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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh penerapan strategi problem 

posing berbasis assessment for learning terhadap hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. (2) mengetahui pengaruh tingkat keaktifan belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. (3) untuk mengetahui interaksi antara strategi 

problem posing berbasis assessment for learning dan tingkat keaktifan belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini merupakan eksperimen 

semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta Tahun 2014/2015. Sample yang digunakan pada penelitian ini yaitu 60 

siswa. Sample diambil dengan teknik random sampling. Sample yang terpilih 

adalah kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 

Data hasil belajar matematika siswa dikumpulkan dengan metode tes. Data yang 

dikumpulkan diuji hipotesis dengan menggunakan ANAVA dua jalan dengan sel 

tak sama dengan α = 5% menunjukkan (1) 𝐹𝐴= 5,01487 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,02 berarti ada 

pengaruh strategi pembelajaran problem posing berbasis assessment for learning 

dan ekspositori terhadap hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan rata-rata hasil 

belajar, dengan menggunakan strategi problem posing berbasis assessment for 

learning lebih baik dibandingkan strategi ekspositori (𝑋 A1 = 70,0370 sedangkan 𝑋 A2 

= 62,4444), (2) 𝐹𝐵= 1,31538 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,17 berarti tidak ada pengaruh tingkat 

keaktifan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) 𝐹𝐴𝐵= 0,86718 < 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,17 artinya tidak ada interaksi antara strategi problem posing berbasis 

assessment for learning dan tingkat keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

Kata kunci: Strategi problem posing berbasis assessment for learning, keaktifan 

belajar, hasil belajar. 

 



2 
 

Abstract 

 

This study aims to: (1) know the effect of the implementation of problem posing 

strategy based assessment for learning on learning outcomes of students in 

learning mathematics. (2) know the effect of the level of activity students on 

learning mathematics outcomes of students. (3) know the interaction between 

problem posing strategy based assessment for learning and the level of activity on 

learning outcomes of students' learning of mathematics. The research is a quasi-

experiment. The population of this study were all  of seven grade students at  SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta in 2014/2015 academic year. Samples used in this 

study were 60 students. Samples taken by random sampling technique.The selected 

sample is  VII C as the experimental class and VII E as the class control. 

Mathematics learning outcome data were collected with the test method. Data 

collected were tested hypotheses using two way ANOVA with α = 5% shows that: 

(1) FA = 5,01487 > Ftabel = 4,02 which means that there is influence between the 

problem posing based assessment for learning strategy and the ekspositori strategy 

to results mathematics learning. Based on the average of the student’s  result, using 

problem posing based assessment for learning is better than the ekspositori 

strategy (𝑋 A1 = 70,0370 whereas 𝑋 A2 = 62,4442), (2) FB = 1,31538 < Ftabel = 3,17 

which means that there is no influence on the level of activity of learning 

mathematics student learning outcomes, (3) FAB = 0,86718 < Ftabel = 3,17 which 

means that there is no interaction between problem posing strategy based 

assessment for learning and the level of activity on learning outcomes of students' 

learning of mathematics. 

 

Keywords: Strategies problem posing based assessment for learning, active learning, 

learning outcomes. 

 

Pendahuluan 

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu 

dengan pendidikan berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 

terus menerus diupayakan dan dibenahi oleh pemerintah, diantaranya dengan 

penyempurnaan kurikulum. Kurikulum merupakan alat yang digunakan sebagai 

pedoman melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu 

yang berisi rencana dan pengaturan berupa tujuan, isi, dan bahan pembelajaran 

(Kurinasih, 2014: 3). 

Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara lain masih berada ditingkat bawah. Demikian pula untuk mata pelajaran 

matematika. Hasil survei PISA (Programme for International Students Assesment) 

tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara dengan skor 
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rata-rata yang diperoleh yaitu 375 (OECD, 2012: 5). Sedangkan berdasarkan hasil 

penelitian dari TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) pada tahun 

2011, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 42 negara dengan peroleh skor 

rata-rata 386 jauh dibawah skor rata-rata internasional yaitu 500 (EIA, 2012). 

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil Ujian Nasional Jenjang SMP 

Negeri dan Swasta tahun 2012 sekabupaten Surakarta menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata mata pelajaran matematika (5.94) lebih rendah dibandingkan dengan 

mata pelajaran bahasa indonesia (7.92) dan bahasa inggris (5.96). Nilai paling 

rendah dalam Ujian Nasional adalah mata pelajaran matematika dengan skor 1.25. 

Sedangkan mata pelajaran bahasa indonesia 3.00 dan bahasa inggris 1.60 

(litbang.kemdikbud.go.id). 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa juga dialami oleh SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. Hal ini terlihat dari data hasil Ujian Akhir Semester 

Ganjil siswa kelas VII tahun ajaran 2014/2015. Dari data kelas VII A sampai VII 

F yang berjumlah 155 siswa, nilai yang didapatkan siswa masih relatif rendah. 

Siswa dengan nilai 80 ke atas ada 9 siswa (6%), nilai 70 sampai 79 ada 26 siswa 

(17%), siswa dengan nilai 60 sampai 69 ada 54 siswa 35%) dan siswa yang 

mendapat nilai dibawah 59 ada 66 siswa (43%). Ini menunjukkan bahwa masih 

ada 77% siswa yang belum mencapai batas ketuntasan pada saat Ujian Akhir 

Semester Ganjil. Dimana batas ketuntasan mata pelajaran matematika yaitu 70. 

Strategi pembelajaran berperan penting dalam proses pembelajaran. Strategi 

pembelajaran (Hamruni, 2012: 2) dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Menurut Rahman (2011:55) guru tidak hanya perlu menguasai materi 

yang akan diajarkan kepada peserta didik, ia juga harus menguasai berbagai 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan dikelas dan ia pun juga harus 

memahami motivasi dan kompetensi belajar peserta didik. Tantangan yang paling 

utama untuk seorang pendidik yaitu membuat inovasi yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didiknya. 

Menurut Ghasempour (2013) bahwa dalam problem posing diperlukan 

sebuah tren baru dalam kegiatan pembelajaran matematika sehingga siswa 
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diminta untuk merumuskan masalah dari situasi tertentu dan menciptakan masalah 

baru dengan memodifikasi kondisi masalah yang diberikan. Dalam strategi 

pembelajaran ini guru berperan sebagai pembimbing dan pengarah dalam kegiatan 

pembelajaran siswa sesuai dengan tujuan. 

Penilaian guru dalam pembelajaran pada umumnya dilakukan diakhir proses 

pembelajaran. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik tidak 

hanya strategi pembelajaran yang inovatif saja, tetapi guru juga perlu memiliki 

strategi penilaian yang tepat dalam pembelajaran. Strategi assessment for learning 

(afl) merupakan strategi penilaian yang dapat membantu peserta didik untuk lebih 

menguasai dan memahami materi pelajaran. Strategi ini memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk lebih bertanggung jawab terhadap cara belajar mereka 

masing-masing. Menurut Basuki dan Hariyanto (2014: 159) dengan assessment 

for learning (afl), menjadikan pembelajaran memiliki tujuan yang jelas serta 

sesuai dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

Strategi pembelajaran dan strategi penilaian yang inovatif dapat didukung 

dengan adanya karakteristik yang dimiliki peserta didik. Salah satu karakteristik 

yang dimiliki peserta didik yang dapat menjadi pendukung meningkatnya prestasi 

belajar matematika siswa yaitu tingkat keaktifan belajar siswa. Keaktifan adalah 

sejauhmana keterlibatan seseorang dalam aktivitas secara optimal baik berupa 

jasmani maupun rohani. Perbedaan tingkat keaktifan belajar yang dimiliki setiap 

siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika. Dengan mengetahui 

perbedaan tingkat keaktifan belajar siswa dan disesuaikan dengan strategi 

pembelajaran serta strategi penilaiannya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Sesuai dengan permasalahan 

pokok, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh penerapan strategi problem posing berbasis assessment for learning 

terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika, untuk mengetahui 

pengaruh tingkat keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dan 

untuk mengetahui interaksi antara strategi problem posing  berbasis assessment 

for learning dan tingkat keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu. Budiyono (2003: 83) 

menyatakan bahwa penelitian eksperimental semu secara khusus meneliti 

mengenai keadaan praktis yang didalamnya tidak mungkin untuk mengendalikan 

semua variabel relevan yang ada kecuali beberapa dari variabel-variabel yang 

akan diteliti. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2014/2015. Teknik sampling dalam penelitian 

ini menggunakan teknik random sampling. Peneliti mengambil acak dua 

kelompok kelas dan terpilih kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E 

sebagai kelas kontrol. Metode untuk pengambilan data yaitu metode tes, angket, 

dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui data hasil belajar matematika 

yang akan dilakukan pada akhir penelitian. 

Sebelum dilakukan eksperimen terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan 

kemampuan awal. Uji keseimbangan kemampuan awal dalam penelitian ini 

menggunakan uji t, yang diambil dari nilai Ujian Akhir Semester matematika 

kelas VII C dan VII E semester ganjil SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun 

2014/2015. Instrumen tes dan angket penelitian terlebih dahulu diuji cobakan 

pada kelas uji coba intrumen. Soal yang dinyatakan valid itulah yang akan 

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai soal evaluasi hasil 

belajar. Setelah hasil evaluasi terkumpul, dilakukan uji prasyarat analisis yang 

meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas 

variansi menggunakan uji Bartlett. Untuk uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Seluruh analisis data penelitian ini 

menggunakan taraf signifikansi 5%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil belajar matematika siswa yang telah dinyatakan berdistribusi 

normal dan mempunyai varian yang homogen, maka selanjutnya akan dilakukan 
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uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil perhitungan uji hipotesis 

dengan taraf signifikansi 5% disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK Fobs Ftabel Keputusan 

Metode (A) 742,65518 1 742,6552 5,01487 4,02 H0 ditolak 

Keaktifan (B) 389,59134 2 194,7957 1,31538 3,17 H0 diterima 

Interaksi (AB) 256,84118 2 128,4206 0,86718 3,17 H0 diterima 

Galat 7996,8889 54 148,0905 - - - 

Total 9385,9766 59 - - - - 

 

Tabel 2. Rata-rata Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Ditunjau dari Tingkat Keaktifan Siswa 

Strategi 

Pembelajaran 

Keaktifan 
Total 

Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

PP + Afl (A1) 75,4444 68 66,6667 210,1111 70,0370 

Konven (A2) 64 58 65,3333 187,3333 62,4444 

Total 139,4444 126 132 397,4444 
 

Rerata 

Marginal 
69,7222 63 66 

  

 

Gambar 1 . Diagram Garis Rata-rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 

Kontrol Ditinjau dari Tingkat Keaktifan Siswa 

 

Hasil dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh 𝐹𝐴= 5,01487 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 4,02, karena 𝐹𝐴 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka H0A ditolak, artinya ada pengaruh strategi pembelajaran problem posing 
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berbasis assessment for learning dan ekspositori terhadap hasil belajar 

matematika siswa SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 

Untuk mengetahui strategi pembelajaran manakah yang lebih baik 

terhadap prestasi belajar siswa maka dapat dilihat dari rerata kedua kelas pada 

masing-masing strategi pembelajaran. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh 

rerata marginal prestasi belajar matematika. Pada kelas eksperimen yang 

dikenai strategi problem posing berbasis assessment for learning diperoleh 

rata-rata hasil belajar matematika sebebsar 70,0370 sedangkan pada kelas 

kontrol yang dikenai strategi ekspositori diperoleh rata-rata hasil belajar 

matematika sebesar 62,4444. Ini berarti bahwa strategi problem posing 

berbasis assessment for learning lebih baik jika dibandingkan dengan strategi 

ekspositori. 

Berdasarkan pada saat peneliti dilapangan bahwa selama proses 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran problem posing berbasis 

assessment for learning siswa lebih terlihat bersemangat dalam mengerjakan 

soal yang diberikan guru baik berkelompok maupun individu. Hal ini 

dimungkinkan karena dalam pembelajaran ini siswa lebih dituntut untuk dapat 

berfikir kreatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu 

kemampuan yang dimiliki anak dapat dioptimalkan dengan maksimal. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Arvianto, dkk (2013: 

680) yang menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif  TGT  yang 

berbasis AfL memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran kooperatif TGT dan konvensional, sementara model 

pembelajaran kooperatif TGT memberikan prestasi belajar lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Strategi pembelajaran 

yang berbasis AfL lebih dapat memberikan prestasi belajar lebih baik 

dibandingkan dengan strategi pembelajaran tanpa Afl. 

Hal ini karena dalam proses pembelajaran siswa lebih dituntut untuk 

mampu berfikir dengan cara mereka sendiri. Siswa dituntut untuk berfikir 

kreatif dalam mencari solusi dari masalah yang mereka buat. Sesuai dengan 

pendapat Ghasempour (2013) bahwa dalam problem posing diperlukan sebuah 
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tren baru dalam kegiatan matematika sehingga siswa diminta untuk 

merumuskan masalah dari situasi tertentu dan menciptakan masalah baru 

dengan memodifikasi kondisi masalah yang diberikan.  

Sedangkan pembelajaran matematika yang menggunakan strategi 

pembelajaran ekspositori, selama proses pembelajaran berlangsung siswa 

cenderung mendengarkan guru, karena strategi ini menggunakan metode 

ceramah. Tidak hanya itu soal yang diberikan siswa kebanyakan berasal dari 

buku paket, tanpa ada soal dari luar yang sengaja dibuat untuk menjadikan soal 

lebih bervariasi. Dari soal yang ada dibuku paket kemudian didiskusikan 

bersama dengan guru tanpa ada balikan setelah diskusi selesai. Hal ini 

sependapat dengan penelitian Guntara I Wayan (2014) bahwa rendahnya hasil 

belajar menggunakan model pengajaran konvensional dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kegiatan pembelajaran guru cenderung 

menggunakan metode ceramah, misalnya guru memberikan ceramah di depan 

kelas dan siswa hanya mencatat. 

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang dikenai strategi problem posing 

berbasis assessment for learning dengan siswa yang menggunakan strategi 

ekspositori. Dalam penggunaan strategi problem posing berbasis assessment 

for learning memacu siswa untuk berfikir kreatif dalam proses pembelajaran 

matematika sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Abu-Elwan (2000: 67) yang menjelaskan bahwa hasil 

dari penelitian tentang problem posing mendukung hipotesis dan perbaikan 

yang signifikan dalam kinerja pemecahan masalah siswa yang diamati guru, 

serta ada perbaikan yang signifikan dalam kinerja siswa dalam tes prestasi. 

 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh dengan taraf signifikan 

5% diperoleh FB= 1,31538 dan Ftabel  = 3,17. Karena Fhitung  < Ftabel  maka 

H0B  diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyono (2009: 148) bahwa 

keputusan uji diambil dengan melihat apakah nilai statisitk uji amatan berada 

di daerah krtitis atau tidak. Jika nilai statisitik uji amatan berada di daerah 
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kritis, maka  H0  ditolak, sebaliknya bila nilai statistik uji amatan tidak berada 

di daerah kritis, maka H0 diterima. Dalam penelitian ini, nilai statisitik uji 

amatan tidak berada di daerah amatan, maka H0 diterima. Artinya bahwa tidak 

ada pengaruh tingkat keaktifan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hal ini kurang sesuai dengan penelitian Subhan Amin (2013) yang 

menyatakan keaktifan siswa merupakan salah satu faktor penting dalam  

pembelajaran karena tanpa adanya keaktifan bertanya, siswa tidak akan bisa 

berkembang dan mengikuti pembelajaran sesuai yang diharapkan. 

Kemungkinkan juga tidak adanya pengaruh keaktifan belajar dikarenakan: 

a. adanya faktor lain yang memberikan kotribusi yang lebih besar dalam 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, seperti minat belajar siswa, 

lingkungan, latar belakang keluarga dan lain sebagainya.  

b. ada sebagian siswa yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan yang mereka 

lakukan saat pengisian angket keaktifan siswa, sehingga hasil yang 

diperoleh tidak menggambarkan keadaan diri siswa yang sebenarnya. 

Maksud siswa mungkin lebih condong untuk menjawab yang memberikan 

kesan bahwa mereka memiliki keaktifan belajar yang tinggi. 

c. Siswa tidak serius dalam pengisian angket. Banyak siswa menjawab 

pertanyaan dalam angket tanpa memaknai, memahami maksud yang 

terkandung dalam angket tersebut. 

Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh FAB  = 0,86718 dan Ftabel  = 3,17. Karena FAB  < 

Ftabel   maka HOAB  diterima. Artinya tidak ada interaksi antara strategi 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar. Hal ini dapat 

dilihat pada diagram garis gambar 1. Karena pada tiap kategori keaktifan 

belajar baik tinggi, sedang maupun rendah pembelajaran dengan strategi 

problem posing berbasis assessment for learning selalu lebih baik daripada 

pembelajaran yang menggunakan strategi ekspositori, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan 

keaktifan belajar matematika siswa. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya analisis variansi serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan di muka, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran problem posing berbasis 

assessment for learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

strategi ekspositori. Dengan melihat rerata dari kedua kelas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi pembelajaran problem 

posing berbasis assessment for learning lebih baik jika dibandingkan dengan 

strategi ekspositori dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta semerter genap tahun 2014/2015. 

2. Tidak ada pengaruh tingkat keaktifan belajar matematika siswa terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

semerter genap tahun 2014/2015. 

3. Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan tingkat keaktifan 

belajar matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa pada siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta semerter genap tahun 2014/2015. 
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