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A. Latar Belakang Masalah 

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 menerima pembelajaran 

matematika. 

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). 

Menurut Wahyudin yang ditulis kembali oleh Permana (2004) 

mengemukakan bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan 

sejumlah siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam 

matematika adalah karena siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam  
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menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan, sehingga penalaran 

merupakan aspek yang penting dalam belajar matematika. 

Ciri-ciri penalaran adalah (1) adanya suatu pola pikir yang disebut 

logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan 

suatu proses berpikir logis. (2) proses berpikirnya bersifat analitik. Penalaran 

merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik, dalam 

kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analitik tersebut adalah logika 

penalaran yang bersangkutan. 

Selain itu ada aspek lain yang perlu dimiliki oleh siswa, yaitu 

kemampuan koneksi matematika (mathematical connection). Koneksi atau 

keterkaitan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep 

matematika secara internal dan eksternal. 

Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, 

logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada 

konsep yang paling kompleks. Dalam matematika terdapat topik atau konsep 

prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. 

Menurut Suherman (Listyotami, 2011) ibarat membangun sebuah gedung 

bertingkat, lantai kedua dan selanjutnya tidak akan terwujud apabila fondasi 

dan lantai sebelumnya yang menjadi prasyarat benar-benar dikuasai, agar 

dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, kualitas 

kemampuan penalaran matematika siswa kelas VIII di SMP N 2 Banyudono 

masih belum memuaskan, meliputi 1) kemampuan mengajukan dugaan 



3 

 

 
 

(27,27%); 2) kemampuan melakukan manipulasi matematika (24,24%); 3) 

kemampuan untuk menarik kesimpulan logis (18,18%). Begitu pula dengan 

kemampuan koneksi matematika pada siswa yang meliputi 1) menuliskan 

masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika (30,30%), 2) 

menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban (30,30%), 3) 

menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika (21,21%). 

Kemampuan penalaran dan koneksi matematika siswa kelas VIII A 

SMP N 2 Banyudono yang masih belum optimal tidak sesuai dengan pendapat 

NCTM (2000: 29) dalam  Principles and Standards for School Mathematics 

yang ditulis kembali oleh Mega Kusuma Listyotami (2011), yang menyatakan 

bahwa standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning), 

kemampuan komunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi 

(connection), dan kemampuan representasi (representation). Berdasarkan 

pendapat di atas, kemampuan penalaran dan koneksi merupakan isi dari  

standar proses dalam pembelajaran matematika. 

Sehubungan dengan pendapat di atas, dalam pembelajaran matematika 

siswa perlu mempunyai kemampuan penalaran dan koneksi matematika. 

Mengingat pentingnya belajar matematika, maka seorang guru matematika 

dituntut untuk memahami dan mengembangkan metode pembelajaran yang 

tepat untuk mengatasi masalah tersebut di atas sehingga tujuan pembelajaan 

dapat tercapai. 
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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. Salah satu alternatif pembelajaran yang memungkinkan dapat 

mengembangkan ketrampilan berpikir siswa seperti kemampuan penalaran 

dan koneksi matematika yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Probing Prompting. 

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. 

Selanjutnya, siswa mengontruksi konsep-prinsip-aturan menjadi pengetahuan 

baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberikan. 

Dengan 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. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun dapat 

dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya 

menyampaikan pertanyaan disertai dengan wajah yang ramah dan suara 

bernada lembut. Ada canda, senyum, dan tawa, sehingga suasana menjadi 

nyaman dan menyenangkan. 
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Melalui penelitian tindakan kelas diharapkan ada peningkatan 

kemampuan penalaran dan koneksi yang signifikan pada pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 2 Banyudono. Berdasarkan uraian tersebut di atas 

Peneliti mengadakan penelitian dengan judul ”Peningkatan Kemampuan 

Penalaran dan Koneksi Matematika Melalui Strategi Pembelajaran Probing 

Prompting”.  

B. Rumusan Masalah 

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? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan penalaran dan koneksi 

matematika pada siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan penalaran matematika 

melalui strategi pembelajaran Probing Prompting. 

b. Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan koneksi matematika 

melalui strategi pembelajaran Probing Prompting. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pembelajaran 

matematika, terutama meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi 

matematika dengan strategi pembelajaran Probing Prompting. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan 

penalaran dan koneksi matematika pada siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Strategi pembelajaran Probing Prompting dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran matematika dalam upaya peningkatan 

kemampuan penalaran dan koneksi matematika siswa. 

c. Bagi sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran matematika dan peningkatan mutu sekolah. 

E. Definisi Istilah 

1. Kemampuan Penalaran Matematika 

Kemampuan penalaran matematika dalam penelitian ini adalah 

suatu kegiatan berfikir logis untuk menarik kesimpulan dari permasalahan 

yang ada. Indikator kemampuan penalaran matematika yang diamati pada 

penelitian ini meliputi a) kemampuan mengajukan dugaan, b) kemampuan 
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melakukan manipulasi matematika, dan c) kemampuan untuk menarik 

kesimpulan logis. 

2. Kemampuan Koneksi Matematika 

Kemampuan koneksi matematika yang dimaksud adalah sebagai 

kemampuan untuk menghubungkan ide-ide matematika. Keterikatan 

pokok bahasan yang dibahas dengan pokok bahasan yang lain dan 

pengalaman siswa. Indikator kemampuan koneksi yang diamati dalam 

penelitian ini adalah a) kemampuan menuliskan permassalahan dalam 

bentuk model matematika, b) kemampuan memahami konsep matematika, 

dan c) kemampuan memahami hubungan antar obyek dan konsep 

matematika. 

3. Strategi Pembelajaran Probing Prompting 

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 pengalamanya dengan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. Selanjutnya siswa mengontruksi konsep-prinsip-aturan 

menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak 

diberikan. Dengan strategi pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan 

dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau 

harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari proses 

pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi probing prompting 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa dihadapkan pada suatu gambar yang mengandung permasalahan 

agar didiskusikan dengan teman sebangkunya. 

b. Salah satu siswa ditunjuk untuk menjawab pertanyaan sesuai indikator 

pembelajaran. 

c. Jika jawaban siswa tepat maka guru meminta tanggapan siswa lain 

tentang jawaban tersebut.  

d. Jika siswa mengalami kemacetan menjawab, maka guru mengajukan 

pertanyaan lain untuk menuntun menuju jawaban yang benar. 

e. Siswa diberi pertanyaan akhir untuk menunjukkan bahwa seluruh siswa 

telah memahami materi. 

 


