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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian j 

Selama ini proses pembelajaran matematika yang ditemui masih 

secara konvensional, seperti ekspositori, drill atau ceramah. Proses ini hanya 

menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian 

tekstual semata daripada mengembangkan kemampuan belajar dan 

membangun individu. Kondisi seperti ini tidak akan menumbuhkembangkan 

aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti yang diharapkan. Akibatnya 

nilai-nilai yang didapat tidak seperti yang diharapkan pula.Misalnya sering 

guru kecewa melihat hasil ulangan harian mendapat nilai yang tidak 

memuaskan. Kadang-kadang guru merasa prihatin dan ingin memperbaiki 

keadaan tersebut dengan mencobakan suatu pembelajaran yang belum 

pernah dilaksanakan, yaitu pendekatan pembelajaran yang akan membuat 

siswa dapat belajar aktif. Yang dimaksud belajar aktif ialah belajar dimana 

siswa lebih berpartisipasi aktif sehingga kegiatan siswa dalam belajar jauh 

lebih dominan daripada kegiatan guru dalam mengajar. 

Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris sebagai 

padanan katanya digunakan istilah “Pembentukan Soal”. Pembentukan soal 

atau pembentukan masalah mencakup dua macam kegiatan, yaitu 

pembentukan soal baru atau pembentukan soal dari situasi atau 
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pengalaman siswa dan pembentukan soal dari soal lain yang sudah ada. 

Beberapa model pembelajaran aktif adalah pembelajaran dengan metode 

penemuan, pembelajaran dengan menggunakan soal-soal terbuka, dan 

pembelajaran melalui atau menggunakan pemecahan masalah, Suyanto 

(dalam Pelangi Pendidikan Volume 4 No. 1 Tahun 2001: 4). 

Dari pendapat diatas terlihat bahwa banyak model pembelajaran 

yang dapat dilaksanakan di dalam kelas untuk mengaktifkan siswa belajar, 

antara lain pembelajaran dengan menggunakan soal-soal. Hal ini dapat 

dibuat oleh guru atau oleh siswa sendiri kemudian soal tersebut diselesaikan 

oleh siswa yang membuat soal tersebut atau oleh siswa lain. 

 

B. Fokus Penelitian Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian tindakan ini guru akan berkonsentrasi beberapa 

hal yakni menjelaskan materi secara urut dari yang contoh mudah sampai 

yang sulit, menuntun dan mengarahkan siswa bagaimana cara mengerjakan, 

memberikan perhatian yang merata, tidak pada siswa yang pandai saja.  

Bertolak dari latar belakang masalah dan tindakan yang dipilih, 

maka fokus penelitian yang penulis kemukakan adalah “Apakah dengan 

menggunakan strategi problem posing dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika siswa kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan ?”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi dua sub fokus : 
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1. Adakah peningkatan kualitas proses pembelajaran Matematika melalui 

strategi problem posing di kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan? 

2. Adakah peningkatan kualitas out put pembelajaran Matematika melalui 

strategi problem posing di kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui peningkatan kualitas proses pembelajaran 

Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 3 SMK 

PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas out put pembelajaran 

Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 3 SMK 

PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang positif terhadap pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 
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kreativitas khususnya dalam pendidikan Matematika serta dapat 

mendukung terhadap teori belajar mengajar yang sudah ada. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Melatih siswa agar mampu memahami soal-soal matematika yang 

tersedia kemudian mengembangkannya menjadi soal-soal lain 

sebagai dasar pemahaman konsep yang diberikan. 

2) Melatih siswa agar tanggap terhadap informasi dan situasi yang 

terjadi. 

3) Melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b. Bagi Guru Bagi Guru 

1) Dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika yang tepat. 

2) Mengembangkan profesionalisme guru. 

3) Sebagai informasi bagi guru-guru matematika khususnya guru 

SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan mengenai pembelajaran 

dengan menggunakan problem posing. 

c. Bagi Lembaga Bagi Lembaga 

1) Memberikan masukan dalam memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika. 
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2) Memberikan masukan untuk menentukan kebijakan sekolah 

dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran matematika 

melalui strategi problem posing. 

3) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kualitas sekolah. 

4) Sebagai alternatif bahan acuan dalam mengembangkan 

pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Bagi Peneliti 

a. Sebagai langkah awal untuk mengembangkan pemikiran lebih 

lanjut mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam 

pembelajaran di SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. 

b. Sebagai usaha untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan mengatasi masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


