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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Efektivitas pembelajaran 

ARIAS dengan pendekatakan kontekstual terhadap pemecahan masalah matematika, 

(2) Efektivitas  pembelajaran ARIAS dengan pendekatan kontekstual terhadap self 

efficacy. Penelitian yang dilaksanakan adalah kuasi eksperimen, dengan populasi 

seluruh siswa kelas VIII SMP N 3 Banguntapan. Sampel diambil dengan teknik 

random sampling dan didapat sampel sebanyak 27 siswa kelas VIII-D sebagai kelas 

eksperimen, 27 siswa kelas VIII-H sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data 

menggunakan isntrumen tes pemecahan masalah matemamtika dan skala self 

efficacy.Teknik analisis data menggunakan uji t dan uji Mann Whitney. Hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu: (1) pembelajaran ARIAS dengan pendekatan 

kontekstual efektif untuk pemecahan masalah matematika, (2) pembelajaran ARIAS 

dengan pendekatan kontekstual tidak efektif untuk self efficacy. 

Kata kunci:  ARIAS, CTL, Pemecahan Masalah Matematika, self efficacy 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang suatu bangsa.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

inovasi dalam dunia pendidikan, termasuk pelatihan guru, peningkatan profesionalisme guru serta 

pembaharuan kurikulum.Pemerintah  dalam kurikulum nasional menyebutkan bahwa pendidikan dirancang 

tidak hanya mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter 

keyakinan terhadap kemampuan diri dan akhlak mulia. Matematika sebagai ilmu yang universal, berperan 

penting dalam berbagai disiplin ilmu, pengembangan teknologi, dan memajukan daya pikir[1]. Matematika 

menjadi mata pelajaran pokok di semua jenjang dalam kurikulum nasional. 

Kompetensi pendidikan secara luas telah terangkum dalam Permendiknas No 64 Tahun 2013[2]. 

Kompetensi yang harus dikuasai siswa menurut [2] adalah 1) menunjukkan sikap kritis, kreatif, analitis, 

logis, dan teliti, bertanggungjawab dan responsive serta tidak mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah 2) memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dann ketertarikan pada matematika 3) memiliki rasa 

percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar 

4) menentukan strategi penyelesaian masalah yang efektif, mengevaluasi hasil dan melakukan perumuman. 

Pada Permendiknas tersebut secara khusus kompetensi yang harus dimiliki adalah mampu menentukan 

strategi pemecahan masalah matematika dan memiliki rasa percaya pada daya kegunaan matematika . 

Pemecahan masalah matematika adalah salah satu aspek dalam  matematika yang mampu 

meningkatkan daya piker manusia. Pemecahan masalah hanya dapat dihadirkan dari suatu soal yang 

menunjukkan tantangan yang tidak dapat dipecahkan dengan suatu prosedur rutin[3]. Pada pembelajaran 

matematika, pemecahan masalah ini masih belum menjadi perhatian yang utama. Hal ini dapat dilihat salah 

satunya dari hasil terakhir TIMSS tahun 2011 yang dilakukan pada siswa sekolah menengah pertama 

(SMP), Indonesia diurutan 38 dari 42 negara dan mendapatkan skor rata-rata 386, masih berada di bawah 

rata-rata internasional yaitu 500. Upaya yang dilakukan untuk menjadikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa semakin meningkat dan membaik salah satunya dengan perbaikan dan evaluasi 

proses pembelajaran. 
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Upaya yang dilakukan tentunya juga harus dilandasi dengan keyakinan diri siswa tentang 

matematika.Keyakinan diri merupakan karakter penting yang harus ditanamkan kepada siswa. Banyak 

fakta terkait dengan kecurangan saat melaksanakan ujian nasional[4], hal ini menunjukkan bahwa siswa 

belum memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri 

dalam menghadapi masalah matematika, disebut juga self efficacy.Self efficacy menjadi hal yang perlu 

menjadi perhatian bagi pendidik karena akan berdampak pada masa depan siswa tersebut. 

Wiratha menjelaskan dalam penelitian Meyer, Turner, dan Spencer disebutkan bahwa siswa yang 

mempunyai self efficacy tinggi cenderung mencari dan menerima tantangan –tantangan dalam suatu tugas, 

sebaliknya, siswa yang mempunyai self efficacy rendah cenderung bersikap negatif terhadap kegagalan[5].  

Keadaan ini teramati pada saat dilakukann studi pendahuluan, siswa saat dihadapkan dengan beberapa soal 

latihan cenderung sudah tidak yakin dapat mengerjakan dan memilih untuk melakukan aktivitas lain seperti 

mengobrol dan bercanda dengan teman. 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam memperbaiki kemampuan pemecahan masalah matematika dan 

self efficacy siswa. Syah[6] mengatakan guru merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi siswa, 

termasuk cara guru menyampaikan materi. Untuk itu diperlukan upaya inovasi dalam proses pembelajaran 

matematika yang mampu memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika dan juga self efficacy 

siswa. Wiratha mengatakan model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dipandang relevan untuk 

menstimulus interaksi siswa serta menambah keyakinan diri untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika[5]. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menstimulus interaksi dan keyakinan diri siswa adalah 

model pembelajaran ARIAS. Model pembelajaran ARIAS adalah model pembelajaran yang terdiri dari 

lima komponen, yaitu Assurance, Relevance, Interest, Assesment, dan Satisfaction[7]. Model pembelajaran 

ini diharapkan mampu menstimulus self efficacy siswa. Selain model pembelajaran ARIAS, Esti [8] 

berpendat bahwa pemebelajaran matematika hendaknya menggunakan suatu objek yang konkret. 

Diharapkan dengan begitu mampu membimbing siswa untuk menemukan prinsip-prinsip matematika 

melalui objek konkret, yang penekanannya pada pemecahan masalah sehari-hari. 

Untuk itulah diperlukan suatu model atau pendekatan pembelajaran lain yang menggunakan objek 

konkret atau suatu yang kontekstual dengan kehidupan siswa untuk menstimulus dan membelajarkan 

prinsip matematika. Contextual Teaching Learning (CTL) menjadi salah satu pendekatan pembelajaran 

yang  yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk mendapatkan materi melalui 

situasi kehidupan nyata siswa, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dikehidupan mereka[9].  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa model pembelajaran ARIAS dan CTL akan efektif 

tehadap self efficacy dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sehingga perlu diterapkan 

model pembelajaran ARIAS menggunakan  atau dipadukan dengan pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL). Prinsipnya pemaduan pembelajaran ARIAS dan CTL ini dalam pembelajaran adalah 

pemaduan langkah-langkah pembelajaran ARIAS dengan CTL. Pemaduan bersifat saling melengkapi 

dalam bingkai  sintaks pembelajaran ARIAS. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) mengetahui pengaruh model pembelajaran ARIAS 

dengan pendekatan CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, (2) mengetahui 

pengaruh model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL terhadap self efficacy siswa. 

A. Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS merupakan pengembangan dari model pembelajaran ARCS (Attention, 

Relevance, Confidence, Satisfaction) yang dilakukan oleh Keller dan kopp sebagai upaya merancang 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Bohlin [7] mengataakan bahwa 

model pembelajaran ini sangat  menarik karena melibatkan pengalaman instruktur langsung, namun ada 

sedikit kelemahan, yaitu tidak adanya komponen evaluasi. 

Evaluasi dalam pembelajaran bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi system 

pembelajaran yang menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem 
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penialaian itu sendiri[10].Dalam pengembangannya Keller dan Kopp menambahkan komponen evaluasi 

atau assessment. Selanjutnya model pembelajaran ARCS dikembangkan menjadi model pembelajaran 

ARIAS dengan mengganti istilah attention menjadi interest, dan confidence menjadi assurance. Menurut 

Morris[7] pengaantian nama confidence menjadi asssurance karena kata assurance sinonim dari self-

confidence. Sedangkan kata attention diganti interest, karena dalam kata interest sudah terkandung makna 

attention. 

Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen sekaligus menjadi tahap pembelajaran, yaitu 

assurance, relevance, interest, assesment, dan satisfaction. Assurance berhubungan dengan keyakinan diri, 

percaya akan mencapai suatu hal, atau harapan akan berhasil. Petri[7] mengatakan sikap percaya, yakin 

atau harapan berhasil akan mendorong siswa bertingkah laku untuk mencapai keberhasilan tersebut. 

Selanjutnya mengenai relevance, yaitu adanya hubungan antara materi, kebutuhan, dan kondisi siswa. 

Strategi pada tahapan relevance menurut Siregar[11], antara lain dengan menyampaikan kepada siswa 

tujuan, manfaat, dan apa yang dapat dilakukan setelah mempelajari suatu materi. 

Interest berhubungan dengan perhatian atau minat, Woodruff[7] mengatakan bahwa sesungguhnya 

belajar tidak akan terjadi tanpa adanya minat. Minat atau perhatian harus selalu dijaga dalam pelaksanaan 

pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya 

mengenai assesment, dimaksudkan untuk memberikan umpan balik mengenai kelemahan dan kelebihan 

siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih baik lagi[7]. 

Tahap terakhir yaitu satisfaction, yang berhubungan dengan rasa bangga dan puas, dalam teori belajar 

sering disebut dengan reinforcement. Siregar[11] mengatakan bahwa usaha untuk memenuhi satisfaction 

siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain memberikan pujian baik verbal maupun non-

verbal, memperhatikan siswa, dan memberikan perbandingan prestasi dirinya sendiri.Berdasarkan uraian, 

model pembelajaran ARIAS erat kaitannya dengan proses pembelajaran pada aspek motivasi dan 

kepercayaan diri siswa untuk belajar.  

B. Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 

Pendekatan CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi 

nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka[9]. CTL 

menekankan pada “konteks”, yang berarti lingkungan, atau dapat dimaknai asumsi-asumsi bawah sadar 

yang diserap selama seseorang tumbuh berkembang[12]. 

Pendekatan CTL melibatkan para siswa dalam aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan 

penalaran akademis dengan konteks kehidupan nyata[12]. Pendekatan CTL mengharapkan siswa untuk 

belajar dengan mengalami, bukan menghafal. Peran Guru pada pendekatan CTL adalah sebagai fasilitator 

untuk membantu siswa menemukan kembali, bukan memberikan informasi. Sanjaya[9] menyebutkan 

karakteristik pendekatan CTL yaitu activating knowledge, acquiring knowledge, understanding knowledge, 

applying knowledge, reflecting knowledge. 

Pendekatan CTL mempunyai tujuh komponen[13], yaitu (1) Kontruktivisme (contrucstivis), merupakan 

landasan filosofis dalam CTL yang berarti pengetahuan dibangun seedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas; (2) Menemukan (inquiry), inti dari CTL bahwa pengetahuan 

diperoleh bukan hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri; (3) Bertanya 

(questioning), bertanya adalah awal pengetahuan didapat. Pada CTL bertanya merupakan kegiatan siswa 

yang oleh guru digunakan untuk mengeahui kemampuan berpikir siswa; (4) Masyarakat belajar (learning 

community), menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain; (5) 

Pemodelan (modeling), menghendaki sebuah pembelajaran tertentu terdapat model yang dapat ditiru oleh 

siswa. Dalam CTL guru bukan satu-satunya model, tetapi model bisa dirancang dengan melibatkan siswa; 

(6) Refleksi (reflection), pada akhir pembelajaran diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali apa 

yang sudah dipelajari; (7) Penilaian sebenarnya (authentic assesment), merupakan proses yang dilakukan 

oleh guru untuk mengumpulkan data tentang perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan 

diperoleh dari kegiatan nyata yang dilakukan siswa saat melakukan proses pembelajaran. 
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C. Model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL 

Kolaborasi model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL dalam penelitian ini yaitu dengan 

memasukkan komponen-komponen CTL kedalam tahapan pembelajaran ARIAS. Sintaks atau tahapannya 

yaitu : Tahap assurance, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran. 

Selanjutnya guru menanamkan rasa percaya dan keyakinan diri siswa dengan memutar video tentang orang 

yang berhasil. Tahap relevance, guru menyajikan informasi secara umum kepada siswa serta manfaat 

tentang materi yang dipelajari bagi kehidupan siswa di masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

Selanjutnya guru memberikan contoh nyata manfaat pelajaran dikehidupan siswa(modelling). Tahap 

Interest, (1) guru membentuk siswa menjadi kelompok-kelompok belajar dengan anggota 4-5 siswa per 

kelompok (learning society); (2) guru memberikan media LKS untuk didiskusikan siswa dalam kelompok; 

(3) guru memberikan waktu kepada setiap kelompok siswa untuk berdiskusi dalam menyelesaikan materi 

yang diberikan (contruvtivis, inquiry, learning society); (4) guru aktif membantu siswa yang mengalami 

kesulitan (questioning); (5) guru memberikan kesempatan kepada kelompok siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas; (6) siswa kelompok lain didorong untuk menanggapi apa 

yang telah dipresentasikan (questioning); (7) guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi serta 

memberikan contoh atau penyelesaian dari masalah yang diberikan (modelling). Tahap assesment, guru 

memberikan soal atau permasalahan terkait materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya guru meminta salah 

satu siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya (authentic assesment). Tahap satisfaction, guru 

memberikan reinforcement berupa pujian secara verbal kepada siswa yang telah berhasil dan memotivasi 

siswa yang belum berhasil menyelesaikan soal. Tahapan terakhir guru mengajak siswa untuk 

menyimpulkan dan menuliskan hasil pembelajaran yang telah dilakukan (reflection). 

D. Self Efficacy 

Self efficacy menurut Bandura[14] yaitu keyakinan seseorang dengan kemampuannya untuk melakukan 

suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dalam kejadian di lingkungan. Self effiacy 

juga dapat diartikan persepsi diri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu[15]. 

Self efficacy hampir sama dengan istilah self-confident, akan tetapi self efficacy lebih khusus pada 

kemampuan diri sendiri pada suatu bidang atau suatu tertentu[14]. 

Self efficacy dapat diperoleh, diubah, ataupun ditingkatkan melalui empat sumber, yaitu:(1) 

Pengalaman performansi, berkaitan dengan prestasi masa lalu yang pernah dicapai. Bandura[16] 

menjelaskan bahwa pengalaman performansi merupakan sumber yang paling berpengaruh terhadap self 

efficacy seseorang. Prestasi masa lalu akan meningkatkan self efficacy sedangkan kegagalan akan 

menurunkan self efficacy; (2) Pengalaman vikarius, menyatakan bahwa self efficacy akan meningkat jika 

melihat model, dapat berupa prestasi atau keberhasilan orang lain. Modelling social ini tidak terlalu 

berdampak terhadap self efficacy jika dibandingkan dengan pengalaman performansi; (3) Persuasi social, 

persuasi melalui orang lain memang mempunyai dampak yang cukup terbatas, tetapi pada kondisi yang 

tepat persuasi akan meningkatkan self efficacy. Kondisi tersebut disebutkan oleh J Feist[14] antara lain 

harus ada rasa saling percaya antar yang melakukan persuasi dan yang dipersuasi, kemudian kegiatan atau 

tugas yang diberikan masih dalam jangkauan perilaku; (4) Kondisi emosional, mempunyai peranan yang 

penting dalam self efficacy. Emosi yang kuat akan memudahkan seseorang menguatkan self efficacy nya 

dan sebaliknya. 

Aspek yang diukur dari self efficacy menurut Bandura[16]meliputi : (1) level, merupakan tingkat 

kesulitan suatu tugas. Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi cenderung akan memilih tugas 

sesuai kemampuannya; (2) Strenght, mempunyai penekanan pada kekuatan atau kemantapan keyakinan 

individu; (3) Generality,merupakan keluasan bidang seorang individu merasa yakin dengan 

kemampuannya. 

E. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Masalah merupakan suatu pertanyaan yang harus direspon. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah 

jika menunjukkan suatu tantangan yang tidak dapat diselesaikan dengan suatu prosedur rutin[3]. Meyer 

[17]juga menyatakan karakteristik pemecahan masalah, yaitu : (1) aktivitas kognitif yang dipengaruhi 
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perilaku; (2) Hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari proses pemecahan masalah;(3)suatu tindakan 

manipulatif dari pengetahuan sebelumnya. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan siswa. Pada tahap 

kehidupan selanjutnya keterampilan pemecahan masalah memiliki peran yang sangat esensial, sehingga 

pada pembelajaran menjadi tujuan pokok.Hal ini juga didukung oleh Hudojo[18] yang menyatakan 

pemecahan masalah penting dalam pembelajaran dengan alasan antara lain: (1) Siswa menjadi terampil 

menyeleksi informasi yang relevan, untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan; (2) Potensi 

intelektual siswa akan meningkat; (3) Siswa belajar melakukan penemuan dengan suatu proses yang 

terstruktur. 

Pemecahan masalah memiliki beberapa fase yang juga dapat menjadi suatu indikator pemecahan 

masalah. Polya membagi empat fase pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah, siswa dapat 

mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan data;(2) menyusun rencana, siswa membuat alternatif 

penyelesaian; (3) melakukan rencana, siswa melaksanakan rencana yang dibuat; (4) memeriksa kembali, 

siswa memeriksa dan melengkapi jawaban atau membuat alternatif lain. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain pretest-posttest non-equivalent control 

grup design.Penelitian semu dipilih karena peneliti tidak mempunyai keleluasaan untuk memamnipulasi 

objek, seperti dalam pemilihan kelompok eksperimen dan kontrol. Random yang dilakukan adalah dengan 

random kelas/kelompok[19]. Populasi penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP N 3 Banguntapan Bantul dan 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015 selama 5 kali pertemuan sepanjang bulan Mei. 

Teknik penentuan sampel menggunakan random sampling.Dari delapan kelas, kemudian peneliti 

meminta rekomendasi guru menentukan kelas siswa yang memiliki kemampuan yang sama. Setelah itu 

didapat enam kelas yang memiliki kemampuan sama berdasarkan rekomendasi guru pengampu, kemudian 

dari enam kelas siswa tersebut diacak dan diperoleh sampel sebanyak 27 siswa kelas VIII D sebagai 

kelompok eksperimen dan 27 siswa kelas VIII F sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan skala serta observasi.Metode tes digunakan 

untuk memperoleh data tentang kemampuan pemecahan masalah siswa setelah mendapatkan perlakuan 

berbeda antara kelompok eksperimen dan control.Instrumen tes yang dipergunakan adalah soal berbentuk 

uraian.Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 5 soal uraian. Validitas instrument tes di 

ukur dari validitas isi dan konstruk melalui expert judgement. Berdasarkan penilaian expert judgement 

diperoleh bahwa semua aitem nomor tes valid dengan beberapa perubahan kalimat dan pedoman 

penyekoran.Untuk realibilitas instrumen tes menggunakan formula Alpha Croncbach. Hasil perhitungan 

diperoleh nilai r11 = 0,418, karena r11=0,418 > r tabel = 0,329 berarti instrumen tes kemampuan pemecahan 

masalah tersebut reliabel.  

Instrumen skala digunakan untuk memperoleh data tentang self efficacy siswa setelah mendapat 

perlakuan. Instrumen skala berbentuk skala likertdengan  empat macam respon yaitu : sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Valditas skala self efficacy diukur melalui 

validitas isi dan validitas konstruk oleh ahli. Dari hasil penilaian dinyatakan bahwa skala self efficacy 

yang berjumlah 25 aitem valid. Sedangkan hasil kalkulasi realibilitas dengan formula Alpha diperoleh 

nilai r11 = 0,844, karena r11=0,844 > r tabel = 0,329 maka instrumen skala self efficacy tersebut reliabel. 
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Metode observasi digunakan untuk mengambil data terkait keterlaksanaan pembelajaran sesuai RPP 

yang telah direncakan melalui lembar observasi, sehingga bisa menjadi data pendukung. Tahapan analisis 

yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, dilakukan uji prasyarat analisis parametri, yaitu uji normalitas 

(metode Liliefors) dan uji homogenitas (metode Barlett).Kedua, skor hasil pretest-posttest kemampuan 

pemecahan masalah dengan skala 0-280 dan skor kategori skala likert 1-4 (data interval[19]) dirubah 

menjadi skor n-gain dengan rumus[20]  
               

                     
 . 

Ketiga, pengujian hipotesis menggunakan uji t dua sampel independen [19] data N-gain. Uji t 

dilakukan setelah melakukan uji prasyarat terpenuhi. Apabila uji prasyarat tidak terpenuhi, maka 

pengujian hipotesismenggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann Whitney (uji U). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran matematika pada sampel, dipastikan siswa kelas eksperimen dan 

siswa kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang homogen atau setara. Berdasarkan pertimbangan 

guru yang mengampu dapat disimpulkan bahwa siswa kelas eksperimen dan kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama. 
TABEL 1. HASIL SKORPRETEST-POSTTEST SKALA SELF EFFICACY 

Pembelajaran 
Pretest Posttest n-gain 

Mean Std.deviasi Mean Std.deviasi Mean Std.deviasi 

Eksperimen 61,36 5,75 63,08 5,29 0,0392 0,093 

Kontrol 69,81 7,69 70,62 9,05 0,0047 0,29 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol mengalami peningkatan skor skala self efficacy. Kelompok eksperimen 

mengalami peningkatan rata-rata dari 61,36 menjadi 63,08, sedangkan kelompok kontrol dari 69,81 

menjadi 70,62. Pada tabel 1 juga menginformasikan bahwa pada kelompok eksperimen data berkumpul di 

sekitar rata-rata, sedangkan pada kelompok kontrol data relatif menyebar. Skor n-gain self efficacy untuk 

kedua kelompok tidak menghasilkan angka negatif, tetapi masih di bawah 0,3, sehingga perlu dilakukan 

uji statistik untuk mengetahui signifikansi skor n-gain. 
TABEL 2. HASIL SKORPRETEST-POSTTEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Pembelajaran 
Pretest Posttest n-gain 

Mean Std.deviasi Mean Std.deviasi Mean Std.deviasi 

Eksperimen 55,64 1,91 111,08 5,00 0,2503 0,21 

Kontrol 94,44 2,75 98,67 2,25 0,0046 0,17 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada 

kelompok eksperimen dan kontrol. Pada kelompok eksperimen rata-rata dari 55,64 menjadi 111,08, 

sedangkan pada kelompok kontrol dari 94,44 menjadi 98,67. Rata-rata n-gain juga tidak menunjukkan 

hasil negatif baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol. Tabel 2 juga menunjukkan adanya 

perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah antara kelompok eksperimen dan kontrol. Untuk 

mengetahui perbedaan signifikan maka dilakukan uji hipotesis statistik. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis pada n-gainself efficacy dan kemampuan pemecahan masalah 

melalui statistik uji-t setelah asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi pada data n-gain. 

 
TABEL3.RANGKUMAN UJI MANN WHITNEYDATA N-GAIN SELF EFFICACY 

 N-Gain 

Mann-Whitney U 327,000 

Wilcoxon W 705,000 

Z -0,192 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,847 
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Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji hipotesis statistik menggunakan uji Mann Whitney. Uji ini 

dilakukan karena data n-gainself efficacytidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Tabel 3 

menunjukkan bahwa nilai Sig.=0,847 > 0,05 sehingga Ho diterima. Berdasarkan tabel 3 diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran ARIAS dengan 

pendekatan CTL terhadap self efficacy siswa. 

Hasil ini didukung dengan beberapa fakta dilapangan, yaitu kemungkinan durasi penelitian yang 

relatif singkat. Sebenarnya self efficacy dapat dimunculkan melalui pengalaman vikarius siswa[21] yang 

sudah terdapat pada sintaks model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL, hanya saja pengalaman 

vikarius harus dilakukan berkali-kali, sedangkan penelitian terkendala dengan waktu di sekolah. Selain iu, 

saat pemberian perlakuan dilapangan, terjadi pemotongan jam belajar. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma[22] juga menyatakan bahwa self efficacy tidak 

meningkat karena durasi pembelajaran yang cukup singkat, keterbatasan peneliti dalam membangun 

kepercayaan dengan siswa. Selain itu pengalaman performansi juga tidak terlalu memiliki efek, karena 

siswa mempunyai kemampuan yang setara[21]. Kondisi-kondisi tersebut kemungkinan yang 

menyebabkan model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap self efficacy siswa. 

 
TABEL 4.RANGKUMAN ANALISIS UJI-T KEMAMPUAN PEMECAHAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIKA 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

N-gain Equal 

variances 

assumed 

4,54 50 0,00 0,245 0,0541 

Equal 

Variances not 

assumed 

4,50 46,5 0,00 0,245 0,0545 

 

Data n-gain kemampuan pemecahan masalah telah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, 

sehingga dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan statistik paramterik uji-t. Berdasarkan tabel 

4diperoleh bahwa nilai sig.=0,00 < 0,05, maka Ho ditolak.Hipotesis nol(Ho) ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Pengaruh dilihat dari peningkatan yang signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa.Hal ini didukung juga dengan keadaan saat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ARIAS dengan pendekatan CTL, siswa terlihat lebih aktif dan konstrukstif dalam mempelajari 

materi.Siswa terlihat lebih tertantang dan memiliki keyakinan terhadap diri ketika diberikan permasalahan 

tidak rutin, kelompok siswa saling membantu dan berdiskusi untuk memecahkan masalah.Selain itu, 

diterapkannya model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL menjadikan siswa lebih aktif 

bertanya kepada guru atau teman kelompok. 

Pada tahap selanjutnya siswa sudah bisa saling mengecek kebenaran langkah atau strategi dari 

jawaban pemecahan masalah yang diberikan. Dengan demikian, melalui model pembelajaran ARIAS 

dengan pendekatan CTL kemampuan pemecahan masalah matematika lebih optimal dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Hal tesebut didukung oleh penelitian Arifin[23], yang menyatakan 

bahwa pembelajaran ARCS atau ARIAS menghasilkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : (1) model pembelajaran 

ARIAS dengan pendekatan CTL memberikan kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih 
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baik dari pada model pembelajaran konvensional, (2) model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL 

kurang memberikan dampak terhadap self efficacy siswa daripada pembelajaran konvensional. Dengan 

kata lain, model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan CTL lebih efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dari pada pembelajaran konvensiona. Tetapi model pembelajaran ARIAS dengan 

pendekatan CTL tidak lebih efektif terhadap self efficacy dari pada pembelajaran konvensional. 

B. Saran 

Bagi guru, ini menjadi referensi dalam melakukan inovasi pembelajaran. Guru maupun calon guru 

harus berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Agar aspek penting seperti kemampuan pemecahan 

masalah terlatih. Selain itu bagi para peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang yang sama, harap 

memperhatikan durasi penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam desain yang sama juga diharapkan 

memiliki suara yang lantang dan terdengar. Terkait dengan pengembangan selanjutnya, bisa dicoba dengan 

menghilangkan aspek masyarakat belajar (learning society) pada CTL. 
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