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Abstract 
 

There were two purposes of this study. The first is to describe the improvement of 
mathematic learning process quality through problem posing strategy in Class X 
Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. The second is to know the 
improvement of mathematics learning output quality through problem posing 
strategy in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. This study was 
done using class action research that implemented two cycles. The cycle 
consisted of four activities-planning, implementation, observation, and reflection 
the action. The results showed that there was an improvement of the quality of 
math learning process through problem posing strategy in Class X Multimedia 3 
SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. It was seen from the improvement of students’ 
activities before and after being given the action, the percentage of students’ 
activity only reached 49.00%. After being given the action, it increased to 63.33% 
in the first cycle, and increased to 81.11% in the second cycle. There was an 
improvement of the quality of mathematics learning output through problem 
posing strategy in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. It was seen 
from the result of students learning that was able to achieve the minimum 
standard score. Before being given the action of implementing the problem 
posing strategy, the average of class score achieved 60.22 with the students’ 
learning completeness of 37.78%. After being given the action in the first cycle, it 
increased on average to 65 with a percentage of 51.11% completeness. In the 
second cycle, the class average increased to 75 with a percentage of 93.33% 
completeness. 
 

Keywords: quality, learning, methematic, problem posing 

 
PENDAHULUAN 

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 tekstuall 
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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 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. 

Problem posing adalah suatu model pembelajaran. Pengertian 

problem  posing adalah perumusan ulang soal agar lebih sederhana dan dapat 

dikuasai. Jadi  problem posing adalah suatu model pembelajaran yang 

memberikan peluang kepada siswa untuk menyusun/membuat soal sendiri 
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berdasarkan situasi yang diadakan dan diselesaikan oleh siswanya sendiri. 

Pembelajaran problem posing dapat dilakukan secara kooperatif atau dalam 

kerja kelompok. Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 

pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran terdiri atas komponen 

tujuan, materi, pendekatan, strategi, metode, sarana, sumber belajar, serta 

penilaian hasil belajar (evaluasi). Dalam Standar Proses (PP No. 19 pasal 19 

Tahun 2005), bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologi siswa. 

Keefektifan pengajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian 

peserta didik. Selanjutnya menurut Reigeluth (dalam Uno, 2008: 156) ada 4 

aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan keefektifan 

pengajaran, yaitu (1) Kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau 

sering disebut dengan tingkat kesalahan, (2) kecepatan unjuk kerja, (3) tingkat 

alih belajar, dan (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari.Keberhasilan proses 

belajar dan pembelajaran diwujudkan dengan hasil belajar siswa. Indikator 

peningkatan out put pembelajaran dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

nilai rata-rata siswa dalam pembelajaran siswa setelah mendapatkan tindakan 

berupa strategi problem posing dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan dengan judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Strategi Problem Posing di Kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan 

Tahun Pembelajaran 2011/2012. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah 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 
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pembelajaran Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 

3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

Keberhasilan kualitas proses diindikasikan dengan tercapainya 

persentase sebesar 80%. Keberhasilan peningkatan out put pembelajaran 

diindikasikan dengan meningkatnya rata-rata hasil belajar sesuai dengan KKM 

yaitu 65 dengan tingkat ketuntasan kelas sebesar 80%.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class 

Action Research). Berdasarkan para ahli Penelitian Tindakan Kelas sebagai bentuk 

kajian kelas yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan (guru/pendidik) untuk 

meningkatkan kematangan rasional dalam melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dan memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam 2 

siklus, dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian dilaksanakan di kelas X Kompetensi Keahlian Multimedia 3 

SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan dimulai bulan Agustus sampai dengan 

bulan Oktober 2011 yang terdiri dari 45 siswa (18 siswa laki-laki dan 27 siswa 

perempuan), bertempat di Jalan Raya Lorok-Trenggalek, Desa Tanjungpuro, 

Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru bidang studi matematika dan 

siswa-siswi kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan Tahun 

Pembelajaran 2011/2012.  Nara sumber disini adalah Guru Mata Pelajaran 

Matematika dan siswa kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan tesis penulis 

menggunakan teknik : Observasi, wawancara mendalam, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitas 
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pembelajaran di SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun Pembelajaran 

2011/2012 adalah menggunakan analisa deskriptif - kualitaif, yakni dengan 

menggunakan penilaian yang dilambangkan dengan prosentase. Dari hasil 

prosentase ini, kemudian data akan dinyatakan atau dideskripsikan kedalam 

sebuah bentuk predikat yang menunjukkan pada realita atau kenyataan dalam 

penilaian. Untuk meyakinkan data agar lebih bermakna dan mudah dimengerti, 

maka langkah-langkah analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari 

Miles dan Huberman. 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman  
(Sumber: Bungin, 2005:69) 

Keabsahan data sebagai unsur yang tidak dapat terpisah dari tubuh 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat lima teknik untuk menguji 

keabsahan data, yakni: 1) Memperpanjang waktu penelitian. 2) Trianggulasi, 

dilakukan dengan memanfaatkan sumber yang ada 3) Peer debrifing, yaitu 

melakukan diskusi dengan teman sejawat dan hasilnya dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing. 4) Analisa penelitian yang negatif,  dilakukan dengan cara 

mengumpulkan contoh kasus negatif yang berkaitan dengan manajemen 

pembelajaran matematika. 5) Kecukupan referensi, sebagai pendukung untuk 

mengecek apakah menyangsikan atau dirasa masih ada keadaan yang kurang 

Verifikasi Data 
Atau  

Penarikan Data 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian  
Data 

Reduksi 
 Data 
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atau tidak, apabila ada kesesuaian antara data atau informasi dan kesimpulan 

hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dipercaya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kualitas proses pembelajaran matematika siswa kelas X Multimedia 3 

SMK PGRI Ngadirojo Pacitan hanya mampu mencapai persentase sebesar 49.00% 

dengan kriteria cukup baik. Sebelum diberikan tindakan berupa startegi problem 

posing aspek aktivitas siswa dalam mengikuti PBM hanya mampu mencapai 

persentase sebesar 56.00%. Untuk aspek aktivitas mengerjakan tugas hanya 

mampu mencapai persentase sebesar 53.78%. Untuk aspek aktivitas siswa dalam 

mempresentasikan soal matematika hanya mampu mencapai persentase sebesar 

42.67%. Untuk aspek aktivitas siswa dalam bekerjasama dalam kelompoknya 

hanya mampu mencapai persentase sebesar 43.56%. 

Data awal menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) siswa yang masuk 

dalam kriteria tidak baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika. Terdapat 6 (enam) siswa yang masuk dalam kriteria kurang baik 

aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terdapat 15 

(lma belas) siswa yang masuk dalam kriteria cukup baik aktivitasnya dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terdapat 12 (dua belas) siswa 

yang masuk dalam kriteria baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika. Terdapat 5 (lima) siswa yang masuk dalam kriteria 

sangat baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. 

Sebelum diberikan tindakan hasil belajar matematika siswa kelas X 

Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan masih banyak terlihat yang belum 

tuntas. Rata-rata kelas belum mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan yaitu 

65. Data awal menunjukkan bahwa rata-rata kelas dalam pembelajaran 

matematika adalah 60.22. Terdapat 28 siswa atau sebesar 62.22% siswa masuk 
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dalam kriteria tidak tuntas. Terdapat  17 siswa atau sebesar 37.78% siswa masuk 

dalam kriteria tuntas. 

Kegiatan penelitian dimulai dengan melakukan kegiatan siklus I.  

Kegiatan penelitian pada siklus I dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kualitas proses pembelajaran 

matematika siswa kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan pada siklus I 

mampu mencapai persentase sebesar 63.33% dengan kriteria baik. Setelah 

diberikan tindakan berupa startegi problem posing aspek aktivitas siswa dalam 

mengikuti PBM mampu mencapai persentase sebesar 71.67%. Untuk aspek 

aktivitas mengerjakan tugas mampu mencapai persentase sebesar 71.11%. 

Untuk aspek aktivitas siswa dalam mempresentasikan soal matematika mampu 

mencapai persentase sebesar 56.89%. Untuk aspek aktivitas siswa dalam 

bekerjasama dalam kelompoknya mampu mencapai persentase sebesar 53.78%. 

Pada siklus I menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) siswa yang masuk 

dalam kriteria tidak baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika. Terdapat 5 (lima) siswa yang masuk dalam kriteria kurang baik 

aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terdapat 13 

(tiga belas) siswa yang masuk dalam kriteria cukup baik aktivitasnya dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terdapat 15 (lima belas) siswa 

yang masuk dalam kriteria baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika. Terdapat 10 (sepuluh) siswa yang masuk dalam 

kriteria sangat baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika. 

Terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran matematika melalui strategi problem posing mesikupun belum 

optimal dan juga belum semua siswa aktif. Keaktifan siswa tersebut juga 

mendukung peningkatan hasil belajar siswa seperti yang terlihat pada tabel 

berikut ini. Setelah diberikan tindakan hasil belajar matematika siswa kelas X 

Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan sudah terjadi peningkatan jumlah 
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siswa yang tuntas. Rata-rata kelas sudah mencapai nilai KKM yang sudah 

ditentukan yaitu 65. Pada siklus I ini menunjukkan bahwa rata-rata kelas dalam 

pembelajaran matematika adalah 65.00. Terdapat 22 siswa atau sebesar 48.89% 

siswa masuk dalam kriteria tidak tuntas. Terdapat  23 siswa atau sebesar 51.11% 

siswa masuk dalam kriteria tuntas. 

Selain masih adanya kekurangan yang terjadi pada siklus I seperti 

kurang aktifnya siswa dan juga kurang tanggapnya siswa dalam menerima 

perintah guru, indikator kinerja dalam penelitian ini juga belum dapat tercapai. 

Dimana penelitian dikatakan berhasil apabila kualitas proses pembelajaran 

mencapai 80%, pada siklus I ini hanya mampu mencapai persentase sebesar 

62.33%. Begitu pula dengan out put yang dilihat dari hasil belajar siswa dimana 

rata-rata kelas mencapai KKM dengan persentase ketuntasan sebesar 80%. Pada 

siklus I ini ketuntasan belajar siswa baru menyampai 51.11%. Kegiatan penelitian 

siklus I ini belum berhasil sehingga akan dilakukan kegaitan penelitian pada siklus 

II.   

Kegiatan penelitian pada siklus II akan dilakukan atas dasar analisis 

yang dilakukan peneliti dengan guru pada siklus I. kegiatan yang akan dilakukan 

adalah 1) Agar siswa tidak bingung dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan strategi problem posing guru akan mejelasakan pelaksanaan strategi 

belajar tersebut di kegiatan awal. 2) Untuk meningkatkan kerja sama siswa guru 

akan mencoba meminta siswa untuk melakukan presentase atas soal dan 

jawaban yang berhasil disusun masing-masing kelompok. 3) Untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir cermat dan ssitematis guru akan memebrikan 

contoh-contoh soal dan pembagian modul soal matematika yang sudah disusun 

oleh guru. 

Kualitas proses pembelajaran matematika siswa kelas X Multimedia 3 

SMK PGRI Ngadirojo Pacitan pada siklus II mampu mencapai persentase sebesar 

81.11% dengan kriteria sangat baik. Setelah diberikan tindakan berupa startegi 

problem posing aspek aktivitas siswa dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar 
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mampu mencapai persentase sebesar 84.00%. Untuk aspek aktivitas 

mengerjakan tugas mampu mencapai persentase sebesar 85.78%. Untuk aspek 

aktivitas siswa dalam mempresentasikan soal matematika mampu mencapai 

persentase sebesar 78.22%. Untuk aspek aktivitas siswa dalam bekerjasama 

dalam kelompoknya mampu mencapai persentase sebesar 76.44%. 

Pada siklus II menunjukkan bahwa sudah tidak terdapat siswa yang 

masuk dalam kriteria tidak baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika. Terdapat 2 (dua) siswa yang masuk dalam kriteria 

kurang baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. 

Terdapat 5 (lima) siswa yang masuk dalam kriteria cukup baik aktivitasnya dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terdapat 23 (dua puluh tiga) 

siswa yang masuk dalam kriteria baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika. Terdapat 15 (lima belas) siswa yang masuk dalam 

kriteria sangat baik aktivitasnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika. 

Setelah diberikan tindakan hasil belajar matematika siswa kelas X 

Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan sudah terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas. Rata-rata kelas sudah mencapai nilai KKM yang sudah 

ditentukan yaitu 65. Pada siklus II ini menunjukkan bahwa rata-rata kelas dalam 

pembelajaran matematika adalah 75.00. Hanya terdapat 2 siswa atau sebesar 

4.44% siswa masuk dalam kriteria tidak tuntas. Terdapat 37 siswa atau sebesar 

93.33% siswa masuk dalam kriteria tuntas. 

Pembahasan 

Problem posing atau pembentukan soal adalah salah satu cara yang 

efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa guna meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Strategi tersebut 

diberikan pada pembelajaran matematika untuk siswa kelas X Multimedia 3 SMK 

PGRI Ngadirojo Pacitan. Pemberian tindakan strategi posing memberikan 

dampak positif bagi proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Siswa 
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menjadi memiliki keterampilan memcahkan masalah yang membantu siswa 

dalam memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Silver dan Cai dalam Surtini (2004: 49) menunjukkan bahwa 

kemampuan pembentukan soal berkorelasi positif dengan kemampuan 

memecahkan masalah. Dengan demikian kemampuan pembentukan soal sesuai 

dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah sebagai usaha 

meningkatkan hasil pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa. Dari sini kita peroleh bahwa pembentukan soal penting 

dalam pelajaran matematika guna meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa dengan membuat siswa aktif dan kreatif.  

Dengan penggunaan problem posing bukan hanya guru saja yang aktif 

namun juga siswa aktif dalam setiap tahap pembelajaran. Siswa mulai belajar 

bagaimana menganalisis materi dan menyusunnya dalam sebuah soal. Meskipun 

di siklus I siswa masih terlihat bingung, namun karena kekatifan guru untuk 

memperbaiki pembelajaran dengan membagikan modul mateamtika dan 

penjelasan langkah-langkah problem posing pembelajaran mnejadi interaktif dan 

bermakna. Siswa bekerja kelompok, mengerjakan tugas, berdiskusi dan juga 

mempresetasikan. Dapat dikatakan bahwa problem posing mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika di SMK 

PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abu dan Sayed (2010) dengan judul penelitian “Effectiveness Of 

Problem Posing Strategies On Prospective Mathematics Teachers’ Problem 

Solving Performance”, penelitian ini membahas mengenai strategi dalam 

pembelajaran matematika. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa siswa harus 

diberi kesempatan untuk merumuskan masalah dari situasi yang diberikan dan 

menciptakan masalah baru dengan memodifikasi kondisi dari masalah yang 

diberikan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja guru dan siswa meningkat secara 

keseluruhan ketika menggunakan strategi problem posing. 
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Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Abu dan 

Sayed (2010) dengan penelitian yang dilakukan di SMK PGRI Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama 

membahas mengenai pembelajaran matematika dengan strategi problem pasing. 

Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Abu dan Sayed (2010) bukan hanya 

siswa saja yang aktivitasnya meningkatkan, namun problem pasing juga 

memberikan manfaat bagi guru. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SMK 

PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan hanya menilai dari aspek siswanya saja, belum 

menilai manfaat bagi guru. 

Siswa kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan 

pada awalnya sanagt pasif dalam melngikuti pembelajaran. Namun setelah 

diberikan tindakan berupa penggunaan metode problem posing siswa tertantang 

untuk menguji potensi yang dimilikinya. Mereka melakukan aktiviats dan 

menunjukkan hasil yang baik. Peningkatan aktivitas siswa kelas X Multimedia 3 

dengan metode problem posing sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramirez (2006) dengan judul penelitiannya “A Mathematical Problem–

Formulating Strategy”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem posing 

mampu meningkatkan proses pembelajaran matematika dimana siswa 

menunjukkan keaktifannya di dalam kelas. Untuk peningkatan kualitas proses 

pembelajaran matematika yang dilihat dari aktivitas siswa dalam mengikuti 

setiap tahap pembelajaran dapat dilihat dari gambar berikut ini. 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Gambar 2.  Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Matematika Siswa 
Kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan 

 
Berdasarkan gambar di atas terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan 

kualitas proses pembelajaran matematika setelah dan sesudah pemberian 

tindakan berupa startegi problem posing. Siswa sudah mulai aktif dalam 

melakukan kerjasama dengan teman sekelompoknya maupun lain kelompok. 

Pola pikir siswa sudah sistematis sehingga tugas yang diberikan dikerjakan secara 

sungguh-sungguh. Siswa juga sudah berani melakukan presentasi di depan kelas 

atas soal yang sudah dibuatnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Norman dan Bakar (2011) dengan judul penelitian “Secondary School 

Students’ Problem Posing Strategies: Implications To Secondary School Students’ 

Problem Posing Performances”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

mampu memecahkan masalah yang diebrikan oleh guru dan mampu menyusun 

soal matematika untuk diberikan kepada siwa lainya. Siswa juga mampu 

melakukan presentasi mengenai soal yang dibuat dan cara menyelesaikan soal 

tersebut. Sebelum diberikan tindakan persentase keaktifan siswa hanya 

mencapai 49.00% dalam kategori cukup baik. Setelah diberikan tindakan 

mengalami peningkatan menjadi 63.33% pada siklus I dalam kategori baik, dan 

meningkat menjadi 81.11% pada siklus II dalam kategori sangat baik. 

Peningkatan keaktifan siswa di atas tidak lepas dari peran guru yang 

selalu memberikan motivasi dan juga melakukan proses pembelajaran dengan 

optimal. Guru SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan mempersiapkan 



13 
 

 

pembelajaran dengan baik mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Siswa 

yang belum mampu menyusun soal, diberikan masukan dengan sabar dengan 

teknik pendekatan individual yang tidak menyinggung perasaan siswa. Gambaran 

aktivitas guru SMK PGRI Ngadirojo kabupaten Pacitan yang merupakan dampak 

positif dari pembelajaran matematika dengan problem posing sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Akay (2010) dengan penelitian yang berjudul “The 

Effect of Problem Posing Oriented Analyses-II Course on the Attitudes toward 

Mathematics and Mathematics Self-Efficacy of Elementary Prospective 

Mathematics Teachers”, penelitian ini membahas mengenai pembelajaran 

matematika terutama sikap pengajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

matematika. Dalam hal ini penelitian ini menguji pengaruh instruksi problem 

posing pada sikap terhadap matematika dan potensi diri guru matematika. 

Dalam hasil analisis data, maka ditetapkan bahwa instruksi problem posing 

memberikan efek yang positif pada sikap dan potensi diri guru matematika.  

Tidak hanya proses pembelajarannya saja yang mengalami 

peningkatan, startegi problem posing yang diterapkan oleh guru matematika di  

SMK PGRI Ngadirojo Pacitan juga mampu meningkatkan out put pembelajaran 

yang dilihat dari hasil belajar siswa seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3. Peningkatan Rata-Rata Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X 
Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan 
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Berdasarkan gambar di atas bahwa setelah diberikan tindakan rata-

rata siswa dalam pembelajaran matematika mampu mencapai nilai KKM yang 

ditentukan sekolah yaitu 65. Sebelum diberikan tindakan rata-rata kelas hanya 

mampu mencapai nilai 60.22. Setelah diberikan tindakan mengalami 

peningkatan menjadi 65.00 pada siklus I, dan meningkat menjadi 75 pada siklus 

II. Ketuntasan belajar siswa kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan juga mengalami peningkatan seperti yang terlihat dari gambar berikut 

ini. 

 

 

Gambar 4. Peningkatan Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas X 
Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan 

 
Berdasarkan gambar di atas terjadi peningkatan persentase untuk 

ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Sebelum diberikan 

tindakan berupa penerapan strategi problem posing ketuntasan belajar siswa 

hanya mampu mencapai persentase sebesar 37.78%. Setelah diberikan tindakan 

mengalami peningkatan menjadi 51.11% pada siklus I, dan meningkat menjadi 

93.33% pada siklus II. 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan 

penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Terjadi peningkatan kualitas proses 

pembelajaran Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 

3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Kualitas proses pembelajaran awalnya 

hanya mencapai 49.00%, meningkat menjadi  63.33% pada siklus I, dan 

meningkat menjadi 81.11% pada siklus II. 2) Terjadi peningkatan kualitas out put 

pembelajaran Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 

3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Kualitas out put dilihat dari hasil 

belajar siswa yang mampu mencapai nilai KKM yaitu 65. Rata-rata awal mencapai 

nilai 60.22 dengan ketuntasan belajar 37.78%, meningkat menjadi 65 dengan 

persentase ketuntasan 51.11%. padi siklus I, dan meningkat menjadi 75 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 93.33% pada siklus II. 

 Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi 1) Bagi Kepala Sekolah, 

memberikan segala fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran baik yang 

berbentuk teknologi maupun program peningkatan kompetensi guru dan siswa. 

Kepala sekolah perlu membuat kebijakan baru bagi guru untuk melakukan 

inovasi pembelajaran tidak hanya menggunakan satu trategi belajar saja namun 

menggunakan alternatif yang variatif. 2) Melakukan proses pembelajaran yang 

tepat dan proporsional untuk mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran yang 

maksimal. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada diri siswa dengan 

menggunakan berbagai strategi pembelajaran agar siswa sehingga tercipta 

pembelajaran yang berkualitas. 3) Bagi Siswa, aktif dalam setiap tahap kegiatan 

pembelajaran baik individu maupun kelompok.  
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