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Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  siswa  mengalami  kesulitan  ketika
menyelesaikan soal yang memiliki perbedaan dengan contoh soal dan siswa lemah
dalam memahami konsep dalam membuat penyelesaian matematik. Pembelajaran
matematika di sekolah biasanya aktivitas keterlibatan siswa dalam pembelajaran
di  kelas  masih  rendah. Hal  ini  ditandai  dengan  banyak  siswa  hanya  mampu
menghafal materi ajar yang diberikan namun, pada kenyataannya mereka tidak
memahaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
kemampuan pemecahan masalah matematik dan rasa ingin tahu siswa antara yang
mengikuti  pembelajaran  Kontekstual  Berbantuan  Hands On Activity dan siswa
yang  mengikuti pembelajaran  konvensional  pada  materi  peluang  di  kelas  VIII
SMPN 1 Karanggeneng. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 1
Karanggeneng  tahun  pelajaran  2018/2019,  sedangkan  yang  dijadikan  sampel
adalah kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen dengan pembelajaran  Kontekstual
Berbantuan  Hands On Activity dan kelas VIII-B sebagai kelas kontrol  dengan
pembelajaran konvensional. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode
angket.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menggunakan  uji  t  terhadap  kemampuan

pemecahan  masalah  matematik,  maka  di  peroleh  t hitung=5,38  untuk
mengetahui  nilai  t  tabel  dengan  derajat  kebebasan  (dk)  =  62  dengan  taraf
signifikansi  5%,  dari  hasil  perhitungan  di  dapat  nilai  ttabel  =1,99.  Dengan

membandingkan t hitung dan ttabel , maka t hitung  > ttabe l  (5,38 >1,99), ini

berarti Ho di tolak dan  H 1  di terima, sedangkan sikap rasa ingin tahu siswa
dapat dilihat dari perhitungan dengan menggunakan uji t – test maka diperoleh
t hitung=2,57  dengan  ttabel derajat kebebasan  ¿n1+n2−2=(32+32−2 )=62

dengan taraf signifikansi 5% adalah 1,99. Hasil perhitungan t – skor dengan taraf

signifikansi  5%  dinyatakan  signifikan  bahwa  t hitung>t tabel (2,60>1,99 ) .  Ini

berarti  Ho  ditolak  dan  H1  di  terima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
pembelajaran Kontekstual Berbantuan  Hands On Activity memberikan pengaruh
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yang  signifikan  terhadap  kemampuan  pemecahan  masalah  matematik  dan rasa
ingin tahu siswa.
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