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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dan subyek penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. Pelajaran matematika, oleh sebagian besar siswa masih 

dianggap sebagai momok, ilmu yang kering, penuh dengan lambang- lambang, rumus-

rumus yang sulit, dan sangat membingungkan, sehingga sedikit siswa yang tertarik pada 

pelajaran matematika. Anggapan ini yang membuat hasil belajar siswa masih rendah.  

Hal ini juga dirasakan oleh sebagian besar siswa MTs Negeri Ngawi, khususnya 

untuk kelas VII C, yang menganggap bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

sulit untuk dipahami karena berisikan rumus-rumus yang sulit, sehingga membuat mereka 

kurang tertarik untuk memperhatikan guru ketika pembelajaran matematika berlangsung. 

Kurang tertariknya siswa kelas VII C dalam mengikuti pelajaran matematika sangat 

mempengaruhi nilai ujian matematika mereka yang rata-rata masih dibawah KKM, yaitu 

kurang dari 70. 

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kelas VII C MTs Negeri Ngawi, 

setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain, 

sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih konvensional dan 

cenderung monoton. Sehingga membuat siswa bosan dan cenderung kurang 

berminat mengikuti pelajaran.  
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2. Siswa yang kurang aktif  selama kegiatan belajar berlangsung, baik dalam 

bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini dikarenakan siswa 

masih takut salah dalam menjawab pertanyaan.  

3. Siswa yang kurang berminat dalam pelajaran matematika sehingga siswa sering 

ijin keluar kelas. Beberapa dari siswa sering ijin untuk ke kamar kecil. 

4. Kurang disiplinnya siswa dalam pelajaran matematika, terbukti dari banyaknya 

siswa yang telat masuk kelas saat pelajaran matematika saat jam pertama. 

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas, seperti 

penggunaan strategi pembelajaran yang dapat merangsang siswa agar lebih aktif, 

misalkan saja strategi pembelajaran probing-prompting dan problem posing, yang kami 

rasa memiliki banyak keunggulan dan strategi ini dapat kami laksanakan di tempat kami 

mengadakan penelitian karena sifatnya yang fleksibel. 

Problem Posing adalah perumusan kembali masalah-masalah yang baru dari 

sebuah situasi. Jika siswa dapat merumuskan kembali masalah, maka siswa dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Jadi Problem Posing dapat 

mengoptimalkan aktifitas siswa dalam pembelajaran, serta dapat menunjang kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah. (Herdian, 2009:4). 

Siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dimungkinkan memiliki prestasi 

belajar yang tinggi karena lebih mudah mengikuti pembelajaran sedangkan siswa yang 

pasif cenderung lebih sulit mengikuti pembelajaran. Walaupun siswa termasuk dalam 

kategori mempunyai kemampuan yang pandai, namun aktivitas dalam belajarnya rendah 

maka prestasi belajar metematika siswa tersebut tidak akan sebagus siswa yang lebih 

dalam belajar (Noviana, 2005:5). 
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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 mengkonstruksi konsep-

prinsip-aturan menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak 

diberikan. Strategi pembelajaran ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembela jaran karena guru akan menunjuk siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan sehingga mau tidak mau siswa harus tetap berpartisipasi dan tidak dapat 

menghindar dari proses pembelajaran. Untuk mengurangi hal tersebut, diusahakan saat 

guru merangkai pertanyaan disertai wajah yang ramah, ada canda, senyum, dan tertawa, 

sehingga suasana menjadi nyaman, ceria, dan menyenangkan.(Suyatno, 2008:8) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian tentang penerapan 

strategi pembelajaran problem posing dan probing-prompting terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari keaktifan belajar siswa. Peneliti berharap strategi problem 

posing dan probing-prompting dapat menjadi salah satu strategi alternatif yang dapat 

dipilih oleh guru agar menjadikan siswa aktif di dalam kelas, sehingga hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran matematika menjadi maksimal.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diperoleh identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru 

matematika di dalam menyampaikan pokok bahasan tertentu yang kemungkinan 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Adapun indikator dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya perhatian guru pada siswa yang masih sulit menerima pelajaran. 

b. Strategi pembelajaran yang masih monoton.  

c. Terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah.  

2. Adanya kemungkinan penggunaan metode pembelajaran yang lebih menarik 

untuk menyampaikan materi sehingga mempengaruhi keaktifan belajar siswa. 

a. Rendahnya keaktifan siswa dalam hal mencatat 

b. Rendahnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan 

soal di depan kelas. 

c. Rendahnya keaktifan siswa dalam membantu siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika. 

d. Rendahnya keaktifan siswa untuk mengemukakan pendapat di depan kelas. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, maka 

agar penelitian ini terarah perlu adanya pembatasan masalah.  Adapun pembatasan 

masalahnya antara lain: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang akan diukur hanya pada aspek kognitif 

saja. 

2. Pendekatan pembelajaran matematika yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran ini adalah problem posing dan probing-prompting. 

3. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah keaktifan siswa dalam belajar 

matematika yang meliputi kegiatan diskusi, mengerjakan soal, mengajukan 

pertanyaan dan mempelajari catatan kembali. 



5 

 

 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat penulis adalah 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran  problem posing dan strategi pembelajaran 

.probing prompting terhadap hasil belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran problem posing dan strategi 

pembelajaran probing prompting dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini mengkaji dan mendiskripsikan : 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran  problem posing dan strategi pembelajaran 

probing prompting terhadap hasil belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran problem posing dan strategi 

pembelajaran probing prompting dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang: 

a. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari perbedaan 

penggunaan model pembelajaran.  



6 

 

 

b. Untuk mengetahui hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan belajar siswa. 

c. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran dengan keaktifan 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu inovasi dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam model pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

b. Bagi guru matematika strategi pembelajaran problem posing dan probing-

prompting dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran 

problem posing dan probing-prompting. 


