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Abstract: This study aims to determine whether the CTL learning model is effective against students'
mathematical communication disposition and abilities. This research is a quantitative study, the population
is students of class X SMA 04 Tebing Tinggi in the academic year 2019/2020. Randomly selected two classes
randomly selected namely class X MIA 2 as an experimental class using the CTL learning model and class X
MIA 4 as a control class that uses a direct learning model. Data collection methods are the method of
observation, tests, and disposition questionnaires. The analysis was performed using the Simple Linear
Regression Test. The results of this study indicate that: (1) the influence of CTL on mathematical
communication is 91.3%; (2) the effect of CTL on mathematical disposition was 52.7%; (3) communication
skills in the control class are better than the experimental class; (4) the mathematical disposition of
experimental class students is better than the control class; (5) mathematical disposition has a positive effect
on the ability of mathematical communication in the experimental class.
Keywords: contextual teaching and learning, mathematical disposition, communication ability

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah kebutuhan
yang harus dipenuhi dalam kehidupan untuk
meningkatkan potensi diri, derajat serta
martabatnya sebagai manusia guna mencapai
kesejahteraan hidup. Memiliki pengetahuan
yang luas, keterampilan yang memadai dan
kepribadian yang mulia merupakan hal yang
diharapkan ada dalam diri setiap peserta didik
(Qomario,2018). Prosesnya bertujuan untuk
mengembangkan potensi diri sehingga menjadi
manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
berakhlak serta memiliki keterampilan yang
baik (Mastuti, 2016; Cahyani, 2018).
Proses pembelajaran pada hakikatnya
adalah proses komunikasi, penyampaian pesan
melalui simbol-simbol komunikasi (Sardiman,
2012).
Kurangnya
kemampuan
dan
keterampilan dalam komunikasi matematis akan
mengakibatkan menurunnya disposisi siswa
terhadap matematika.
Komunikasi matematis merupakan cara
menyampaikan ide-ide matematika baik secara
tertulis maupun lisan (Pratiwi et al,. 2013).
Melalui komunikasi siswa dapat menjelaskan

ide dan mengungkapkan pemahamannya
terhadap suatu konsep. Proses komunikasi
matematis
tersebut
membantu
siswa
mengkonstruksi serangkaian makna sebagai
bagian proses matematik untuk diterapkan
dalam penyelesaian masalah matematik
(Qodariyah et al., 2015).
Komunikasi matematis juga dimaknai
sebagai serangkaian peristiwa untuk saling
berhubungan/berdialog dalam upaya transfer
informasi (Darkasyi, 2014). Informasi yang
ditransfer berisi tentang konsep matematika
yang dipelajari di kelas, sedangkan cara transfer
pesan dapat dilakukan melalui tulisan maupun
lisan sehingga komunikasi dapat berjalan
dengan lancar.
Rendahnya kemampuan matematis siswa
dapat disebabkan oleh kurang mampunya siswa
menyatakan ulang sebuah konsep maupun
istilah-istilah matematika, adanya kesulitan
dalam mengklasifikasikan objek matematika,
kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi
kecukupan data, rendahnya kemampuan
membuat model matematik dari suatu situasi,
belum mampunya memilih dan menerapkan
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strategi yang efektif, belum mampunya
menjelaskan atau menginterpretasi data, serta
memeriksa kebenaran hasil atau jawaban
(Febrinal, 2016).
Penyebab
rendahnya
kemampuan
komunikasi matematika adalah karena metode
pembelajaran yang belum melibatkan siswa
dalam
pembelajaran
(Febrinal,
2016).
Rendahnya aktivitas aktif siswa dalam
pembelajaran berakibat pada rendahnya
kemampuan siswa dalam mengkonstruksi
pengetahuan dan keterampilan baru. Selain itu
juga berdampak pada kemampuan siswa dalam
membangun hubungan antara konsep, materi
dengan kehidupan nyata sehingga membuat
siswa kurang termotivasi dan merasakan
pentingnya belajar untuk masa depan (Darkasyi,
2014).
Aspek lain yang penting adalah disposisi
matematis siswa. The National Council of
Teacher of Mathematics (NCTM, 1989)
mendefinisikan
disposisi
matematik
(mathematical disposition) sebagai rasa
ketertarikan dan apresiasi seseorang terhadap
matematika, baik terkait sikap, perhatian dan
minat
dalam
mempelajari
matematika.
Tindakan-tindakan positif siswa adalah wujud
nyata disposisi matematis, siswa dengan
percaya diri yang baik akan mampu
menghadapi persoalan matematis, memiliki rasa
keingintahuan yang tinggi, dan tekun terhadap
hal-hal yang diminatinya.
Disposisi
merupakan
salah
satu
komponen yang sangat penting bagi siswa
dalam mencapai tujuan belajarnya. Disposisi
juga dipandang sebagai suatu kecenderungan
secara individu dalam memandang matematik,
positif atau negatif. Secara sederhananya,
disposisi matematik dapat dikatakan sebagai
sikap, minat, dan motivasi terhadap matematika
(Kusmaryono, 2016).
Pentingnya disposisi matematis terhadap
pembelajaran yaitu merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Kurangnya rasa percaya diri, kegigihan dalam
mencari solusi soal matematika dan lemahnya
keingintahuan siswa akan berdampak pada
rendahnya hasil belajar siswa (Mandur et al.,
2013). Jika kondisi ini dibiarkan akan
mengakibatkan akan semakin sedikitnya siswa

yang menggemari dan mempelajari materi
matematika lebih lanjut. Oleh karena itu siswa
memerlukan
disposisi
matematik
yang
menjadikan mereka gigih menyelesaikan
permasalahan yang menantang dan mampu
mengembangkan potensinya dalam belajar
matematika (Putri, 2016).
Hasil pengamatan awal menunjukkan
bahwa disposisi matematis siswa di SMA
Negeri 04 Tebing Tinggi masih kurang
berkembang. Hal ini terlihat ketika siswa
diberikan pertanyaan oleh guru. Komunikasi
yang terjadi sangat sedikit, satu arah, serta
keinginan siswa untuk mencari tahu jawaban
rendah. Tidak banyak siswa yang menjawab
permasalahan akibat mengalami kesulitan dan
cepat menyerah adalah indikasi rendahnya
kemampuan
komunikasi
dan
disposisi
matematis siswa.
Selain itu pembelajaran yang digunakan
masih metode konvensional, seperti ceramah
sehingga dalam prakteknya siswa bersifat pasif
dalam proses belajar. Hal ini berdampak pada
cara siswa mengkomunikasikan ide matematika,
sikap siswa dalam proses pembelajaran yang
pasif, serta kurangnya semangat dalam
mengikuti proses pembelajaran.
Model
pembelajaran
yang
dapat
diterapkan untuk menumbuhkan kemampuan
komunikasi dan disposisi matematis ini salah
satunya adalah pembelajaran kontekstual
(Contextual Teaching and Learning/CTL). CTL
memungkinkan siswa menghubungkan konsep
matematika dengan konteks kehidupan seharihari (Johnson, 2002). CTL memperluas konteks
pembelajaran melalui aktivitas pengamatan
yang akan merangsang otak guna menjalin
hubungan antara konsep dan konteks untuk
menemukan makna yang baru (Rusman, 2013:
189). CTL juga memiliki keunggulan dari
pembelajaran biasa, yaitu
menjadikan
pembelajaran lebih bermakna dan riil, serta
pembelajaran lebih produktif sehingga mampu
menumbuhkan penguatan konsep kepada
peserta didik.
CTL
memungkinkan
terjadinya
keterkaitan antara materi dan konsep dengan
kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya dapat
dilakukan secara langsung, yaitu mengaitkan
konsep dengan kondisi faktual, juga bisa
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disiasati dengan pemberian ilustrasi dan contoh
nyata. Dengan demikian, pembelajaran akan
lebih menarik karena apa yang dipelajari
dirasakan langsung manfaatnya (Rusman, 2013).
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk: mengetahui besar pengaruh CTL
terhadap kemampuan komunikasi matematis,
mengetahui besar pengaruh CTL terhadap
kemampuan
disposisi
matematis,
mendeskripsikan
perbedaan
pengaruh
pembelajaran CTL dengan pembelajaran biasa
terhadap kemampuan komunikasi matematis,
mendeskripsikan
perbedaan
pengaruh
pembelajaran CTL dengan pembelajaran biasa
terhadap kemampuan disposisi matematis.

Berdasarkan hasil pretes pada kelas
eksperimen menunjukkan bahwa nilai rata-rata
dan standar deviasi kemampuan komunikasi
siswa adalah 62,65 dan 11,867 sedangkan pada
kelas kontrol nilai rata-rata dan standar
deviasinya adalah 54,89 dan 15,705 dan telah
memenuhi syarat normalitas (lihat tabel 1).
Tabel 1. Hasil pretes kemampuan komunikasi
siswa

METODE
Penelitian ini dilaksanakan di SMA
Negeri 04 Tebing Tinggi. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X dengan
sampel terdiri atas kelas eksperimen (X MIA-2)
dan kelas kontrol (X MIA-4) yang masingmasing berjumlah 35 siswa. Pada kelompok
eksperimen diberi pembelajaran CTL dan pada
kelompok kontrol diberi pembelajaran biasa.
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kuasi-eksperimen.
Instrumen yang digunakan adalah tes uraian
kemampuan komunikasi sebanyak 5 butir soal
yang valid dan reliabel. Instrumen lain yang
digunakan adalah angket disposisi matematis
sebanyak 18 butir pernyataan yang telah
terstandar terkait keuletan dalam menghadapi
kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam
belajar, dan prestasi belajar.
Analisis yang digunakan adalah uji
regresi linier sederhana yang bertujuan untuk
mengetahui besar pengaruh CTL terhadap
kemampuan
komunikasi
matematis,
mengetahui besar pengaruh CTL terhadap
kemampuan disposisi matematis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian
ini
dilaksanakan
tes
kemampuan komunikasi sebanyak 2 kali tes
yaitu pretes dan postes masing-masing terdapat
5 butir soal yang ekuivalen. Pretes dan postes
dibuat sesuai dengan indikator kemampuan
komunikasi matematis.

Hasil postes pada kelas eksperimen
menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan standar
deviasi kemampuan komunikasi siswa adalah
73,43 dan 7,648 sedangkan pada kelas kontrol
nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah
66,00 dan 14,287 dan telah memenuhi syarat
normalitas (lihat tabel 2).
Tabel 2. Hasil postes kemampuan komunikasi
siswa

Untuk memprediksi besar pengaruh CTL
dan pembelajaran biasa terhadap Kemampuan
Komunikasi Matematis digunakan analisis
regresi linear sederhana menggunakan SPSS
ver.20.0 yang hasilnya direpresentasikan pada
tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Analisis Pengaruh Pembelajaran CTL
terhadap Kemampuan Komunikasi
Matematis.

Dari tabel 3 dapat di analisis bahwa
persamaan regresi antara CTL terhadap
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kemampuan komunikasi matematis adalah Y =
36.575 + 0,588X, dengan thitung = 12.515 dan
tingkat signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa CTL berpengaruh
secara signifikan
terhadap kemampuan
komunikasi matematis siswa dengan koefisien
determinasi r sebesar 0,588.
Tabel 4. Analisis Pengaruh Pembelajaran Biasa
terhadap Kemampuan Komunikasi
Matematis.

Dari tabel 4 dapat di analisis bahwa
persamaan regresi antara pembelajaran biasa
terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis
adalah Y = 24.051 + 0,764X, dengan thitung =
4.910 dan tingkat signifikasi 0,00 lebih kecil
dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran biasa juga berpengaruh secara
signifikan terhadap kemampuan komunikasi
matematis siswa dengan koefisien determinasi
r sebesar 0,764.
Untuk memprediksi besar pengaruh CTL
dan pembelajaran biasa terhadap disposisi
matematis digunakan analisis regresi linear
sederhana menggunakan SPSS ver.20.0 yang
direpresentasikan pada tabel 5 dan 6.
Tabel 5. Analisis Pengaruh CTL terhadap
Disposisi Matematis.

Dari tabel 5 dapat di analisis bahwa
persamaan regresi pembelajaran CTL terhadap
Kemampuan Disposisi Matematis adalah Y =
29.404+ 0.508X, dengan thitung = 3.992 dan
tingkat signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa CTL berpengaruh
secara signifikan terhadap disposisi matematis
dengan koefisien determinasi r sebesar 0,508.
Tabel 6. Analisis Pengaruh Pembelajaran Biasa
terhadap Disposisi Matematis.

Dari tabel 6 dapat di analisis bahwa
persamaan regresi dengan pembelajaran biasa
terhadap Kemampuan Disposisi Matematis
adalah Y = 33.440 + 0.391X, dengan thitung =
3.861 dan tingkat signifikasi 0,057 lebih kecil
dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran biasa berpengaruh secara
signifikan terhadap disposisi matematis dengan
koefisien determinasi r sebesar 0,391.
Hasil deskripsi pada tabel 1 terlihat
bahwa rata-rata hasil pretes kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas eksperimen
dengan siswa kelas kontrol, tidak menunjukan
perbedaan
yang
signifikan.
Setelah
mendapatkan perlakuan yaitu pembelajaran
CTL
terjadi
peningkatan
kemampuan
komunikasi matematis di kelas ekperimen
dibandingkan kemampuan mereka di awal.
Oleh karena itu kemampuan komunikasi pada
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan
pada kelas kontrol.
Hasil uji menunjukkan kontribusi antara
model CTL terhadap kemampuan komunikasi
(r2 = 91,3%) lebih besar dari pembelajaran biasa
(r2 = 84%). Hal ini terjadi karena selama
pembelajaran CTL berlangsung siswa masih
kurang terbiasa dan kurang memahami tujuan
dari CTL, jika dibandingkan pembelajaran biasa
siswa lebih aktif dalam pembelajaran.
Jika dilihat dari persamaan garis regresi
antara pretes dan postes pada kedua kelas
penelitian menunjukkan bahwa pada CTL
dengan Y = 36.575 + 0,588X, peningkatan yang
terjadi dari pretes ke postes masih lebih kecil,
jika dibandingkan dengan garis regresi pada
pembelajaran biasa yaitu Y = 24.051 + 0,764X.
Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran
biasa siswa sudah terbiasa dibandingkan CTL
yang hanya diberikan pada saat penelitian saja
(4 pertemuan).
Aspek komunikasi merupakan hal yang
penting dan wajib di kuasai siswa dalam
pembelajaran
matematika.
Peningkatan
kemampuan komunikasi pada kelas eksperimen
terjadi karena kemampuan siswa dalam
menggunakan
algoritma
perhitungan,
kemampuan mengkonstruksi dan membuat
model matematika secara grafik, kata-kata/
kalimat, persamaan, maupun tabel (Hasratuddin,
2018: 174). Oleh karena itu kemampuan
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komunikasi
matematis
siswa
dalam
pembelajaran CTL menjadi lebih baik jika
dibandingkan
dengan
siswa
dalam
pembelajaran biasa.
Peningkatan kemampuan komunikasi
matematis siswa ini terjadi karena siswa sangat
semangat
dan
lebih
aktif
mengikuti
pembelajaran dengan model pembelajaran
melalui penemuan (Pasaribu, 2017) seperti CTL
dibandingkan dengan pembelajaran biasa.
Pembelajaran CTL juga membantu siswa
memahami materi matematika yang sedang
mereka pelajari (Fajri, 2016).
Bedasarkan hasil angket disposisi siswa
terlihat bahwa setelah mendapatkan perlakuan
berupa pembelajaran CTL hampir semua siswa
di kelas eksperimen termotivasi dengan tingkat
percaya diri sangat tinggi untuk belajar
matematika dengan suasana pembelajaran
tersebut kususnya atau pada umumnya yaitu
suasana pembelajaran yang bervariasi atau baru
dari biasanya.
Mengondisikan siswa secara menyeluruh
adalah salah satu kunci keberhasilan dalam
meningkatkan hasil belajar matematika, dan
mendorong siswa untuk belajar mandiri
(Nababan, 2018). Hal ini sesuai dengan apa
yang di kemukakan oleh Slavin (2005) bahwa
indikator disposisi adalah ulet dalam
menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman
perhatian dalam belajar, dan prestasi dalam
belajar.
Walaupun sebagian siswa memiliki
percaya diri sangat tinggi namun masih ada
siswa yang memiliki tingkat percaya diri cukup
rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa
faktor yang mempengaruhi percaya diri siswa.
Siswa tersebut sering tidak memperhatikan
instruksi dan penjelasan maupun arahan.
Sehingga siswa yang memiliki percaya diri
cukup rendah tidak tertarik dengan belajar
matematika dan kurang berinteraksi sesama
teman.
Faktor pembelajaran adalah salah satu
yang memberikan pengaruh yang berbeda
secara signifikan terhadap sikap siswa (Tanjung,
2016). CTL dapat membantu siswa agar lebih
percaya diri dalam belajar dan memudahkan
siswa memahami konsep terutama dalam
pembelajaran
matematika
karena

pembelajarannya dikaitkan dengan konteks
kehidupan nyata.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian ini adalah:
1. Besar pengaruh CTL terhadap komunikasi
matematis adalah 58,8%.
2. Besar pengaruh CTL terhadap disposisi
matematis adalah 50,8%.
3. Terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran
CTL dengan pembelajaran biasa terhadap
kemampuan komunikasi matematis, namun
pengaruh CTL terhadap kemampuan
komunikasi lebih rendah dari pembelajaran
biasa.
4. Terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran
CTL dengan pembelajaran biasa terhadap
kemampuan disposisi matematis dimana
pengaruh CTL terhadap kemampuan
disposisi lebih baik dari pembelajaran biasa.
SARAN
Berdasarkan besarnya kontribusi yang
diberikan CTL pada kemampuan komunikasi
dan disposisi matematis maka, disarankan
memanfaatkan pembelajaran CTL untuk:
meningkat rasa percaya diri siswa untuk belajar
matematika, mengoptimalkan potensi diri siswa
terlebih
pada
kemampuan
komunikasi
matematis, dan menumbuhkan disposisi
matematis yang positif dalam pembelajaran.
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