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ABSTRAK

Dalam Pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa cenderung merasa
malu, ragu dan takut untuk bertanya ketika mereka mengalami kesulitan.
Akibatnya siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari
dengan bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan nyata.
Strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning ( CTL ) adalah strategi
yang digunakan dalam pembelajaran matematika untuk mengaitkan materi dengan
kehidupan nyata. Dengan begitu siswa akan lebih memahami materi yang
dipelajari karena guru mengaikan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Strategi pembelajaran
Contextual Teaching and Learning ( CTL ) terhadap kemampuan literasi
matematika siswa terutama pada materi bangun datar. Karena melalui
pembelajaran ini siswa diarahkan untuk belajar dengan temannya sendiri melalui
kegiatan kelompok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen
adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh prilaku tertentu
terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Dengan kata lain,
eksperimen merupakan kegiatan percobaan untuk menguji hipotesis tentang ada
atau tidaknya pengaruh dari suatu perlakuan bila dibandingkan dengan tindakan
yang lain. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
observasi dan post-test.

Dari analisis data post-test pada penelitian ini diperoleh terdapat perbedaan
kemampuan literasi matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Berdasarkan analisis data diatas disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan pada materi bangun datar di kelas VII SMP Negeri 35 Batanghari.
Dengan rata-rata kemampuan literasi matematika kelas eksperimen 74.7 dan rata-
rata kemampuan literasi matematika kelas kontrol adalah 66.667.

Bagi guru mata pelajaran matematika disarankan untuk mencoba
menerapkan strategi pembelajaran CTL sebagai alternatif untuk meningkatkan
kemampuan literasi matematika siswa khusunya pada materi bangun datar.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran CTL, Kemampuan Literasi Matematika
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan ilmu
universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran
penting dalam berbagai disiplin dan
memajukan daya pikir manusia.  Untuk
menguasai dan mencipta teknologi di
masa  depan diperlukan penguasaan
matematika  yang kuat sejak dini.  Hal
inilah yang menjadi dasar mengapa
matematika perlu diberikan kepada
siswa  sejak sekolah dasar untuk
membekali mereka dengan kemampuan
berfikir logis, sistematis, kritis, dan
kreatif, serta kemampuan untuk bekerja
sama secara  efektif. Tujuannya adalah
agar mereka memiliki kemampuan
memperoleh, mengelola, dan
memanfaatkan informasi untuk
menghadapi permasalahan dalam
kehidupan  sehari-hari guna bertahan
hidup pada keadaan yang selalu
berubah, tidak pasti, dan kompetitif.

Pada pelaksanaannya, pembelajaran
matematika di sekolah tidak selalu
menekankan kepada siswa agar dapat
meningkatkan  kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis,  kritis, dan
kreatif, namun masih terfokus pada buku
teks. Kebiasaan guru dalam mengajar
adalah menjelaskan, memberikan
contoh, siswa diminta mengerjakan
latihan soal, dan kemudian membahas
beberapa soal latihan. Pembelajaran
seperti ini dirasa kurang mampu
mengerjakan soal berdasarkan apa yang
dicontohkan oleh guru. Jika siswa
diberikan soal yang bersifat non rutin,
mereka akan merasa kesulitan karena

tidak terbiasa. Hal ini berdampak  pada
rendahnya nilai matematika Indonesia
dalam studi komparatif  internasional
PISA yang dilaksanakan oleh OECD.

Tabel 1. Posisi Indonesia Berdasarkan Studi
PISA
Tahu
n
Studi

Mata
Pelajar
an

Skor
Rata-
rata
Indo
nesia

Skor
Rata-
rata
Intern
asonal

Peri
ngk
at
Ind
one
sia

Juml
ah
Neg
ara
pese
rta
studi

2000

Memb
aca
Mate
matika
Sains

371
367
393

500
500
500

39
39
38

41

2003

Memb
aca
Mate
matika
Sains

382
360
395

500
500
500

39
38
38

50

2006

Memb
aca
Mate
matika
Sains

393
391
393

500
500
500

48
50
50

57

2009

Memb
aca
Mate
matika
Sains

402
371
383

500
500
500

57
61
60

65

Sumber: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2011

Berdasarkan tabel tersebut diketahui
bahwa peringkat Indonesia dalam PISA
pada tahun 2000 menduduki peringkat
39 dari 41 negara, pada tahun 2003
menduduki peringkat 38 dari 40 negara,
dan pada tahun 2006 menduduki
peringkat 50 dari 57 negara, sementara
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pada tahun 2009 menduduki peringkat
61 dari 65 negara. Hal ini berarti bahwa
pendidikan matematika di Indonesia
belum mampu  menuntaskan literasi
matematika (mathematical  literacy).

Menurut  Wardhani & Rugmiati,
(2011: 12) Literasi matematika
merupakan kemampuan individu untuk
merumuskan, menerapkan dan
menafsirkan matematika dalam berbagai
konteks, termasuk kemampuan
melakukan  penalaran secara matematis
dan menggunakan konsep, prosedur,
fakta, sebagai alat untuk
mendeskripsikan, menjelaskan dan
memprediksi suatu fenomena atau
kejadian.

Pentingnya literasi matematika ini
masih belum sejalan prestasi siswa.
Semua itu terlihat dari kesulitan siswa
dalam belajar matematika. Masalah
klasik dalam pembelajaran matematika
di Indonesia ialah masih rendahnya
prestasi belajar matematika siswa. Hal
ini dapat ditunjukkan  dengan prestasi
belajar pada rata-rata nilai Ujian
Nasional matematika sejak beberapa
tahun yang lalu rendah, yakni kurang
dari 6 untuk SD, kurang dari 5 untuk
SMP, kurang dari 5 untuk SMA, makin
ke atas makin rendah.

Keadaan pembelajaran matematika
yang masih rendah tersebut juga
ditemukan di Kota Jambi. Hal ini dapat
dilihat dari Hasil Ujian Nasional SMP
tahun ajaran 2014/2015 di Kota Jambi
baik negeri maupun swasta.
Tabel 2. Perolehan Nilai Ujian Nasional
SMP di Kota Jambi Tahun Ajaran
2014/2015

Nilai
UN

Bhs.
Indones

ia

Bhs.
Inggr

is

Matemati
ka IPA

Rata-
rata

7,92 5,96 5,94 5,92

Terend
ah

3,00 1,60 1,25 1,50

Terting
gi

10,00 10,00 10,00
10,0

0
Standar
Deviasi

1,02 1,75 2,39 1,71

(PAMER 2015)

Dari data di atas, terlihat bahwa
matematika mempunyai nilai rata-rata

rendah.  Rendahnya nilai yang diperoleh
siswa menjadi petunjuk adanya kesulitan
belajar yang dialami siswa.  Hal tersebut
menunjukkan bahwa siswa memiliki
penguasaan materi yang kurang terhadap
matematika.

Rendahnya prestasi belajar
matematika siswa dipengaruhi oleh
beberapa faktor    yang berasal dari
dalam dan luar diri siswa. Salah satu
faktor yang berasal dari dalam diri siswa
adalah paradigama bahwa matematika
merupakan mata pelajaran yang sulit.
Akibatnya, kebanyakan siswa kurang
menyukai mata pelajaran matematika.
Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa
siswa tidak menyukai topik tertentu
dalam matematika dikarenakan
anggapan topik tersebut sulit (Salman,
2009: 25). Oleh karena itu, guru harus
merancang pembelajaran dengan baik
agar siswa merasa tertarik untuk
mengikuti pembelajaran matematika.
Rasa ketertarikan siswa terhadap
pembelajaran akan meningkatkan
kemampuan siswa dalam memahami
materi sehingga berdampak pada
meningkatnya prestasi belajar
matematika.

Hasil wawancara dengan guru
pengampu matematika kelas VII SMP
Negeri 35 Batanghari menyatakan
bahwa kemampuan siswa yang masih
rendah  yaitu kemampuan
menyelesaikan soal yang kontekstual
dan soal yang berhubungan dengan
geometri. Berdasarkan  kondisi  tersebut,
maka  perlu  adanya  inovasi
pembelajaran matematika  yang
berpusat  pada  siswa,  pembelajaran
yang  memberikan kesempatan  kepada
siswa  untuk  dapat  meningkatkan
aktivitas  belajar  supaya siswa dapat
menemukan sendiri konsep dalam
matematika. Contextual teaching and
learning (CTL) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada
proses keterlibatan siswa secara penuh
untuk dapat menemukan materi yang di
pelajari dan menghubungkannya dengan
situasi kehidupan nyata sehingga
mendorong siswa untuk dapat
menerapkannya dalam kehidupan
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mereka (Sanjaya,2010:255). Pada
strategi pembelajaran CTL, masalah
yang diajukan oleh guru adalah
permasalahan dunia nyata dan menarik,
sehingga siswa dilatih untuk
memecahkan masalah yang
membutuhkan pemikiran kreatif.

Soal-soal yang diberikan oleh PISA
merupakan soal yang kontekstual,
sedangkan konten PISA yang
berhubungan dengan materi yang
diajarkan pada kelas VII semester II
adalah Ruang dan Bentuk berkaitan
dengan pelajaran bangun datar. Hal ini
juga sesuai dengan kemampuan yang
masih rendah pada siswa kelas VII SMP
N 35 Batanghari.

Berdasarkan uraian yang telah di
atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah (1) Apakah
terdapat  pengaruh strategi pembelajaran
contextual teaching and learning (CTL)
terhadap kemampuan literasi
matematika siswa pada materi Bangun
Datar di kelas VII SMPN 35 Batanghari
?

Adapun tujuan penenlitian ini
adalah: (1) Untuk mengetahui bahwa
terdapat pengaruh strategi pembelajaran
contextual teaching and learning (CTL)
terhadap kemampuan literasi
matematika siswa pada materi Bangun
Datar di kelas VII SMPN 35 Batanghari.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah

penelitian kuantitatif dengan metode
eksperimen. Desain penelitian yang
digunanakan yaitu Postest-Only Control
Design. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mendeskripsikan
Pengaruh Strategi Contextual Teaching
and Learning (CTL) Terhadap
Kemampuan Literasi Matematika Siswa
Kelas VII Pada Materi Bangun Datar Di
SMP Negeri 35 Batanghari.

Populasi dalam penelitian ini yaitu
siswa kelas VII SMP Negeri 35
Batanghari tahun ajaran 2016/2017,
penentuan sampel dilakukan dengan
teknik simpel random sampling.
Instrumen pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu berupa soal tes

uraian sebanyak tiga soal serta lembar
observasi keterlaksanaan aktivitas guru
dan siswa dan dokumen berupa foto
sebagai bahan refleksi. Instrument diuji
dengan uji validitas dengan rumus
korelasi product moment pearson dan
uji reliabilitas diuji dengan rumus Alpha.
Rancangan penelitian penelitian ini
meliputi tiga tahap; 1) tahap persiapan;
2) tahap pelaksanaan pengajaran; 3)
tahap pelaksanaan tes akhir.

Tahap persiapan dilakukan kegiatan
antara lain: menentukan kelas yang akan
dijadikan sampel, menentukan jadwal
penelitian, membuat RPP untuk kelas
eksperimen dan kelas kontrol, menyusun
instrumen penelitian yang telah
divalidasi, memberikan intrumen yang
diuji cobakan diluar kelas sampel,
melakukan uji validitas, uji reliabilitas,
daya beda dan tingkat kesukaran
terhadap instrumen penelitian yang akan
digunakan. Penelitian ini dilaksanakan
yaitu 4 kali pertemuan.

Tahap pelaksanaan pengajaran
dilaksanakan pembelajaran dengan
strategi pembelajaran contextual
teaching and learning (CTL) pada kelas
eksperimen dan strategi pembelajaran
ekspositori untuk kelas kontrol.

Tahap akhir pelaksanaan yaitu
memberikan post-test dengan waktu
yang ditentukan oleh peneliti, meng-
analisis nilai tes akhir matematika siswa
dari hasil post-test dan mengambil
kesimpulan.

Untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini adalah dengan meng-
gunakan  uji t-test. Sebelum dianalisis
dilakukan terlebih dahulu uji normalitas
dan uji homogenitas. Sedangkan
hipotesis secara statistik dirumuskan
sebagai berikut: ∶ =∶ ≠
Keterangan:
Ho: Tidak terdapat perbedaan rata-rata

skor posttest kemampuan literasi
matematika siswa antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol.
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H1: Terdapat perbedaan rata-rata skor
posttest kemampuan literasi
matematika siswa antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol.
: rata-rata skor posttest kemampuan
literasi matematika siswa pada kelas
eksperimen (strategi pembelajaran
CTL)

: rata-rata skor posttest kemampuan
literasi matematika siswa pada kelas
kontrol (strategi pembelajaran
ekspositori)
Sehingga rumusan hipotesisnya

adalah “Terdapat perbedaan rata-rata
hasil post-test kemampuan literasi
matematika siswa antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol”.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 35
Batanghari semester genap tahun ajaran
2016/2017 yang terdiri dari 4 kelas VII .
Setelah diketahui populasi berdistribusi
normal, variansinya homogen dan
memiliki kemampuan matematika yang
sama pada taraf kepercayaan 95% dan
langkah selanjutnya adalah menentukan
kelas sampel. Kelas sampel tersebut
terdiri atas kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Hal ini dilakukan dengan
tekhnik kombinasi dari 4 kelas disusun
menjadi 6 pasang sampel. Dari
pengambilan secara acak terhadap 6
pasang sampel tersebut diperoleh satu
kelompok sampel yaitu (VII-A,VII-B)
pengambilan secara acak.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di
kelas ini peneliti membagi siswa ke
dalam kelompok secara heterogen. Pada
akhir penelitian, untuk mengetahui rata-
rata kemampuan literasi matematika
siswa maka masing-masing kelas sampel
di beri tes akhir (post-test). Soal-soal
yang peneliti gunakan pada post-test ini
sebelumnya di uji cobakan di luar kelas
sampel yaitu kelas VIII-D

Dari hasil analisis validitas, indeks
kesukaran, daya beda dan reabilitas
didapat soal-soal uji coba post-test yang
digunakan sebagai soal post-test yaitu
soal nomor 1,3 dan 4 yang pada soal

post-test menjadi nomor 1, 3 dan 4. Satu
soal tidak dipergunakan karena tidak
sesuai dengan analisa data yaitu soal
nomor 2. Sehingga pada soal post-test
menjadi nomor 1, 3, dan 4.

Dari perhitungan hasil post-test
siswa diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Analisa Data Post-Test
Statistika Kelas

Eksperimen
Kelas

Kontrol
n 22 23̅ 74.7 66.667
S 9.568 10.599
S2 91.537 112.348

Pada data post-test yang telah
dieroleh dianalisa dengan menggunakan
penskoran dari Rijki (2015:60-61).

Tabel 4. Pedoman Penskoran literasi
Matematika

Aspek
yang dinilai Skor Keterangan

Merumuskan
situasi secara
matematika

0

Tidak mengidentifikasi
aspek-aspek
matematika dalam
permasalahan yang
terdapat pada situasi
konteks nyata serta
mengidentifikasi
variabel yang penting.

2

Mengidentifikasi
aspek-aspek
matematika dalam
permasalahan yang
terdapat pada situasi
konteks nyata serta
tanpa mengidentifikasi
variabel yang penting.

3

Mengidentifikasi
aspek-aspek
matematika dalam
permasalahan yang
terdapat pada situasi
konteks nyata serta
mengidentifikasi
variabel yang penting
tapi kurang tepat.

4

Menyebutkan apa yang
diketahui dan apa yang
ditanyakan secara
tepat.

Menerapkan
konsep, fakta,
prosedur dan
penalaran
matematika

0

Tidak merancang dan
mengimplementasikan
strategi untuk
menemukan solusi
matematika.

3
Merancang dan
mengimplementasikan
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strategi untuk
menemukan solusi
matematika tetapi salah
atau hanya sebagian
kecil

5

Merancang dan
mengimplementasikan
strategi untuk
menemukan solusi
matematika setengah
atau sebagian besar

7

Merancang dan
mengimplementasikan
strategi untuk
menemukan solusi
matematika lengkap
dan benar

Menafsirkan
dan
mengevaluasi
hasil
matematika

0

Tidak menafsirkan
kembali hasil
matematika kedalam
masalah nyata

2

Menafsirkan kembali
hasil matematika
kedalam masalah nyata
tetapi kurang tepat

3

Menafsirkan kembali
hasil matematika
kedalam masalah nyata
secara tepat

Uji Normalitas dengan Menggunakan
Uji Liliefors

Berdasarkan Uji Liliefors diperoleh
hasil bahwa Lo  <  Ltabel.  Berdasarkan
hal tersebut maka disimpulkan bahwa
kedua kelas sampel berdistribusi normal.

Uji Homogenitas dengan
Menggunakan Uji Barlett

Uji statistik yang digunakan
dalam melakukan uji homogenitas
variansi adalah uji F. Diperoleh Fhitung =
1.174 dan Ftabel =2.07. Dapat terlihat
bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 1.174 <2.07,
maka dapat disimpulkan bahwa kelas
eksperimen dan kelas kontrol memiliki
variansi yang homogen.

Pengujian Hipotesis
Setelah didapat rata-rata skor post-

test pada kelompok sampel normal dan
homogen pada taraf kepercayaan 95%,
selanjutnya dilakukan uji hipotesis yaitu
uji kesamaan rata-rata dua pihak dengan
menggunakan uji-t. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah
hipotesis diterima atau ditolak. Dari
hasil perhitungan diperoleh: thitung

keseluruhan indikator = 2.603 dan untuk

tiap indikatornya yaitu pada indikator
pertama thitung = 2.02; indikator kedua
thitung = 2.14; indikator ketiga thitung =
2.17; dimana diperoleh pula ttabel =1.684
dapat dilihat bahwa thitung > ttabel pada
keseluruhan maupun tiap indikator.
Karena thitung > ttabel maka dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak pada taraf
kepercayaan 95%, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
rata-rata hasil post-test kemampuan
literasi matematika siswa antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol.
Sehingga perlakuan yang diberikan pada
kelas eksperimen berpengaruh secara
signifikan. Menurut Sugiyono
(2014:112) “Kalau terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol, maka
perlakuan yang diberikan berpengaruh
secara signifikan”.

Pembahasan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas VII

SMP Negeri 35 Batanghari pada materi
Bangun Datar. Penelitian ini
berlangsung sebanyak empat kali
pertemuan baik itu di kelas eksperimen
maupun di kelas kontrol. kedua kelas
sampel diajar dengan pokok bahasan
yang sama yaitu Bangun Datar.

Setelah materi selesai diajarkan di
kelas eksperimen dan kontrol didapat
bahwa rata-rata hasil tes kemampuan
literasi matematika siswa di kelas
eksperimen lebih tinggi dibanding kelas
kontrol. Dari uraian di atas dapat di
simpulkan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan literasi matematika siswa
yang diajarkan menggunakan strategi
pembelajaran CTL dan Ekspositori
sehingga penerapan strategi
pembelajaran CTL berpengaruh pada
kemampuan literasi matematika siswa
kelas VII SMP Negeri 30 Batanghari.

Berdasarkan perhitungan hasil
lembar observasi tersebut dapat
diketahui bahwa pembelajaran yang
dilaksanakan oleh guru di kedua kelas
sampel memiliki nilai aktivitas sangat
baik. Hal ini berarti guru telah
menjalankan proses pembeljaran dengan
optimal baik pada penerapan strategi
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pembelajaran CTL di kelas eksperimen
maupun pada penerapan strategi
pembelajaran ekspositori di kelas
kontrol.

Aktivitas siswa di kelas eksperimen
dan kontrol berlangsung sangat baik dan
baik. Secara keseluruhan siswa telah
menunjukkan keaktifannya dalam
pembelajaran.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan
pengujian hipotesis, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan dengan menerapkan
strategi pembelajaran CTL terhadap
kemampuan literasi matematika pada
materi Bangun Datar siswa kelas VII
SMP Negeri 35 Batanghari, dengan rata-
rata kemampuan literasi matematika
siswa yang menggunakan strategi
pembelajaran CTL (eksperimen) adalah
74.7 dan rata-rata kemampuan literasi
matematika siswa yang menggunakan
strategi pembelajaran ekspositori
(kontrol) adalah 66.667.

Saran
Dari hasil penelitian yang sudah

diperoleh, maka peneliti mengemukakan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Pembelajaran dengan strategi CTL

terhadap kemampuan literasi
matematika siswa dapat dijadikan
sebagai salah satu alternatif dalam
pembelajaran matematika khusunya
pada bangun datar.

2. Guru harus meningkatkan interaksi
terhadap siswa pada saat
pembelajaran, lebih
memaksimalkan penggunaan media
pembelajaran agar dapat terciptanya
pembelajaran yang menyenangkan.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada
materi bangun datar dengan strategi
CTL diharapkan pada penelitian
selanjutnya dapat melaksanakan
penelitian yang serupa pada materi
yang berbeda, dan mengukur aspek
yang lainnya
.
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