
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memecahkan  masalah  merupakan  pekerjaan  rutin  manusia,  sebab 

dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  dihadapkan  pada  masalah.  Walaupun 

orang selalu berusaha untuk menyelesaikan  masalah,  namun kenyataannya 

tidak  semua  dapat  diselesaikan.  Demikian  halnya  dengan  siswa  belajar 

matematika  didalam kelas.  Siswa  sering  dihadapan  dengan  masalah  dalam 

menyelesaikan soal latihan maupun ulangan. Salah satu penyebabnya adalah 

rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Siswa 

belum mampu mengerjakan soal yang sedikit berbeda dengan contoh soal/soal 

buatan  guru.  Padahal  soal-soal  yang  dibuat  saat  latihan  maupun  ulangan 

bantuknya  mirip  (sedikit  berbeda)  dengan  soal  yang  dibuat  guru  saat 

pembelajaran.  Tetapi  tetap  saja  siswa  mengalami  kesulitan  dalam 

menyelesaikan soal dan hanya memperoleh nilai prestasi belajar matematika 

masih rendah. 

Selain itu pemilihan metode pembelajaran yang tidak tepat oleh guru 

di dalam kelas yang menyebabkan siswa malas, kurang antusias dalam belajar 

dan  berlatih  mengerjakan  soal  matematika.  Oleh  sebab  itu  dalam  proses 

belajar  mengajar,  guru  diharapkan  mampu  memilih  metode  pembelajaran 

yang  tepat,  sarana  dan  prasarana  yang  mampu  menciptakan  suasana 

pembelajaran didalam kelas menjadi menarik dan menyenangkan. Jika dalam 

pembelajaran  matematika,  guru  hanya  menggunakan  metode  konvensional 



saja  maka  siswa  kurang  aktif.  Untuk  mengaktifkan  siswa  guru  diharapkan 

tidak hanya menggunakan metode konvensional, tetapi dengan mengunakan 

metode  yang  lain.  Misalkan:  metode problem  solving,  problem  posing,  

kooperatif learning dan lain-lain.

Dalam hal  ini  peneliti  memilih  menggunakan  metode  pembelajaran 

problem posing karena peneliti merasa pada pokok bahasan yang diteliti lebih 

cocok  mengaktifkan  siswa  dengan  menggunakan  metode  tersebut  dan 

diharapkan dengan metode tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapi 

siswa  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  matematika.  Misalkan 

menggunakan  metode  pembelajaran  problem  solving dirasa  tidak  cocok 

karena siswa harus mengerjakan soal dengan 4 langkah yaitu: 1) memahami 

masalah,  2)  menyusun  rencana,  3)  melaksanakan  rencana,  4)  memeriksa 

kembali. Dengan banyak langkah dalam penyelesaian masalah tersebut akan 

membutuhkan  waktu  yang  banyak  sehingga  materi  yang  ada  tidak  dapat 

terselesaikan sesuai dengan rencana pembagian waktu yang telah ditentukan.

Metode  pembelajaran  problem  posing adalah  suatu  pembelajaran 

dimana siswa terlibat langsung dalam pembuatan soal dan menyelesaikannya 

sesuai  dengan  konsep  atau  materi  yang  telah  dipelajari.  Peneliti  dalam 

menggunakan  metode  tersebut  mencoba  menerapkan  dengan  cara  siswa 

dikelompokkan karena mungkin dengan pengelompokkan inilah pembelajaran 

diharapkan lebih efektif. Dengan metode ini, siswa dalam kelompok diberikan 

kesempatan  secara  terbuka  untuk  mengembangkan  kreatifitas  dan 

kemandiriannya.  Kreatif  dengan  cara  membuat  soal  dan  mengerjakan  soal 



yang dibuat kelompok lain. Selanjutnya siswa yang mengkoreksi pekerjaan 

temannya  dan  mendiskusikannya  dengan  guru  bila  muncul  masalah. 

Sedangkan lebih mandiri karena siswa akan termotivasi untuk mencari buku-

buku  yang  menambah  pengetahuan  siswa  dalam  membuat  soal  dan 

penyelesaiannya.  Dari  berbagai  kegiatan  itulah  aktivitas  siswa  menjadi 

meningkat.  Dimungkinkan  siswa  yang  memiliki  aktivitas  tinggi  akan 

mendapatkan prestasi tinggi, begitu sebaliknya. Dengan kata lain perbedaan 

aktivitas akan mempengaruhi prestasi belajar matematika.

Dalam  penelitian  ini  memilih  pokok  bahasan  statistika.  Statistika 

adalah satu cara pengumpulan, menyusun, menyajikan dan mengolah data dari 

suatu penyelidikan. Penggunaan metode pembelajaran problem posing dalam 

menyampaikan  materi  statistika,  diharapkan  siswa  yang  sebelumnya  pasif 

menjadi  aktif  dalam   mengembangkan  soal-soal  yang  ada  sehingga  jika 

mendapatkan  soal  yang berbeda,  siswa akan mudah menyelesaikannya  dan 

prestasi belajarnya meningkat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis ingin 

mengadakan  penelitian  tentang  “Pengaruh  Metode  Pembelajaran  Problem 

Posing Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Statistika 

Ditinjau dari Aktivitas Belajar Siswa Pada kelas II semester II SMP Negeri I 

Sawit Tahun Pembelajaran 2005/2006”

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  pada  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika



2. Siswa  mengalami  kesulitan  dalam  menyelesaikan  soal  dan  hanya 

memperoleh nilai prestasi belajar matematika masih rendah. 

3. Pemilihan metode pembelajaran yang tidak tepat oleh guru di dalam 

kelas yang menyebabkan siswa malas,  kurang antusias dalam belajar 

dan berlatih mengerjakan soal matematika 

4. Perbedaan  aktivitas  belajar  matematika  siswa  akan  mempengaruhi 

prestasi belajar matematika

C. Pembatasan Masalah

Agar  permasalahan  yang  dikaji  dapat  terarah  dan  tidak  meluas 

jangkauannya, maka permasalahan tersebut dibatasi pada:

1. Metode  pembelajaran  yang  digunakan  adalah  metode  pembelajaran 

problem posing dan metode konvensional

2. Aktivitas  belajar  siswa  dibatasi  pada  aktivitas  siswa  dalam  belajar 

matematika  yang meliputi  kegiatan bertanya,  mencatat  ,  mendengarkan, 

mengerjakan soal, membuat soal dan mempelajari catatan matematika.

3. Prestasi  belajar  siswa dibatasi  pada nilai  tes  formatif  pada akhir  pokok 

bahasan statistika.

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan 

sebagai berikut:

1. Apakah  ada  pengaruh  metode  pembelajaran  terhadap  prestasi  belajar 

matematika?

2. Apakah  ada  pengaruh  aktivitas  belajar  siswa  terhadap  prestasi  belajar 

matematika?



3. Apakah  terdapat  interaksi  antara  metode  pembelajaran  dan  aktivitas 

belajar  siswa terhadap prestasi  belajar  matematika  pada pokok bahasan 

statistika?

E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  metode  pembelajaran  terhadap  prestasi 

belajar matematika.

2. Untuk  mengetahui  pengaruh  aktivitas  belajar  siswa  terhadap  belajar 

matematika.

3. Untuk  mengetahui  interaksi  antara  metode  pembelajaran  dan  aktivitas 

belajar  siswa terhadap prestasi  belajar  matematika  pada pokok bahasan 

statistika. 

F.   Manfaat Penelitian 

Hasil  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini,  dipandang  perlu  untuk 

memperbaiki pelaksanaan pembelajaran untuk:

1. Memberikan  masukan  kepada  guru-guru  matematika,  bagaimana 

melakukan  pengajaran  yang  efektif  terhadap  materi-materi  yang 

membutuhkan penanganan.

2. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa, sehingga potensi siswa 

dapat ditumbuh kembangkan.

3. Hasil  penelitian  ini  akan memberikan  sumbangan  yang  lebih  baik  bagi 

SMP Negeri I Sawit.

4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian sejenis.
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