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ABSTRACT 

Purpose of the study described an increase in the ability of reasoning and 

mathematical connections with learning strategies Probing prompting. This type of 

research is action research class. Subjects were students in grade VIII A junior N 2 

Banyudono, amounting to 33 students. Methods of data collection is done by 

observation, testing, field notes and documentation. Methods of data analysis 

techniques with the flow. Validity of data is done by triangulation of sources. The 

results showed an increase in: (1) mathematical reasoning ability was observed from 

(a) the ability to ask the alleged prior act of 27.27% up to 71.87%, (b) perform 

mathematical manipulations before the action 24.24% up to 87.5%, (c) draw the 

logical conclusion before the action 18.18% up to 78.12% at the end of the action. (2) 

the ability of mathematical connections observed from (a) the ability to write in the 

form of math problems before the act of 30.30% up to 90.62%, (b) understand math 

concepts before action 30.30% up to 78.12%, and (c) understand the relationships 

between objects and concepts of mathematics before action 21.21% up to 75% at the 

end of the action. 
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PENDAHULUAN 

Matematika, bagi sebagian kecil siswa merupakan mata pelajaran yang paling 

digemari dan menjadi suatu kesenangan. Namun, bagi sebagian besar siswa, 

matematika merupakan mata pelajaran yang amat berat, sulit, menakutkan, bahkan 

dibenci, akhirnya matematika dianggap sebagai momok. Matematika sering 

dikeluhkan sebagai mata pelajaran yang membosankan, sehingga sebagian besar 

siswa kurang antusias menerimanya. 

Kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran matematika mengakibatkan 

turunnya konsentrasi belajar matematika. Konsentrasi belajar itu tidak datang dengan 

sendirinya atau bukan dikarenakan pembawaan bakat seseorang yang dibawa sejak 

lahir. Melainkan konsentrasi belajar itu harus diciptakan dan direncanakan serta 

dijadikan kebiasaan belajar. Setiap orang pada dasarnya punya potensi dan 

kemampuan yang sama untuk dapat melakukan konsentrasi belajar. Konsentrasi 

belajar seseorang akan mempengaruhi tingkat daya nalarnya (Surya, 2009). 

Penalaran sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis dan analitik. Kemampuan 

berpikir atau bernalar secara logis dan analitik merupakan modal utama untuk 

menguasai ilmu pengetahuan (Kamsiyati, 2011: 63). Berdasarkan hal tersebut, 

keberhasilan belajar matematika pada siswa menuntut kemampuan penalaran untuk 

mengubah persoalan matematika menjadi kalimat matematika. 

Selain penalaran, ada aspek lain yang perlu dimiliki oleh siswa untuk 

menunjang keberhasilan belajar matematika, yaitu kemampuan koneksi matematika 

(mathematical connection). Koneksi atau keterkaitan ini bertujuan untuk membantu 



 
 

siswa memahami konsep-konsep matematika secara internal atau yang berhubungan 

dengan matematika itu sendiri maupun eksternal atau yang berhubungan dengan 

bidang lain atau kehidupan sehari-hari (Listyotami, 2011). Maka, siswa harus banyak 

diberi kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan tersebut. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi kurang optimalnya kemampuan 

penalaran dan koneksi matematika siswa adalah dengan melalui pemilihan metode 

atau pendekatan yang tepat dalam pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran 

probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 

pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir 

yang mengaitkan pengetahuan siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari. 

Melalui strategi pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan 

menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus mulai fokus 

terhadap pembelajaran dan berpikir secara kritis. Siswa akan dengan segera 

meningkatkan daya nalar dan koneksinya terhadap pembelajaran yang disampaikan, 

karena setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut. (1) Apakah dengan strategi pembelajaran probing prompting dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematika pada siswa? (2) Apakah dengan 

strategi pembelajaran probing prompting dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematika pada siswa? 



 
 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk: (1) mendeskripsikan 

peningkatan kemampuan penalaran matematika melalui strategi pembelajaran 

Probing Prompting. (2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan koneksi 

matematika melalui strategi pembelajaran Probing Prompting. 

Penerapan strategi pembelajaran probing prompting ini akan membawa 

manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah 

memberikan manfaat atau kontribusi bagi pengembangan pembelajaran matematika 

di kelas. Manfaat praktis penelitian ini adalah (1) sebagai penambah wawasan dan 

alternatif pembelajaran bagi guru dalam upaya peningkatan potensi siswa; (2) 

membantu siswa meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi matematikanya; 

(3) memberi sumbangan yang baik bagi lembaga pendidikan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran matematika dan peningkatan mutu sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan desain 

penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian tindakan kelas 

merupakan kegiatan pemecahan masalah dengan langkah-langkah meliputi: a) 

perencanaan, b) pelaksanaan, c) pengumpulan data (observasi), d) refleksi (Arikunto, 

2008: 104). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Banyudono semester genap tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 33 

siswa. 



 
 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, catatan lapangan, 

tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil tes dengan observasi 

yang lain. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh setelah dilakukan 

tindakan kelas sebanyak dua siklus, dapat ditunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan penalaran dan koneksi matematika pada siswa. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan 

bersahabat. 

Identifikasi mengenai kemampuan penalaran dan koneksi matematika siswa 

dimulai dari observasi pendahuluan sampai dengan tindakan kelas siklus II dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 

No Indikator 

Sebelum 

Tindakan 

(33 siswa) 

Siklus I 

(33 siswa) 

Siklus II 

(32 siswa) 

1 Mengajukan dugaan 
9 siswa 

(27, 27%) 

17 siswa 

(51, 51%) 

23 siswa 

(71, 87%) 

2 Melakukan manipulasi matematika 
8 siswa 

(24, 24%) 

17  siswa 

(51, 51%) 

28 siswa 

(87, 5%) 

3 Menarik kesimpulan logis 
6 siswa 

(18, 18%) 

14 siswa 

(42, 42%) 

25 siswa 

(78, 12%) 

 

Tabel 2 

Data Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa 

No Indikator 

Sebelum 

Tindakan 

(33 siswa) 

Siklus I 

(33 siswa) 

Siklus II 

(32 siswa) 

1 Menuliskan permasalahan dalam 

bentuk model matematika 

10 siswa 

(30, 30%) 

16 siswa 

(54, 54%) 

29 siswa 

(90, 62%) 

2 Memahami konsep matematika  
10 siswa 

(30, 30%) 

14 siswa 

(42, 42%) 

25 siswa 

(78, 12%) 

3 Memahami hubungan antara 

obyek dan konsep matematika 

7 siswa 

(21, 21%) 

12 siswa 

(36, 36%) 

24 siswa 

(75%) 

 

 Adapun data hasil peningkatan indikator kemampuan penalaran dan koneksi 

matematika yang diamati disajikan dalam grafik sebagai berikut. 

 

 



 
 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa

 

Gambar 2 

Grafik Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa dari tindakan kelas 

siklus I sampai siklus II berdampak pada peningkatan kemampuan penalaran dan 

koneksi matematika siswa kelas VIII A. Peningkatan tersebut terjadi selama kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran probing prompting.  

Tindakan yang dilakukan oleh guru dalam setiap siklus membantu siswa 

untuk menggali pengetahuan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Siswa 

diarahkan untuk menggunakan proses berpikirnya dan didorong untuk meningkatkan 

kualitas jawabannya. Pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Probing Prompting. Sebelum menerapkan strategi 

pembelajaran ini, guru menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 

siswa. Pertanyaan – pertanyaan disusun dengan baik agar dapat menuntun pada 

jawaban yang benar. Sebab, pertanyaan yang jelek akan menjauhkan kita dari 

jawaban yang memuaskan. 

Pernyataan di atas senada dengan apa yang telah disimpulkan oleh Baig dan 

Halai (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Learning Mathematical Rules with 

Reasoning”. Di dalam penelitiannya disampaikan bahwa mereka menemukan 

beberapa faktor yang dapat meningkatkan proses penalaran siswa. Untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran siswa, guru harus merancang pertanyaan 

yang dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan menemukan jawaban yang 

benar. Strategi pembelajaran yang bervariasi dapat menciptakan lingkungan kelas 

yang kondusif, sehingga membantu siswa untuk mengekspresikan diri tanpa ragu-

ragu. 



 
 

Penelitian serupa juga ditegaskan oleh Rule (2007) dalam penelitiannya di 

New York bagian tengah yang menyimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah yang 

menggunakan mystery boxes lebih baik daripada sekolah-sekolah dasar lain pada 

umumnya. Siswa lebih antusias dengan permainan yang menggunakan strategi yang 

bervariasi untuk mengatasi kelemahan dalam menjawab pertanyaan, kesulitan dalam 

memperhatikan, mengingat dan menganalisis informasi, serta yang kurang fokus 

terhadap pembelajaran. 

Peran pertanyaan dari guru sangatlah penting, karena pada saat guru 

memberikan pertanyaan siswa berusaha menjelaskan jawaban sesuai pendapat 

mereka. Guru menilai dengan melihat berapa banyak siswa yang mengerti. Siswa 

yang mampu menjelaskan pendapat diartikan telah berpikir, sehingga guru dengan 

mudah mengevaluasinya. 

Penelitian mengenai peningkatan kemampuan bernalar juga dilakukan oleh 

Nur Farida Zamani (2007) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan pendekatan 

kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

Persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian peneliti terletak pada 

variabel yang ditingkatkan, yaitu kemampuan bernalar matematika pada siswa. 

Perbedaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan. Peneliti 

menggunakan strategi probing prompting untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika, sedangkan peneliti terdahulu masing-masing menggunakan pendekatan 

partisipasi aktif (Baig dan Halai), mystery boxes (Rule) dan pendekatan kooperatif 

jigsaw (Zamani). 



 
 

Selain dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika, pertanyaan 

yang baik dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematika pada siswa. Siswa 

dituntun untuk mengaitkan jalan pikirannya dengan materi yang lain atau dengan 

pengalamannya. 

Penelitian tentang peningkatan kemampuan koneksi matematika pada siswa 

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Mega Kusuma Listyotami (2011) menyatakan bahwa dengan model pembelajaran 

learning cycle “5E” dapat meningkatkan kemampuan koneksi siswa. Pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle “5E” dapat membuat siswa 

lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga kelas dapat terkondisi dengan baik. 

Penelitian mengenai peningkatan kemampuan koneksi matematika juga 

dilakukan oleh Irma Agussetyana Saputri (2011) yang menyatakan bahwa dengan 

menerapkan strategi pembelajaran time token and student facilitator and explainning 

dapat meningkatkan koneksi belajar matematika siswa 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada strategi 

pembelajaran yang digunakan. Peneliti terdahulu masing-masing menggunakan 

model pembelajaran learning cycle “5E” (Listyotami) dan pembelajaran time token 

and student facilitator and explainning (Saputri), sedangkan peneliti sekarang 

menerapkan strategi pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematika pada siswa. 

Pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan oleh guru matematika sudah 

sesuai dengan apa yang disepakati peneliti dengan mitra kolaborasi. Selama proses 



 
 

pembelajaran, guru berhasil menerapkan strategi pembelajaran probing prompting 

untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematika pada siswa. Pada penelitian ini, 

peningkatan yang optimal terjadi karena adanya perbaikan-perbaikan. Perbaikan 

dilakukan antar siklus dengan mengacu pada beberapa hal yang dicatat pada saat 

siklus berlangsung, sehingga dapat menjadi masukan bagi siklus berikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak mengajar yang telah 

dibahas di atas memberikan hasil yang memuaskan dan dipandang memberikan 

kontribusi yang cukup untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi 

matematika dalam pembelajaran. Hal tersebut mendukung diterimanya hipotesis 

penelitian tindakan kelas, yaitu (1) Setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi 

probing prompting, kemampuan penalaran matematika pada siswa dapat meningkat. 

(2) Setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi probing prompting, kemampuan 

koneksi matematika pada siswa dapat meningkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan: (1) 

Strategi pembelajaran Probing Prompting dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika pada siswa yang diamati dari (a) kemampuan mengajukan dugaan, (b) 

melakukan manipulasi matematika, dan (c) menarik kesimpulan logis; (2) Strategi 

pembelajaran Probing Prompting dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematika pada siswa diamati dari (a) kemampuan menuliskan permasalahan dalam 



 
 

bentuk matematika, (b) memahami konsep matematika, dan (c) memahami hubungan 

antar obyek dan konsep matematika. 

Penerapan strategi pembelajaran Probing Prompting telah diterapkan pada 

pembelajaran matematika dengan baik. Namun, hasil tersebut masih belum optimal. 

Upaya perbaikan dapat dilakukan terus-menerus. Maka dari itu dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berkut. (1) Kepada guru maematika hendaknya menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat menuntun siswa untuk berpikir logis, dan kritis. 

Selain itu guru juga perlu lebih bersikap ramah dan humoris agar suasana 

pembelajaran menjadi hangat dan menyenangkan. (2) Kepada siswa, diharapkan 

mempunyai kelompok belajar sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan 

menghilangkan persepsi (anggapan) bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

dan menakutkan. (3) Kepada peneliti berikutnya, dapat melanjutkan penelitian 

dengan metode dan pokok bahasan yang lebih luas lagi serta indikator penelitian yang 

berbeda. Misalnya untuk kemampuan penalaran meneliti indikator memeriksa 

kesahihan suatu argumen, sedangkan untuk kemampuan koneksi meneliti indikator 

menggunakan matematika dalam bidang studi lain. 
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