkan.

6) Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur
tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat
sesuai dengan prosedur. Dalam belajar siswa harus mampu
menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang
benar.

7) Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan
masalah adalah kemampuan siswa   menggunakan konsep serta
prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari. Dalam belajar siswa mampu menggunakan suatu konsep
untuk memecahkan masalah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep

adalah kemampuan siswa untuk memahami dasar-dasar materi meliputi definisi,

fakta, konsep dasar dan aturan-aturan dalam matematika secara berurutan serta

dapat mengaplikasikannya. Adapun indikator pemahaman konsep dalam

penelitian ini adalah: (1) menyatakan ulang suatu konsep, (2) menglasifikasikan

objek menurut sifat-sifat tertentu, (3) memberi contoh dan non contoh dari konsep

(4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, (5)

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup, (6) menggunakan, memanfaatkan

dan memilih prosedur tertentu, dan (7) mengaplikasikan konsep atau algoritma

pada pemecahan masalah.
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2. Self Confidence

Kepercayaan diri (self confidence) merupakan unsur penting dalam meraih

kesuksesan. Molloy (2010:138) menjelaskan bahwa kepercayaan diri adalah

merasa mampu, nyaman dan puas dengan diri sendiri, dan pada akhirnya tanpa

perlu persetujuan dari orang lain. Sedangkan kepercayaan diri menurut Ghufron

dan Rini (2011:35) adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri subjek

sebagai karakteristik pribadi yang di dalamnya terdapat kemampuan diri, optimis,

objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis.

Menurut Hakim (2002) rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri

seseorang, tetapi ada proses tertentu didalam pribadinya sehingga terjadilah

pembentukan rasa percaya diri itu. Terbentuknya rasa percaya diri yang kuat

terjadi melalui proses: (1) terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan

proses perkembangan yang melahirkan kelebihan tertentu, (2) pemahaman

seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan

keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan

kelebihan-kelebihan tersebut, (3) pemahaman dan reaksi positif seseorang

terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa

rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri, dan (4) pengalaman didalam

menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang

ada pada dirinya. Menurut Preston (2007:14), aspek-aspek pembangun

kepercayaan diri adalah self-awareness (kesadaran diri), intention (niat), thinking

(berpikir positif dan rasional), imagination (berpikir kreatif pada saat akan

bertindak), act (bertindak).
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Menurut Lauster (Ghufron dan Rini, 2011:35-36), aspek-aspek kepercayaan diri

adalah: (1) keyakinan kemampuan diri, (2) optimis, (3) objektif, (4) bertanggung

jawab, dan (5) rasional dan realistis. Keyakinan kemampuan diri yaitu sikap

positif seseorang tentang dirinya atas kemampuan yang dimilikinya, sehingga dia

mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Optimis yaitu sikap

positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi

segala hal tentang diri dan kemampuannya. Objektif yaitu seseorang yang

memandang permasalahan sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan

menurut dirinya. Bertanggung jawab yaitu kesediaan seseorang untuk

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Rasional dan

realistis yaitu menganalisis suatu masalah, sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan

menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan

kenyataan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka self confidence adalah keyakinan

membentuk pemahaman dan keyakinan siswa tentang kemampuannya dalam

menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan dengan cara penyelesaian yang

baik dan efektif, dengan aspek yang diamati yaitu keyakinan kemampuan diri,

optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. Adapun indikator self

confidence pada penelitian ini adalah: (1) memiliki sikap positif terhadap dirinya,

(2) memahami dengan sungguh-sungguh apapun yang akan dilakukannya, (3)

berpandangan baik dalam menghadapi suatu hal, (4) memiliki harapan yang

tinggi, (5) menilai sesuatu berdasarkan kebenaran (6) memiliki kemampuan

kompetisi yang positif dan sportif, (7) menanggung segala sesuatu yang menjadi

konsekuensinya, (8) memiliki integritas, (9) memiliki pemikiran yang sesuai
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dengan penalaran, dan (10) menganalisis suatu masalah dengan logis sesuai

dengan kenyataan.

3. Pendekatan Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata konteks berarti memahami makna dari sebuah kata yang

terkandung dalam suatu kalimat. Menurut Ningrum (2009), kontekstual memiliki arti

yaitu: (1) berkenaan dengan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti

konteks; dan (2) membawa maksud dan makna kepentingan. Dalam pembelajaran,

kontekstual dapat berarti pembelajar yang sesuai dengan tujuan yang relevan serta

bermakna bagi siswa.

Ruseffendi (1991) mengemukakan bahwa salah satu peran yang penting dalam

mempelajari matematika adalah memahami obyek langsung matematika yang

bersifat abstrak seperti: fakta, konsep, prinsip dan skill. Untuk mencapainya,

diantaranya yang paling mendasar berupa sajian benda-benda konkrit untuk

membantu siswa memahami ide-ide matematika yang bersifat abstrak, sehingga

perlu dilakukan suatu pembelajaran yang menghubungkan masalah abstrak ke

situasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dikira baik

untuk mencapai hal tersebut adalah pembelajaran kontekstual atau yang sering

disebut dengan contextual teaching and learning (CTL).

Menurut Sani (2014) pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and

Learning (CTL) merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan

konten pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan/atau tenaga kerja.
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Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran kontekstual menekankan kepada

keterlibatan siswa secara penuh sehingga merupakan pembelajaran yang berfokus

kepada siswa (student centered).

Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual memiliki hubungan yang sangat erat

dengan paham belajar konstruktivisme. Ningrum (2009) menyebutkan bahwa

konstruktivisme menekankan belajar bukan hanya menghapal melainkan siswa

mengonstruksi pengetahuan dibenaknya. Sedangkan Mundilarto (2005) menyatakan

hubungan Pendekatan Kontekstual berakar dari pendekatan konstruktivisme yang

menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak lain adalah

membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi lingkungannya. Titik

berat pada pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual adalah adanya proses

membangun (mengonstruksi) pengetahuan.

Teori atau aliran konstruktivisme merupakan landasan berpikir bagi pendekatan

kontekstual (CTL). Pengetahuan riil bagi siswa adalah sesuatu yang dibangun atau

ditemukan oleh siswa itu sendiri. Jadi pengetahuan bukanlah seperangkat fakta,

konsep atau kaidah yang diingat siswa, tetapi siswa harus mengonstruksi pengeta-

huan itu kemudian memberi makna melalui pengalaman nyata

(Rusman, 2010:193). Dalam hal ini siswa harus dilatih untuk menemukan

(inkuiri), karena menemukan merupakan kegiatan inti dari pendekatan

kontesktual, melalui upaya menemukan akan memberi penegasan bahwa

pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang

diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta,

tetapi merupakan hasil menemukan sendiri (Rusman, 2010:194).
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Menurut Sardiman (2011:224) langkah-langkah atau kunci menemukan

(inkuiri) ini meliputi: (1) merumuskan masalah, (2) mengamati atau melakukan

observasi, termasuk membaca buku, mengumpulkan informasi, (3) menganalisis

dan menyajikan hasil karya dalam tulisan, laporan, gambar, table dan sebagainya,

(4) menyajikan, mengomunikasikan hasil karyanya di depan guru, teman

sekelas atau audien yang lain.

Selain menemukan (inkuiri), dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual

juga terdapat aspek bertanya. Menurut Rusman (2010:195) bertanya merupakan

salah satu strategi  utama dalam pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual. Bagi siswa, bertanya menunjukkan ada perhatian terhadap materi

yang dipelajari dan ada upaya untuk  menemukan jawaban  sebagai bentuk

pengetahuan. Bagi guru, bertanya adalah upaya mengaktifkan siswa. Selain itu

dengan bertanya guru juga dapat: (1) menggali informasi, (2) mengecek

pemahaman siswa, (3) membangkitkan respon para siswa, (4) mengetahui sejauh

mana keingintahuan siswa, (5) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa,

(6) memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru, (7)

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, dan (8) menyegarkan

kembali pengetahuan siswa (Sardiman,2011:224).

Rusman (2010:195) menjelaskan dalam kegiatan kelas yang menggunakan pen-

dekatan kontekstual, guru disarankan membiasakan siswa untuk melakukan kerja

sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya

sehingga akan terbentuk suatu masyarakat belajar (learning community).

Sardiman (2010:225) menjelaskan pengembangan masyarakat belajar (learning
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community) di kelas antara lain: (1) pembentukan kelompok kecil, (2)

pembentukan kelompok besar, (3) bekerja dengan kelas sederajat, (4) bekerja

kelompok dengan kelas di atasnya, dan (5) bekerja dengan masyarakat.

Aspek pendekatan kontekstual yang lainnya adalah pemodelan. Dalam pem-

belajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, perlu ada model yang

bisa ditiru. Model dalam pembelajaran matematika bisa berupa cara

mengoperasikan, atau guru memberi contoh dalam mengerjakan sesuatu. Dalam

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, guru bukan satu-satunya model.

Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa (Sardiman, 2011:226).

Selain aspek-aspek pendekatan kontekstual yang telah dijabarkan di atas, refleksi

merupakan bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual.

Refleksi adalah cara berpikir atau perenungan tentang apa yang baru

dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di

masa lalu. Dalam refleksi ini siswa mengendapkan apa-apa yang baru saja

dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan

atau revisi dari pengetahuan sebelumnya (Rusman, 2010:197).

Refleksi di kelas dirancang pada setiap akhir pembelajaran. Pada akhir pem-

belajaran itu guru menyisakan waktu untuk memberikan kesempatan bagi para

siswa melakukan refleksi. Wujudnya antara lain berupa : (1) pernyataan langsung

siswa tentang apa-apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran, (2)

catatan atau jurnal di buku siswa, (3) kesan dan saran siswa mengenai

pembelajaran hari itu, (4) diskusi, dan (5) hasil karya (Sardiman, 2011:227).

Sardiman (2011:227-228) menyatakan sebagai berikut:
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Dalam setiap pembelajaran selalu ada penilaian sebagai salah satu cara
mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut. Penilaian adalah
proses pengumpulan data yang  memberikan gambaran perkembangan
belajar siswa. Yang penting untuk dipahami oleh para guru adalah bahwa
penilaian itu bukan hanya untuk mencari informasi tentang hasil belajar
siswa tetapi bagaimana prosesnya. Penialaian yang demikian itu disebut
dengan penilaian autentik. Dengan demikian, kemajuan belajar siswa
dinilai dari proses, bukan semata-mata dari hasil. Dengan melaksanakan
proses belajar yang tepat, maka siswa akan me- miliki  kemampuan,  hasil
belajarnya akan  lebih permanen,  sehingga mencapai kompetensi.

Ada tujuh komponen yang harus dipenuhi pada pembelajaran kontekstual.

Menurut Sanjaya (2011), ketujuh komponen tersebut adalah konstruktivisme,

memenukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning

community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian nyata

(authentic assessment). Irawati (2015) menjelaskan ketujuh komponen tersebut

sebagai berikut:

1. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun
pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan
pengalaman.

2. Inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan
penemuan melalui proses berpikir secara sistematis.

3. Tanya jawab, bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari
keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan
mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir.

4. Masyarakat belajar, dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran
diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain.

5. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu
sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik.

6. Refleksi yaitu melihat kembali atau merespon suatu kejadian, kegiatan
dan pengalaman yang bertujuan untuk mengidentifikasi hal yang sudah
diketahui, dan hal yang belum diketahui agar dapat dilakukan suatu
tindakan penyempurnaan.

Penilaian nyata, prosedur penilaian yang menunjukkan kemampuan (pengetahuan,

keterampilan, dan sikap) siswa secara nyata. Penekanan penilaian otentik adalah

pada pembelajaran seharusnya membantu siswa agar mampu mempelajari

sesuatu, bukan pada diperolehnya informasi di akhir periode, kemajuan belajar
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dinilai tidak hanya hasil tetapi lebih pada prosesnya dengan berbagai cara, menilai

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa. Dari penjabaran dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual adalah konsep

belajar yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata

siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

komponen utama Pendekatan Kontekstual yang digunakan adalah mengonstruksi,

menanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian sebenarnya dan

refleksi.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

oleh:

1. Widyaningrum, dkk. (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pendekatan

Kontekstual Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa”, memberikan

hasil yaitu bahwa pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman

konsep matematis siswa.

2. Agustyaningrum, Widjajanti (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendekatan

CTL dengan Setting Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing terhadap

Kemampuan Komunikasi Matematis, Kepercayaan Diri, dan Prestasi Belajar

Matematika Siswa SMP”, memberikan hasil yaitu pendekatan kontekstual

berpengaruh terhadap kepercayaan diri siswa.
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C. Kerangka Pikir

Penelitian tentang pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa terdiri dari satu variabel

bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas

adalah pendekatan kontekstual sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan

pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa.

Pendekatan pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan kontekstual. Pembelajaran dengan pendekatan ini, guru tidak lagi

menyampaikan informasi secara langsung melalui ceramah tetapi guru hanya

berperan sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator dan motivator agar siswa

dapat menemukan konsep dan memecahkan masalah secara mandiri. Pelaksanaan

pendekatan kontekstual pada penelitian ini terdiri dari tujuh tahap.

Langkah pertama adalah mengkonstruksi, pada langkah ini siswa tidak hanya

menerima pembelajaran dari guru, tetapi mereka membangun dan menciptakan

pengetahuan dengan cara mencoba memberi arti pada pengetahuan siswa sesuai

dengan pengalamannya, sedangkan guru membimbing proses mengonstruksi

tersebut. Siswa secara aktif mengobservasi, mengenali, mengklasifikasi,

memecahkan masalah, mengumpulkan data, verivikasi data, dan menarik

kesimpulan dari informasi pengetahuan baru siswa. Sehingga pada kegiatan ini

akan mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan self

confidence siswa.
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Langkah kedua adalah bertanya, pada kegiatan ini siswa mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada guru mengenai masalah yang mereka alami. Siswa dibiasakan

untuk bertanya dalam rangka melatih keberanian dan keercayaan diri. Sehingga

kegiatan ini akan mengembangkan pemahaman konsep dan self confidence siswa.

Langkah ketiga adalah menemukan, pada kegiatan ini siswa mengumpulkan data

melalui observasi; menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar,

bagan, tabel dan karya lainnya; mengomunikasikan dan menyajikan hasil

penemuannya kepada teman sekelas. Sehingga pada kegiatan ini akan

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence

siswa.

Langkah keempat adalah masyarakat belajar, pada kegiatan ini siswa dibagi dalam

kelompok-kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk oleh guru dengan

memperhatikan karakteristik siswa yakni perbedaan kemampuan siswa dan jenis

kelamin. Keadaan kelompok yang bersifat heterogen ini memungkinkan siswa

yang pintar mengajari yang lemah, siswa yang pendiam menjadi lebih terbuka

untuk mengajukan pertanyaan pada siswa yang cerdas, serta memungkinkan

interaksi dalam proses pembeljaran. Sehingga pada kegiatan ini akan

mengembangkan pemahaman konsep dan self confidence siswa.

Langkah kelima adalah pemodelan, pada pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual ini, ditekankan bahwa pengajar bukan satu-satunya model, tetapi

siswa lain dapat menjadi model bagi temannya. Pemodelan memungkinkan siswa

memiliki contoh dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran.

Melalui pemodelan dapat memberikan kesempatan kepada siswa mengamati



24

tingkah laku model tersebut sehingga siswa dapat membayangkan, menjelaskan,

dan melaksanakan tingkah laku yang akan dilakukannya dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini akan mengembangkan pemahaman konsep dan self confidence siswa.

Langkah keenam adalah penilaian sebenarnya, proses belajar dan hasilnya perlu

dinilai. Jadi penilaian tidak tertumpu pada hasil belajar, apalagi hanya dilakukan

untuk mencapai ranah kognitif, namun juga ranah afektif dan keterampilan juga.

Pada langkah ini siswa akan dinilai melalui tes dan nontes untuk mengetahui

keberhasilan pembelajaran. Langkah ketujuh adalah refleksi, refleksi dilakukan

siswa di akhir pertemuan tatap muka yang akan memberikan gambaran mengenai

apa yang telah mereka kuasai. Melalui refleksi, siswa memikirkan kembali materi

yang baru saja diperolehnya dan diajak berpikir kembali bagaimana menerapkan

meteri itu dalam kehidupan nyata siswa sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan pembelajaran matematika dengan

pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandarlampung.

D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Global Madani Bandarlampung

tahun pelajaran 2016-2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku.
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2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis

dan self confidence siswa selain pendekatan pembelajaran dikontrol agar

pengaruhnya sama pada kelas sampel.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan pendekatan

kontekstual lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa dengan pembelajaran konvensional.

b. Self confidence siswa dengan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada

self confidence siswa dengan pembelajaran konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 di

SMP Global Madani Bandarlampung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua

siswa kelas VIII di SMP Global Madani Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017 yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas VIII.1 sampai kelas VIII.4 yang

diajar oleh guru yang sama. Dari 4 kelas tersebut diambil dua kelas sebagai

sampel.

Tabel 3.1 Data Nilai Rata-Rata Mid Semester Kelas VIII Siswa/i SMP
Global Madani Bandarlampung

No. Kode Guru Kelas Jumlah
Siswa Nilai Rata-rata Kelas

1

A

VIII.1 23 61,9
2 VIII.2 22 69,7
3 VIII.3 23 61,1
4 VIII.4 22 65,2

Sumber: SMP Global Madani Bandarlampung tahun ajaran 2016/2017

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

sampling yaitu teknik pengambilan sampel atas dasar pertimbangan bahwa

kemampuan siswa di setiap kelas yang diambil sebagai sampel penelitian adalah

kelas-kelas dengan siswa yang kemampuannya relatif sama. Berdasarkan teknik
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pengambilan sampel, terpilih kelas VIII.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas

VIII.3 sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuasi eksperimen yang terdiri

dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel bebasnya adalah

pendekatan kontekstual dan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman

konsep matematis dan self confidence siswa. Desain yang digunakan dalam

penelitian ini adalah posttest only control group design. Menurut Furchan

(2007:368) desain pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Desain Penelitian

Kelompok Perlakuan Post test
Eksperimen X O

Kontrol Y O

Keterangan:
O = Pengambilan data
X = perlakuan (pendekatan kontekstual)
Y = perlakuan (pembelajaran konvensional)

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data berupa skor kemampuan

pemahaman konsep matematis dan data self confidence siswa pada kelas dengan

pendekatan kontekstual dan kelas dengan pembelajaran konvensional. Data

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa diperoleh dari nilai posttest dan

data self confidence siswa diperoleh dari pengisian skala self confience.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non

tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa dan teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data

self confidence siswa. Tes yang digunakan adalah tes berbentuk uraian sedangkan

skala yang digunakan berupa skala self confidence. Pelaksanaan tes dan pengisian

skala self confidence dilakukan sesudah diberikannya perlakuan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan. Urutan pelaksanaan

penelitian yaitu.

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi ke sekolah.

b. Diskusi dengan guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut.

c. Menentukan populasi dan sampel penelitian.

d. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

e. Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk kelas eksperimen.

f. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari tes kemampuan

pemahaman konsep dan skala self confidence beserta pedoman penskoran.

g. Melakukan uji coba kemampuan pemahaman konsep dan Self Confidence.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada
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kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

b. Mengadakan posttest kemampuan pemahaman konsep dan pengisian skala

Self Confidence pada kelas eksprimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Mengolah dan menganalisis hasil data.

c. Membuat laporan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan

dua jenis instrumen penelitian yaitu instrumen tes dan instrumen non tes.

Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa, dan instrumen non tes digunakan untuk mengukur self

confidence siswa terhadap pembelajaran matematika.

1. Instrumen Tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tes kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang memenuhi kriteria tes yang

baik, yaitu memenuhi kriteria tes yang valid, tingkat reliabilitas tes yang baik,

tingkat kesukaran dan daya pembeda yang sesuai. Salah satu langkah untuk

mendapatkan instrumen tes yang baik adalah  membuat kisi-kisi. Dalam

pembuatan kisi-kisi soal tes dibutuhkan pedoman penskoran kemampuan
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pemahaman konsep matematis sebagai petunjuk pemberian skor. Dalam penelitian

ini pedoman penskoran tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang

digunakan didapat dari modifikasi Wardani dalam Nailil (2011) yang terdiri dari

tujuh indikator kemampuan pemahaman konsep matematis serta keterangan dan

skor perolehannya. Adapun pedoman pemberian skor dapat dilihat pada Lampiran

B halaman 185.

a. Validitas

Validitas dalam penelitian ini dilihat dari validitas isi. Validitas isi dari tes

kemampuan pemahaman konsep matematis ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan pemahaman konsep

matematis dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang

telah ditentukan. Untuk memperoleh tes yang valid maka pengujian validitas

instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika

kelas VIII semester genap SMP Globaal Madani Bandarlampung, dengan asumsi

bahwa guru tersebut mengetahui dengan benar Kurikulum yang berlaku untuk

tingkat SMP.

Hasil penilaian terhadap instrumen tes menunjukkan bahwa instrumen tes yang

digunakan untuk melakukan posttest telah dinyatakan valid (Lampiran B.5).  Soal

tes yang dinyatakan valid tersebut kemudian diujicobakan pada siswa kelas di luar

sampel. Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah menganalisis data

hasil uji coba menggunakan Software Microsoft Excel untuk mengetahui

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari soal tes tersebut.
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b. Reliabilitas Tes

Perhitungan reliabilitas tes dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat

Sudijono (2011: 208) yang menyatakan bahwa perhitungan reliabilitas tes

ditentukan dengan rumus Alpha sebagai berikut.

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  Banyaknya butir soal
1 =  Bilangan konstan∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal

= Varians total

Hasil perhitungan reliabilitas butir soal diinterpretasi berdasarkan kriteria

reliabilitas yang dijelaskan Arikunto (2011: 75) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas ( r11) Kriteria

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

Setelah melakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes kemampuan

pemahaman konsep matemastis diperoleh nilai 11r = 0,98 yang berarti reliabilitas

instrumen tersebut memiliki kriteria sangat tinggi. Perhitungan reliabilitas

instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matemastis selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.1.
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c. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya

pembeda instrumen dihitung dengan terlebih dahulu mengurutkan data siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sampai terendah, kemudian diambil 27% siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sebagai kelompok atas dan 27% siswa yang

memperoleh nilai terendah sebagai kelompok bawah. Daya beda butir dapat

diketahui dengan rumus sebagai berikut.

= −
Keterangan :
DP : nilai daya pembeda satu butri soal tertentu

: Rata-rata nilai kelompok atas butir soal yang diolah
: Rata-rata nilai kelompok bawah butir soal yang diolah

IA : Skor maksimum butir soal yang diolah

Hasil perhitungan daya pembeda butir soal diinterpretasi berdasarkan kriteria

yang dijelaskan Arikunto (2011: 213) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda Interprestasi−1,00 ≤ ≤ 0,00 Sangat buruk0,00 < ≤ 0,20 Buruk0,20 < ≤ 0,30 Cukup baik0,30 < ≤ 0,70 Baik0,70 < ≤ 1,00 Sangat baik

Dalam penelitian ini soal yang digunakan adalah soal yang memiliki daya

pembeda minimal baik. Dengan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel

Maka diperoleh nilai daya pembeda untuk setiap butir soal sebagai berikut.
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Tabel 3.5. Daya Pembeda Soal

Nomor Soal Daya Pembeda Interprestasi
1a 0,34 Baik
1b 0,32 Baik
1c 0,31 Baik
1d 0,31 Baik
2 0,36 Baik
3 0,37 Baik
4 0,36 Baik

Berdasarkan Tabel 3.5 maka setiap butir soal dapat digunakan untuk

mengumpulkan data pemahaman konsep matematis siswa. Perhitungan daya

pembeda soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

d. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2011: 372) berpendapat bahwa perhitungan tingkat kesukaran

suatu butir soal ditentukan dengan rumus berikut.

=
Keterangan:
P : tingkat kesukaran suatu butir soal
B : jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal yang diperoleh
JS : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2011:  372) seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,15 < ≤ 0,30 Sukar0,30 < ≤ 0,70 Sedang0,70 < ≤ 0,85 Mudah0,85 < ≤ 1,00 Sangat Mudah
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Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang telah

diujicobakan memiliki kriteria sedang untuk soal nomor 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 dan 4

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

Setelah mendapatkan hasil dari pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran

dan daya pembeda, selanjutnya dapat diambil keputusan apakah soal layak

digunakan atau tidak. Rekapitulasi hasil tes uji coba terdapat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No. Validitas Reliabilitas
Tingkat

Kesukaran
Daya Pembeda

Keputusan yang
diambil

1a

Valid
0,98

(Reliabilitas
sangat baik)

0,64 (sedang) 0,34 (baik) Digunakan

1b 0,56 (sedang) 0,32 (baik) Digunakan

1c 0,43 (sedang) 0,31 (baik) Digunakan

1d 0,39 (sedang) 0,31 (baik) Digunakan

2 0,46 (sedang) 0,36 (baik) Digunakan

3 0,34 (sedang) 0,37 (baik) Digunakan

4 0,41 (sedang) 0,36 (baik) Digunakan

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa seluruh soal dapat atau layak

digunakan sebagai instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang

diujikan setelah materi pembelajaran terselesaikan.

2. Instrumen Non Tes

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengisian skala self

confidence siswa yang berisi 25 pernyataan-pernyataan mengenai penilaian siswa

terhadap kemampuan matematika yang dimilikinya. Instrumen ini diberikan

kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol SMP Global Madani
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Bandarlampung setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual

dan pembelajaran konvensional.

Skala self confidence pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri

dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS)

dan sangat tidak setuju (STS). Skala Likert dipandang sebagai skala interval

(Suliyanto 2011: 54). Skor untuk kategori SS, S, TS dan STS setiap pernyataan

antara 4 sampai 1 untuk pernyataan positif dan kategori SS, S, TS dan STS setiap

pernyataan antara 1 sampai 4 untuk pernyataan negatif. Penyusunan skala self

confidence didasarkan pada lima aspek pengukuran self confidence yang

diadaptasi dari pendapat Lauster, yaitu keyakinan kemampuan diri, optimis,

objektif, bertanggung jawab, serta rasional dan realistik. Adapun indikator

pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.8

.
Tabel 3.8. Aspek dan Indikator Penilaian Self Confidence

No. Aspek Indikator

1.
Keyakinan
kemampuan diri

Memiliki sikap positif terhadap dirinya
Memahami dengan sungguh-sungguh apapun yang
akan dilakukannya

2. Optimis
Berpandangan baik dalam menghadapi suatu hal
Memiliki harapan yang tinggi

3. Objektif
Menilai sesuatu berdasarkan kebenaran
Memiliki kemampuan kompetisi yang positif dan
sportif

4. Bertanggung jawab

Menanggung segala sesuatu yang menjadi
konsekuensinya
Memiliki integritas

5.
Rasional dan
realistis

Memiliki pemikiran yang sesuai dengan penalaran
Menganalisis suatu masalah sesuai dengan
kenyataan
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Penyusunan skala self confidence siswa ini diawali dengan membuat kisi-kisi

terlebih dahulu kemudian dilakukan uji validitas isi skala self confidence dengan

mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing untuk diberikan pertimbangan

dan saran mengenai kesesuaian antar indikator self confidence dengan pernyataan

yang diberikan. Setelah skala self confidence siswa dinyatakan valid berdasarkan

validitas isi, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji validitas butir. Uji

validitas butir dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) } { ∑ − (∑ ) }
Keterangan:
N : banyaknya sampel
X : skor butir
Y : skor total

Tabel 3.9. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Skala Self Confidence

No.
Item rxy Keterangan

22 0,93 Valid
23 0,97 Valid
24 0,97 Valid
25 0,91 Valid

No.
Item rxy Keterangan

1 0,87 Valid
2 0,92 Valid
3 0,92 Valid
4 0,89 Valid
5 0,95 Valid
6 0,96 Valid
7 0,95 Valid
8 0,91 Valid
9 0,95 Valid
10 0,96 Valid
11 0,92 Valid
12 0,85 Valid
13 0,86 Valid
14 0,88 Valid
15 0,88 Valid
16 0,92 Valid
17 0,92 Valid
18 0,82 Valid
19 0,91 Valid
20 0,84 Valid
21 0,81 Valid
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Hasil perhitungan yang didapat dari uji validitas butir instrumen non tes terdapat

pada Tabel 3.9. Instrumen dikatakan valid, jika rhitung ≥ rtabel dengan nilai

koefisien korelasi Pearson/tabel Pearson (rtabel) pada taraf signifikansi α biasanya

dipilih 0,05 dan n adalah banyaknya data yang sesuai (Priatna:2008). Dengan α =

0,05 dan n = 25, maka didapat rtabel = 0,39.

Selanjutnya perhitungan reliabilitas non tes dalam penelitian ini didasarkan pada

pendapat Sudijono (2011: 208) yang menyatakan bahwa perhitungan reliabilitas

non tes ditentukan dengan rumus Alpha sebagai berikut.

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  Banyaknya butir valid
1 =  Bilangan konstan∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir valid

= Varians total butir valid

Hasil perhitungan reliabilitas butir soal diinterpretasi berdasarkan kriteria

reliabilitas yang dijelaskan Arikunto (2011: 75) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas ( r11) Kriteria

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah
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Setelah menghitung reliabilitas instrumen non tes diperoleh nilai 11r = 0,75 yang

berarti reliabilitas instrumen tersebut reliabel dan memiliki kriteria tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir dan reliabilitas instrumen, diketahui

setiap pernyataan skala self confidence dinyatakan valid dan reliabel sehingga

pernyataan tersebut layak untuk digunakan untuk pengambilan data self

confidence siswa. Perhitungan uji validitas butir soal dan reliabilitas instrumen

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti pendekatan kontekstual dan

kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini, data yang

diperoleh setelah melaksanakan pendekatan kontekstual di kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional di kelas kontrol adalah data kuantitatif dari nilai tes

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan data hasil pengisian skala

self confidence. Sebelum melakukan uji hipotesis maka dilakukan uji prasyarat

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

apakah data sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan jenis uji hipotesis yang akan

digunakan. Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Hipotesis pada uji ini adalah:
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H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam uji ini taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, sedangkan statistik

ujinya adalah terima H0 jika sig (signifikasi) > 0,05 dalam hal lainnya H0 ditolak.

Setelah dilakukan uji normalitas dengan aplikasi Statistical Product And Service

Solution (SPSS) versi 23 terhadap data nilai posttest dari kelas kontrol dan kelas

eksperimen, diperoleh hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Hasil Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep pada
Kelas Eksperimen dan Kontrol

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nilai Eksperimen 0,179 23 0,054 0,939 23 0,175
Nilai Kontrol 0,203 23 0,015 0,870 23 0,006

a. Lilliefors Significance Correction

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa nilai sig pada data kemampuan pemahaman

konsep kelas Eksperimen sig = 0,54 > 0,05 = α. Hal ini berarti, data tersebut

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas

konvensional, nilai sig diperoleh sig = 0,015 < 0,05 = α. Hal ini berarti, data pada

kelas konvensional berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena

salah satu data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal, sehingga langkah selanjutnya tidak perlu

dilakukan uji homogenitas karena data sampel tidak memenuhi asumsi normalitas.
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Hasil uji normalitas data skala self confidence siswa kedua kelas disajikan dalam

Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Hasil Uji Normalitas Data Skala Self Confidence Siswa pada
Kelas Eksperimen dan Kontrol

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nilai Eksperimen 0,098 23 0,200* 0,975 23 0,804
Nilai Kontrol 0,203 23 0,015 0,870 23 0,006

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa nilai sig pada data skala Self Confidence kelas

Eksperimen sig = 0,200 > 0,05 = α. Hal tersebut berarti, data tersebut berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas konvensional, nilai sig

diperoleh sig = 0,015 < 0,05 = α. Hal tersebut berarti, data pada kelas

konvensional berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena salah

satu data self confidence berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal,

sehingga langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan uji homogenitas karena data

sampel tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan pengujian normalitas yang telah dilakukan bahwa kedua data berasal

dari distribusi yang tidak normal. Sehingga digunakan uji non-parametrik untuk

menjawab hipotesis yaitu uji Mann Whitney. Menurut Kadir (2015:489) uji Mann

Whitney adalah uji non parametrik yang tergolong kuat sebagai pengganti uji-t.

Sugiyono (2015:194) juga menyatakan bahwa uji Mann Whitney dapat digunakan

sebagai pengganti  uji-t jika asumsi uji-t tidak terpenuhi (misalnya data harus
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normal). Adapun bunyi rumusan hipotesis uji ini untuk kemampuan pemahaman

konsep adalah sebagai berikut.

H0: tidak ada perbedaan antara median kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pendekatan kontekstual dengan median

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

H1: median kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pendekatan kontekstual lebih tinggi dibanding median kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Selanjutnya bunyi rumusan hipotesis uji ini untuk self confidence adalah sebagai

berikut.

H0: tidak ada perbedaan antara median self confidence siswa yang mengikuti

pendekatan kontekstual dengan median self confidence siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

H1: median self confidence siswa yang mengikuti pendekatan kontekstual lebih

tinggi dibanding median self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Statistik yang digunakan untuk uji Mann Whitney sebagai berikut.

Min(U1,U2) dengan = + ( )− ∑
Keterangan:

Ui =
=

Nilai uji Mann-Whitney
Jumlah sampel kelas yang mengikuti pembelajaran pendekatan
Kontekstual
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I
Ri

=

=
=

Jumlah sampel kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan model
pembelajaran konvensional
1 atau 2
Jumlah rangking ke-i

= dengan Mean = = dan =
( )

Keterangan:
= Nilai harapan mean
= Standar deviasi

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika nilai sig < 0,05. Dalam penelitian ini,

perhitungan dilakukan dengan Software SPSS versi 23 terhadap data skor

kemampuan pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa pada kelas

kontrol dan kelas eksperimen dengan taraf siknifikan 5%.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

pendekatan kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandarlampung. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pemahaman konsep

matematis dan self confidence siswa pada kelas yang mengikuti pendekatan

kontekstual lebih tinggi daripada kelas yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya pengembangan pemahaman konsep matematis dan self

confidence siswa salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan

yaitu pendekatan kontekstual.

2. Pada penelitian ini aspek yang diukur adalah kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa, oleh karena itu disarankan kepada para peneliti selanjutnya

agar aspek yang belum peneliti ukur seperti kemampuan pemecahan masalah,

kemampuan berfikir kritis, pemahaman konsep atau gabungan dari



56

kemampuan-kemampuan tersebut bisa menjadi bahan untuk dijadikan

penelitian.

3. Pada penelitian ini aspek yang diukur adalah self confidence siswa, oleh

karena itu disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar aspek yang belum

peneliti ukur seperti self efficacy dan self esteem.

4. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan apabila akan melakukan penelitian

dengan pendekatan pembelajaran ini, hendaknya peneliti memodifikasi

pendekatan pembelajaran dengan hal-hal yang bisa membuat siswa lebih

termotivasi dalam proses pembelajaran, seperti ice breaking di waktu

pengerjaan LKPD.
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