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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang di berikan di 

bangku sekolah mulai dari SD sampai SMA yang mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan. Akan tetapi, minat siswa dalam belajar matematika sangat 

kurang. Salah satunya yaitu terlihat di salah satu kelas di sebuah sekolah 

menengah pertama yaitu kelas VII-D di SMPN 2 Mojosari. SMPN 2 Mojosari ini 

merupakan salah satu SMPN yang ada di kota Mojosari. 

Dalam penelitian ini penulis mengamati proses pembelajaran matematika 

semester ganjil pada kelas VII – D SMPN 2 Mojosari. Pada data nilai rata–rata 

salah satu ulangan harian mata pelajaran matematika adalah 57,66 padahal dalam 

pembelajaran matematika dikatakan tuntas di sekolah tersebut jika nilai rata–rata 

mencapai 70, sedangkan ketuntasan belajar di kelas VII – D baru mencapai 47%. 

Dari hasil pengamatan tersebut, hal ini membuktikan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang masih kurang maksimal dalam segi hasil belajar 

di kelas tersebut. 

Dalam proses belajar dikelas terlihat aktivitas belajar siswa dikelas masih 

kurang. Dimana masih banyak siswa yang tidak memperhatikan apa yang tengah 

diajarkan oleh guru. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, seperti 

berbicara sendiri dengan temannya. Bahkan, banyak juga siswa yang tidak 

membawa buku paket matematika. Sehingga, suasana dikelas terlihat kondisi 

siswa yang pasif dan guru yang lebih aktif. 

Minat belajar matematika pada kelas VII D ini juga masih rendah. Ibu Sri 

Windarti selaku guru matematika kelas VII - D mengatakan sudah memberikan 

motivasi kepada siswa untuk menjawab pertanyaan atau memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya yang bertujuan  agar dalam diri siswa tumbuh minat untuk 

aktif dalam proses belajar matematika. Akan tetapi, respon yang diberikan oleh 

siswa kurang maksimal, karena hanya sebagian siswa saja yang aktif. Hal itu 

terlihat saat guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan guru menayakan siapa 
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yang bisa menjawab. Akan tetapi, respon yang diberikan oleh siswa tidak ada. 

Sehingga guru mengalami kendala dalam memprediksi siswanya mengerti atau 

tidak tentang materi yang tengah diajarkan. Dari sebagian siswa mengatakan 

bahwa mereka takut menjawab soal dari guru karena takut salah. Hal tersebut 

harus segera di hilangkan dari diri siswa, karena jika mereka takut melakukan 

sesuatu maka minat dalam belajar juga tidak akan tumbuh dan menurunnya 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil pengamatan diatas, maka pengamat ingin 

mencoba menerapkan Teknik Probing-Prompting melalui pendekatan 

Metakognitif untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam belajar 

matematika. 

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, 

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak 

membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan 

penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas ataupun 

metode tanya jawab. 

Teknik probing-prompting adalah teknik pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian petanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan 

pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Dengan model pembelajaran ini proses 

tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa 

mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari prses 

pembelajaran. Apabila siswa mengalami kebuntuhan atau kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan dari guru, maka guru membimbing melalui pertanyaan-

peranyaan yang bertujuan untuk memberi petunjuk dari jawaban yang di inginkan. 

Kemungkinan akan terjadi sausana tegang, namun demikian bisa dibiasakan. 

Untuk mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya memberikan serangkaian 

pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, nada lembu, ada 

canda, senyum, dan tertawa, sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, 

dan ceria. Guru harus menghargai jawaban siswa yang salah karena salah adalah 
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cirinya dia sedang belajar, ia telah berpartisipasi. Hal itu bertujuan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. ( Suherman, AS : 2004 ) 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua 

jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). (Ariyanti: 

2008) 

Pendekatan metakognitif adalah pendekatan yang melandasi langkah-

langkah dalam proses belajar-mengajar berupa kegiatan belajar yang 

mengarahkan siswa menjadi seorang pelajar yang aktif. Pendekatan ini sangat 

membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas besar. Tanpa mengubah 

materi pelajaran yang ada, jumlah siswa maupun posisi tempat duduk siswa. 

(Afakhrianti: 2004) 

Penerapan metode pembelajaran Teknik Probing-Prompting melalui 

pendekatan Metokognitif ini merupakan salah satu pembelajaran yang baik untuk 

diterapkan, karena pendekatan ini menuntut siswa belajar dengan berfikir bebas 

tentang apa yang difikirkannya, analisis, bertanggung jawab, aplikasi, dan 

mengevaluasi proses berfikir siswa sendiri. Kemampuan metakognitif setiap 

individu pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan pembelajaran 

tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan minaat siswa untuk lebih aktif 

mengikuti pelajaran matematika dikelas, sehingga prestasi siswa juga akan 

meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian diatas, rumusan penelitian ini adalah, apakah 

teknik Probing-Prompting melalui pendekatan metakognitif dapat meningkatkan 
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minat dan prestasi belajar matematika? Secara lebih terinci, rumusan masalah 

tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Apakah teknik Probing-Prompting melalui pendekatan Metakognitif dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika? 

2. Apakah teknik Probing-Prompting melalui pendekatan Metakognitif dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam belajar matematika? 

3. Apakah teknik Probing-Prompting melalui pendekatan Metakognitif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar matematika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar peningkatan minat siswa dalam belajar matematika 

dengan teknik Probing-Prompting melalui pendekatan Metakognitif. 

2. Mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi siswa dalam belajar 

matematika dengan teknik Probing-Prompting melalui pendekatan 

Metakognitif. 

3. Mengetahui apakah dengan teknik Probing-Prompting melalui pendekatan 

Metakognitif bisa meningkatkan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

matematika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, adapun manfaat yang di inginkan dari peneliti, 

manfaat-manfaat tersebut dijabarkan antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bekal dalam mengajar khususnya 

kegiatan pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki proses 

kegiatan belajar mengajar matematika. 
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3. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan disekolah. 

4. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan prestasi siswa dalam belajar 

matematika. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar sesuai dengan yang dimaksud dan 

tidak menimbulkan permasalahan yang baru maka penulis memberikan batasan 

yaitu: 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah materi awal semester genap 

yaitu Himpunan. 

2. Aspek minat siswa yang di nilai hanya pendapat siswa tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan teknik probing-prompting melalui pendekatan 

metakognitif melalui wawancara dan hanya di ambil subyek 4 siswa. 

3. Aspek aktivitas yang di nilai hanya berupa kegiatan fisik atau kegiatan yang 

dilakukan siswa selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung sesuai 

indikator dan subyek yang di amati hanya 8 siswa yang di pilih secara acak. 

4. Aspek prestasi yang di nilai yaitu nilai tes pada tiap akhir siklus yang 

dilakukan terhadap seluruh siswa kls VIID di SMP Negeri 2 Mojosari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


