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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Hasil Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

2.1.1 Hasil Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2009) mendefinisikan hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Nana Sudjana (2009) 

juga menyebutkan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada 

salah satu kawasan dari taksonomi. Hasil belajar menurut Benyamin S Bloom 

meliputi kawasan (1) kognitif, (2) afektif, (3) psikomotor (Uno dan Koni, 2013). 

Penilaian hasil belajar siswa meliputi: a) sikap, b) Pengetahuan, dan c) keterampilan 

(Permendikbud, 2016). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang secara sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan 

menjadi dua kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar. Sementara faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor Intern terdiri dari : 1) Faktor 

fisiologis, seseorang yang sedang belajar dengan fisik yang sehat dan seimbang, 

tentu hasil belajarnya akan optimal. Faktor fisiologis meliputi kondisi fisiologis dan 

kondisi panca indera; 2) Faktor psikologis, selain keadaan fisik yang sehat, seorang 

yang belajar juga membutuhkan adanya kondisi psikis yang tepat dan sempurna. 

Faktor psikologis ini meliputi minat, bakat, inteligensi atau kecerdasan, motivasi, 

kemampuan kognitif, kesiapan dan kematangan, perhatian. Sedangkan faktor 

ekstern terdiri dari : 1) Faktor lingkungan, lingkungan yang mempengaruhi hasil 

belajar terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial 
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budaya; 2) Faktor instrumental, bagaimana hasil seseorang (peserta didik) belajar 

juga dipengaruhi oleh beberapa instrumen di antaranya kurikulum, program, sarana 

dan fasilitas, guru (Ula, 2013). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada faktor ekstern 

yaitu guru. Usaha guru dalam menyediakan dan menciptakan kondisi pengajaran. 

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan 

siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Terdapat banyak hal yang 

ada dalam pribadi seorang guru yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar seseorang atau peserta didik. Hal yang berpengaruh di antaranya 

bagaimana model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru. 

Salah satu alternatifnya dengan pendekatan kontekstual yang melibatkan para siswa 

dalam aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis 

dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dengan mengaitkan 

keduanya, para siswa melihat makna di dalam tugas sekolah (Johnson, 2014). 

Untuk menumbuhkan kreativitas siswa tentu diperlukan metode pembelajaran yang 

sesuai. Metode resitasi merupakan salah satu metode yang membelajarkan siswa 

dengan cara memberikan tugas dalam rangka untuk merangsang siswa agar lebih 

aktif belajar baik secara perorangan maupun kelompok, menumbuhkan kebiasaan 

untuk belajar mencari dan menemukan, mengembangkan keberanian dan tanggung 

jawab terhadap diri sendiri (Didi dan Deni, 2012). Oleh karenanya dengan 

pendekatan kontekstual dan metode (resitasi) mengajar yang baik adalah yang 

dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. 

2.2 Pendekatan Kontekstual  

2.2.1 Pengertian Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang dapat membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Nurhadi, 2002). Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, 

sekolah lebih dekat dengan lingkungan masyarakat (bukan dekat dari segi fisik). 

Akan tetapi, secara fungsional apa yang dipelajari di sekolah senantiasa 
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bersentuhan dengan situasi dan permasalahan kehidupan yang terjadi di 

lingkungannya (Rusman, 2012). 

Menurut Riyanto (2009), Pendekatan kontekstual merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni : kontruktivisme 

(construstivisme), bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan 

penilaian sebenarnya (autentic assessment). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kontekstual adalah konsep 

belajar yang membantu guru  menghubungkan materi yang diajarkannya dengan 

menghadirkan situasi dunia nyata siswa ke dalam kelas sehingga siswa lebih cepat 

mengerti dan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna. 

2.2.2 Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Menurut Johnson (2002), karakteristik pendekatan kontekstual meliputi 

: (1) Menjalin hubungan-hubungan yang bermakna (making meaningful 

connections); (2) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berarti (doing significant 

work); (3) Melakukan proses belajar yang diatur sendiri (self regulated learning); 

(4) Mengadakan kolaborasi (collaborating); (5) Berpikir kritis dan kreatif (critical 

and creative thinking); (6) Memberikan layanan secara individual nurturing the 

individual); (7) Mengupayakan pencapaian standar yang tinggi (reaching high 

standards); (8) Menggunakan asesmen autentik (using authentic assessment) 

Ada delapan karakteristik pendekatan kontekstual, yaitu : 

a. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). Siswa 

diharapkan aktif dalam pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. 

b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work). Siswa 

membuat hubungan di dalam sekolah dan di dalam kehidupan nyata sebagai 

bagian dari anggota masyarakat. 

c. Bekerja yang diatur sendiri (self regulated learning). Siswa belajar dan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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d. Bekerja sama (collaborating). Siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam 

kelompok maupun dalam pembelajaran di kelas. 

e. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Siswa berpikir kritis 

dan kreatif agar dapat menganalisis dan memecahkan masalah. 

f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual). Memberi 

bimbingan dan dukungan pada siswa.  

g. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Siswa diharapkan 

mencapai standar pencapaian yang tinggi. 

h. Menggunakan penilaian autentik (using authentic assessment). Menggunakan 

penilaian yang nyata dan sebenarnya dari apa yang telah diperoleh siswa dari 

lingkungannya. 

2.2.3 Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual 

Langkah-langkah pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut 

(Trianto, 2010) : 

1. Guru  membagi  siswa  dalam  beberapa  kelompok  yang  dipilih  secara  

acak dengan menciptakan masyarakat belajar serta menemukan sendiri  

dan mendapatkan keterampilan baru dan pengetahuan baru. 

2. Siswa membaca dan mengidentifikasi  LKS serta media  yang diberikan  

oleh  guru  untuk  menemukan  pengetahuan  baru  dan  menambah  

pengalaman siswa.   

3. Perwakilan  kelompok  membacakan  hasil  diskusi  dan  kelompok  lain  

diberi kesempatan mengomentari.  

4. Guru dan siswa menarik kesimpulan di akhir pertemuan.  

Langkah-langkah pendekatan kontekstual di dalam kelas pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Pembentukan kelompok 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

b. Pemberian tugas 

Masing-masing kelompok mulai mendiskusikan permasalahan yang ada di 

dalam LKS. 

c. Presentasi  
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Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas.  

d. Tanya jawab/diskusi kelas 

Guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan atau menawarkan pendapat. 

e. Menarik kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual dalam 

Kegiatan Pembelajaran 

No. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. 

Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

 

 

   2. Guru memberi tugas berupa LKS ke masing-

masing kelompok. 

Siswa membaca dan mendiskusikan 

permasalahan yang ada di dalam LKS. 

 

3. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasiikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

4. Guru mendorong siswa mengajukan 

pertanyaan atau menawarkan pendapat. 

 

Siswa mengajukan pertanyaan atau 

menawarkan pendapat. 

5. Guru membimbing siswa menarik  kesimpulan 

mencakup materi yang telah diberikan. 

Siswa menarik kesimpulan mencakup 

materi yang telah disampaikan dengan 

bantuan guru. 

2.3    Metode Pembelajaran Resitasi 

2.3.1 Pengertian Metode Resitasi 

Resitasi sering disamakan dengan “homework” (pekerjaan rumah),  

padahal sebenarnya berbeda. Pekerjaan rumah (PR) mempunyai pengertian yang 

lebih khusus, ialah tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dikerjakan siswa di  

rumah. Sedangkan resitasi, tugas yang diberikan oleh guru tidak sekedar  

dilaksanakan di rumah, melainkan dapat dikerjakan di perpustakaan,  laboratorium, 

atau di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan  tugas/pelajaran yang 

diberikan. Jadi resitasi lebih luas daripada homework (Rahmawati, 2011). 
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Sudjana (2014) mengemukakan bahwa tugas dan resitasi tidak sama 

dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas bisa dilaksanakan di 

rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lainnya. Tugas dan resitasi 

merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun secara 

kelompok. Oleh karena itu tugas dapat diberikan secara individual, atau dapat pula 

secara kelompok.  

Metode pemberian tugas dan resitasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan 

belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh 

guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dan dapat pula mengecek bahan yang 

telah dipelajari. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara 

individual maupun kelompok (Sagala, 2009). 

Dari penjelasan di atas yang dimaksud dengan metode resitasi adalah 

salah satu cara atau metode mengajar yang menuntut agar siswa dapat berperan 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga ia mampu menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. 

2.3.2 Karakteristik Metode Resitasi 

Metode resitasi atau metode pemberian tugas merupakan metode 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada siswa 

untuk melatih keterampilan tertentu. Selanjutnya hasil menyelesaikan tugas 

tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Dalam pelaksanaannya siswa tidak 

hanya dapat menyelesaikan tugas di rumah, akan tetapi juga dapat diselesaikan di 

perpustakaan, laboratorium atau di tempat-tempat lain yang ada hubungannya 

dengan  tugas/pelajaran yang diberikan. Tugas dapat diberikan secara individual, 

atau dapat pula secara kelompok. Metode resitasi di samping dapat merangsang 

siswa untuk aktif belajar, baik secara individual maupun kelompok, juga 

menanamkan tanggung jawab. Metode resitasi ini mempunyai tiga fase, yaitu guru 

memberi tugas, siswa melaksanakan tugas dan siswa mempertanggungjawabkan 

tugas. 

2.3.3 Langkah-langkah Metode Resitasi 

Langkah-langkah metode resitasi menurut Suryaningsih (2010), yaitu :  

1. Fase pemberian tugas.  
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a. Guru menjelaskan materi terlebih dahulu. 

b. Guru memberikan tugas kepada siswa berupa soal-soal dalam LKS untuk 

dicari penyelesaiannya. 

2. Langkah pelaksanaan tugas. 

a. Siswa menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap LKS yang 

diberikan. 

b. Guru mengawasi dan memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang ada di LKS. 

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas.  

a. Siswa mempresentasikan hasil LKS kedepan kelas dan siswa lain 

menanggapinya. 

b. Guru dan siswa membahas LKS dengan diskusi dan tanya jawab. 

c. Guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan atau menawarkan 

pendapat/jawaban lain. 

d. Lanjutkan presentasi siswa berikutnya agar tiap siswa berkesempatan 

memberikan jawaban dan informasi. 

e. Siswa mengumpulkan LKS. 

Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut resitasi. 

Berdasarkan langkah-langkah metode resitasi yang telah dijelaskan di 

atas, maka peneliti menentukan langkah-langkah metode resitasi sebagai berikut :  

a. Penyampaian materi 

Guru menjelaskan materi pelajaran terlebih dahulu. 

b. Pemberian tugas 

Siswa diberikan tugas oleh guru berupa soal-soal di LKS untuk dicari 

penyelesaiannya (tugas yang diberikan bisa dikerjakan secara kelompok). 

c. Diskusi masalah 

Siswa berdiskusi untuk mencari penyelesaian soal dalam LKS. 

d. Mengawasi dan memberi bimbingan 

Guru mengawasi dan memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal yang ada di LKS. 

e. Presentasi 
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Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya kedepan kelas dan siswa lain 

menanggapinya. 

f. Tanya jawab/diskusi kelas 

Guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan atau menawarkan pendapat. 

g. Mengumpulkan LKS 

Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan LKS. 

Langkah-langkah metode resitasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Metode Resitasi dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. 

Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. 

 

2. 

 

3. 

   4. 

 

   5.  

6. 

7. 

Guru menyampaikan materi secara garis 

besar. 

Guru memberikan tugas kepada siswa berupa 

soal-soal dalam LKS untuk dicari 

penyelesaiannya. 

Guru mendampingi siswa dalam diskusi. 

Guru mengawasi dan memberikan bimbingan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan tugas yang ada di LKS. 

Guru menunjuk siswa untuk 

mempresentasikan hasil tugasnya di depan 

kelas. 

Guru mendorong siswa mengajukan 

pertanyaan atau menawarkan pendapat. 

Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

LKS. 

Siswa mendengarkan penjelasan 

materi yang diberikan guru. 

Siswa mengerjakan tugas yang ada di 

LKS. 

 

Siswa berdiskusi. 

Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

 

Siswa mempresentasikan hasil 

tugasnya di depan kelas. 

 

Siswa mengajukan pertanyaan atau 

menawarkan pendapat. 

Siswa mengumpulkan LKS. 

 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Resitasi 

Selanjutnya Djamarah dan Zain (2006) mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan metode resitasi sebagai berikut : 

1. Kelebihan metode resitasi 

a. Dapat merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual 

atau kelompok.  

b. Dapat mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru. 

c. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 
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d. Dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam menjawab soal-soal yang 

diberikan. 

2. Meminimalisir kelemahan metode resitasi 

a. Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia mengerjakan tugas atau orang lain. 

b. Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan 

menyelesaikannya adalah anggota kelompok tertentu saja, sedangkan 

anggota kelompok yang lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. 

c. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu, 

untuk itu guru memberikan tugas sesuai dengan rata-rata kemampuan 

siswa. 

d. Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) dapat 

menimbulkan kebosanan siswa. 

2.4 Pendekatan Kontekstual dengan Metode Resitasi  

Penjelasan mengenai pendekatan kontekstual dan metode pembelajaran 

resitasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa pendekatan 

kontekstual dengan metode pembelajaran resitasi merupakan konsep 

menghadirkan dunia nyata di dalam kelas atau belajar yang menghubungkan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, siswa dapat berperan aktif dalam belajar dan merangsang untuk 

meningkatkan belajar yang lebih baik, memupuk inisiatif dan berani 

bertanggungjawab. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi dalam penerapannya, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang 

lebih yaitu, selain memperoleh pengetahuan dengan melaksanakan tugas akan 

memperluas dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan siswa, siswa juga 

akan belajar mengkontruksikan pengetahuan mereka, mencari jawaban atas 

masalah yang diberikan oleh guru, belajar bekerja sama dengan teman kelasnya, 

dan pengalaman yang nyata dalam pemecahan masalah. 

Pelaksanaan resitasi diterapkan pada saat kegiatan inti. Guru 

memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari, 

bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan siswa dapat aktif dalam belajarnya. 
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Langkah-langkah penerapan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi pada pembelajaran matematika sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual dengan Metode Resitasi  

Pendekatan Kontekstual Metode Resitasi 

1. Pembentukan kelompok 

2. Pemberian tugas 

3. Presentasi  

4. Tanya jawab/diskusi kelas 

5. Menarik kesimpulan 

1. Penyampaian materi 

2. Pemberian tugas 

3. Diskusi masalah  

4. Mengawasi dan memberi bimbingan 

5. Presentasi 

6. Tanya jawab/diskusi kelas 

7. Mengumpulkan LKS 

 

 

 

No. Aktivitas Pembelajaran 

Pembelajaran 

Pendekatan 

Kontekstual  
Metode Resitasi  

1. Penyampaian materi -                √ 

2. Pembentukan kelompok √                - 

3. Pemberian tugas √ √ 

4. Diskusi masalah - √ 

5. Memberi bimbingan dan pengawasan                   - √ 

6. Presentasi   √ √ 

7. Tanya jawab/diskusi kelas                   √                √ 

8. Mengumpulkan LKS - √ 

9. Menarik kesimpulan √ -  

 

Tabel di atas, dapat diuraikan langkah-langkah pendekatan kontekstual 

dengan metode resitasi sebagai berikut: 

1. Penyampaian materi 

2. Pembentukan kelompok 

3. Pemberian tugas 

4. Diskusi masalah 

5. Memberi bimbingan dan pengawasan 
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6. Presentasi 

7. Tanya jawab/Diskusi kelas 

8. Mengumpulkan LKS 

9. Melakukan refleksi 

Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi, meliputi: 

Tabel 2.4 Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual dengan Metode Resitasi 

No. 

Deskripsi Kegiatan 

Guru Siswa 

1. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

  8. 

 

 

Guru menyampaikan materi 

persamaan garis lurus secara 

garis besar (Penyampaian 

Materi) 

Guru membagi siswa 4-5 orang 

dalam satu kelompok. 

(Pembentukan Kelompok) 

Guru memberikan tugas kepada 

siswa berupa soal-soal dalam 

LKS untuk dicari 

penyelesaiannya. (Pemberian 

tugas) 

Guru meminta siswa diskusi 

bersama dengan kelompok 

untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan. (Diskusi 

Masalah) 

Guru mengawasi dan 

memberikan bimbingan kepada 

siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas.    (Memberi bimbingan 

dan pengawasan)    

Guru menunjuk siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

tugasnya di depan kelas. 

(Presentasi) 

Guru mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan atau 

menawarkan pendapat. (Tanya 

jawab/Diskusi kelas) 

Guru menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan LKS. 

(Mengumpulkan LKS) 

Siswa mendengarkan penjelasan materi yang 

diberikan guru 

 

Siswa duduk bersama dengan anggota 

kelompoknya. 

 

Siswa menerima dan mengamati LKS yang 

diberikan guru. 

 

 

Siswa mulai mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi. 

 

Siswa menanyakan hal yang belum dipahami 

kepada guru mengenai permasalahan yang 

diberikan. 

 

Siswa mempresentasikan hasil tugasnya di depan 

kelas. 

 

Siswa memberi pertanyaan atau berpendapat. 

 

Siswa mengumpulkan LKS 
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9. Guru membimbing siswa 

menarik  kesimpulan mencakup 

materi yang telah diberikan. 

(Menarik kesimpulan) 

Siswa menarik kesimpulan mencakup materi yang 

telah diberikan dengan bantuan guru. 

 

Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual ini, tugas 

guru adalah memberikan kemudahan belajar pada siswa dengan menyediakan 

berbagai sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi 

pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Lingkungan belajar yang 

kondusif sangat penting dan sangat menunjang pembelajaran kontekstual, dan 

keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, setelah adanya 

metode resitasi yang telah dijelaskan sebelumnya, harus ada pendekatan 

kontekstual yang dapat mendorong siswa memahami makna dan manfaat belajar, 

sehingga memungkinkan mereka untuk rajin, dan termotivasi untuk senantiasa 

belajar bahkan kecanduan belajar, serta dapat mengembangkan kreativitas siswa 

dalam menjawab soal-soal yang diberikan.  

2.5 Kreativitas Siswa 

2.5.1 Pengertian Kreativitas 

Pada umumnya definisi kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi 

(person), proses, produk, dan press, seperti yang diungkapkan oleh Rhodes yang 

menyebut hal ini sebagai “Four P,s of Creativity: Person, Process, Press, Product”. 

Keempat P ini saling berkaitan: pribadi yang kreatif yang melibatkan diri dalam 

proses kreatif, dan dengan dukungan dan dorongan (press) dan lingkungan, akan 

menghasilkan produk kreatif (Yeni dan Euis, 2010). 

Kreativitas adalah suatu proses yang menuntut keseimbangan dan 

aplikasi dari ketiga aspek esensial kecerdasan analitis, kreatif dan praktis, beberapa 

aspek yang ketika digunakan secara kombinatif dan seimbang akan melahirkan 

kecerdasan kesuksesan (Riyanto, 2010). Sedangkan menurut Usman (dalam Uno 

dan Nina, 2007) kreativitas adalah salah satu kata kunci yang perlu dilakukan guru 

untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian khusus dalam bidang keguruan. Berbeda dengan Semiawan (dalam 
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Yeni dan Euis, 2010) mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 

memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan siswa dalam menghasilkan sesuatu yang baru berupa ide 

atau gagasan yang berasal dari pemikiran yang kreatif dan menerapkannnya dalam 

pemecahan masalah. 

2.5.2 Kreativitas dalam Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk memenuhi 

tuntutan dari situasi yang tidak rutin (Krulik dan Rudnick, 1995). Erdogan (2015) 

mengungkapkan bahwa dalam memecahkan masalah matematika tidak hanya 

memperhatikan konsep atau strategi yang baik, namun juga karakteristik masalah  

yang sedang dihadapi. Salah satu jenis masalah matematika menurut Yildirim dan 

Ersozlu (2013) adalah masalah non rutin. Masalah matematika non rutin merupakan 

masalah matematika yang belum dapat langsung dikenali atau  disadari dan tidak 

memiliki prosedur penyelesaian tertentu sehingga perlu menentukan hubungan atau 

pola tertentu. Dengan kata lain masalah tersebut  dimungkinkan untuk diselesaikan 

dengan cara-cara yang tidak biasa tanpa harus terikat pada aturan-aturan tertentu. 

Berdasarkan Definisi Kreativitas dan pemecahan masalah yang 

dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kreativitas dalam pemecahan 

masalah merupakan kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru berupa ide atau 

gagasan dalam menyelesaikan masalah yang tak biasa atau non rutin dengan 

menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki. 

Pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penerapan pendekatan kontekstual 

dengan metode resitasi pada pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah 

nonrutin. Pemecahan masalah non rutin tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan suatu permasalahan.  

2.5.3 Komponen-komponen Kreativitas dalam Pemecahan Masalah 

Silver (1997) menjelaskan bahwa komponen berpikir kreatif dalam 

pemecahan masalah sebagai berikut :  

1. Kefasihan (fluency) dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan 

siswa memberi jawaban masalah yang beragam dan benar.  
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2. Fleksibilitas (flexibility) dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan 

siswa memecahkan masalah dengan cara  yang berbeda. 

3. Kebaruan (novelty) dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan 

siswa memberikan jawaban berbeda dari jawaban sebelumnya. 

Berdasarkan komponen berpikir kreatif dalam pemecahan masalah di 

atas, maka komponen berpikir kreatif yang digunakan dalam pengembangan 

instrumen penilaian ini adalah kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Ketiga 

komponen untuk menilai berpikir kreatif dalam matematika tersebut meninjau hal 

yang berbeda dan saling berdiri sendiri, sehingga siswa dan individu dengan 

kemampuan dan latar belakang yang berbeda akan mempunyai kemampuan yang 

berbeda pula sesuai tingkat kemampuan ataupun pengaruh lingkungannya. Dengan 

demikian memungkinkan akan terdapat suatu jenjang atau tingkat dalam berpikir 

kreatif sesuai dengan pencapaian siswa dari ketiga komponen berpikir kreatif 

tersebut (Siswono, 2006). Komponen berpikir kreatif di atas diuraikan menjadi  

beberapa indikator dan deskriptor.  

2.5.4 Indikator Kreativitas dalam Pemecahan Masalah 

Silver (1997) menjelaskan indikator kreativitas siswa dalam pemecahan 

masalah pada tabel berikut. 

Tabel 2.5 Indikator Kreativitas dan Pemecahan Masalah 

No 
Indikator 

Kreativitas 
Pemecahan Masalah 

   1 

 

 

   2 

Kefasihan 

 

 

Fleksibilitas 

Siswa mampu menyelesaikan masalah yang beragam dan  

benar 

Siswa mampu  memecahkan masalah dengan cara yang 

berbeda 

 

3 Kebaruan 

Siswa memeriksa jawaban dengan berbagai metode 

penyelesaian dan kemudian membuat metode yang baru yang 

berbeda. 

 

Berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

menghasilkan banyak kemungkinan jawaban dan cara dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat diukur dengan fleksibilitas, kebaruan, dan 

kefasihan. Fleksibilitas yaitu kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 
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dengan berbagai cara yang berbeda. Kebaruan yaitu kemampuan siswa dalam 

membuat berbagai jawaban yang berbeda dan benar dalam memecahkan masalah. 

Jawaban yang berbeda yaitu jawaban-jawaban yang diperoleh tidak sama dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. Kefasihan yaitu kemampuan siswa dalam membuat 

jawaban yang beragam dan benar dalam memecahkan masalah. Jawaban yang 

beragam yaitu jawaban yang diperoleh tidak sama dan membentuk pola tertentu. 

Untuk mengukur kreativitas diperlukan adanya suatu instrumen yang 

dapat mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa. Salah satu instrumen  penilaian 

yang dapat mengukur kreativitas siswa adalah instrumen soal essay  yang menuntut 

jawaban kreatif. Instrumen ini sebaiknya dilengkapi rubrik  penilaian yang sesuai 

dengan komponen berpikir kreatif menurut ahli (Marwiyah dkk, 2015). Contoh 

“tentukan dua bilangan yang jumlahnya 7”. Jika jawaban siswa berpola 1+6, 2+5, 

3+4, 4+3, 5+2, 6+1, dan seterusnya, maka jawaban tersebut memenuhi kefasihan 

tetapi tidak memenuhi kebaruan. Jika jawaban siswa 
1

2
+ 6

1

2
 ,10 + (−3), 0,45 +

6,55, dan seterusnya, maka jawaban tersebut tidak berpola dan memenuhi kebaruan 

sekaligus kefasihan. 

Berikut ini merupakan contoh permasalahan serta penjelasan yang 

menunjukkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan 

penjelasan indikator kreativitas yang telah dijelaskan di atas. 

Penyelesaian yang diharapkan timbul dari siswa setelah membaca dan 

memahami permasalahan adalah siswa dapat menyelesaikan soal dengan cara 

berikut : 

Tabel 2.6 Komponen Kreativitas dalam Pemecahan Masalah Beserta 

Contohnya 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Pemecahan 

Masalah 

Indikator Pemecahan 

Masalah 

Contoh Pemecahan Masalah 

Kefasihan 

(Fluency) 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah  Tentukanlah persamaan garis yang melalui A 

(3, 4) dan sejajar garis 𝑦 = 3𝑥 + 5. 



24 

Fleksibilitas 

(flexibility) 

Siswa mampu memecahkan 

masalah dengan cara yang 

berbeda 

Penyelesaian : 

Gradien garis 𝑦 = 3𝑥 + 5 dinamakan 

𝑚1, maka 𝑚1 = 3

Gradien garis yang sejajar 𝑦 = 3𝑥 + 5, di 

namakan 𝑚2, sehingga 𝑚1 = 𝑚2  = 3

A (3, 4) dan 𝑚2 = 3disubstitusikan ke

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 atau 𝑦 − 𝑦1 = (𝑥 − 𝑥1), di

dapat 

Cara I         𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

    4 = 3 × 3 + 𝑐 

4 = 9 + 𝑐 

4 − 9 = 𝑐 

−5 = 𝑐

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑦 = 3𝑥 − 5 

Cara II 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1)

      𝑦 − 4 = 3(𝑥 − 3) 

𝑦 − 4 = 3𝑥 − 9 

  𝑦 = 3𝑥 − 9 + 4 

  𝑦 = 3𝑥 − 5 

Jadi, persamaan garis yang melalui A (3, 4) 

dan sejajar garis 𝑦 = 3𝑥 + 5 adalah 𝑦 =

3𝑥 − 5 

Kebaruan 

(novelty) 

Siswa memeriksa jawaban 

dengan berbagai metode 

penyelesaian dan kemudian 

membuat metode yang baru 

yang berbeda 


