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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Diskripsi Teori 

1. Hakekat Matematika 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), matematika 

didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah 

mengenai bilangan.12 Tidak hanya berkaitan dengan bilangan, matematika 

juga berhubungan dengan unsur ruang sebagai sasarannya, misalnya 

memahami simbol- simbol matematika, hubungan pola, bentuk dan 

struktur.13 Matematika juga meliputi kemampuan mengukur, menurunkan, 

menghitung, menggunakan rumus yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari- hari. 

Matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan14. 

Matematika merupakan ilmu tentang logika yang berkaitan dengan bentuk 

besaran, susunan, dan konsep- konsep yang saling berhubungan dengan 

lainnya, seperti jumlah yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang 

yakni aljabar, analisis dan geometri.15 

 
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/ daring (dalam jaringan), 

diakses 6 Maret 2020 pukul 05.20   
13 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) 

hal. 172 
14 Nana Supriatna, Kamus Matematika (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2011) hal. 80 
15 H. Erman Suherman dan dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer 

(Bandung: JICA UPI, 2013 ). hal. 16 
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Matematika merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri, dalam artian 

bahwa bukan pengetahuan menyendiri, melainkan ada karena membantu 

permasalahan yang ada pada manusia dalam menyelesaikan permasalahan 

sosial, ekonomi, dan alam.16 Pendapat lain mengatakan, matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari ilmu lainnya yaitu perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin, dan 

mengembangkan daya pikir manusia.17 

Dari beberapa pendapat diatas mengenai definisi matematika, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang tidak berdiri 

sendiri yang mendasari ilmu lainnya, mempelajari berkaitan dengan 

bilangan, unsur ruang dan konsep- konsep yang saling berhubungan dengan 

yang lainnya. 

 

2. Model pembelajaran pengajuan masalah (problem posing) 

a. Pengertian model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang   melukiskan 

prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagi 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan para  guru dalam 

merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. 

 
16 Ibid., hal. 17 
17 Masykur dan Abdul Halim Fathani, Mathematical Intelligence: Cara Cerdas Melatih 

Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 52 
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Model Pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di 

tahun 1998 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam 

mata pelajaran matematika. Selanjutnya model ini dikembangkan pula 

pada mata pelajaran yang lain. Pembelajaran dengan model pemberian 

tugas pengajuan soal (Problem Posing) pada intinya meminta siswa 

mengajukan soal atau masalah18 Problem Posing merupakan suatu 

bentuk pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada 

perumusan soal dan penyelesaiannya berdasarkan situasi yang 

diberikan.19 Problem posing adalah bentuk model pembelajaran yang 

menekankan pada pengajuan soal atau perumusan masalah oleh siswa 

dan disertai jawaban dari permasalahan tersebut.20  

Problem posing dapat diartikan membangun atau membentuk 

permasalahan. Problem Posing adalah suatu kegiatan pemberian tugas 

kepada peserta didik agar terlibat langsung dalam pembuatan soal dan 

menyelesaikannya sesuai dengan konsep atau materi yang telah 

dipelajari.21 Pengajuan masalah (problem posing) memberikan keluasan 

siswa atau peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan 

 
18 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014). hal. 132 
19 Nur Syamsi dan Eko Hariyadi, “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing dengan 

Strategi Search, Solve, Create, Share terhadap Hasil Belajar Siswa” dalam Jurnal Pendidikan 

Teknik Elektro 2 no 2 (2012): 93-100 
20 I. M. Astra, dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pre-Solution 

Posing  terhadap Hasil Belajar Fisika dan Karakter Siswa SMA” dalam Jurnal Pendidikan Fisika 

Indonesia 8 (2012): 135-143 
21 Arlin Astriyani, “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik dengan 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing” dalam Pendidikan Matematika 2 no. 1 (2016) 
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merumuskan masalahnya (lebih khusus soal) sendiri dan menyelesaikan 

masalah yang diajukannya.22 

Dari berbagai pendapat mengenai definisi pengajuan masalah 

(problem posing), peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

pengajuan masalah (problem posing) adalah model pembelajaran 

matematika yang mengharuskan siswa dalam mengajukan masalah 

(soal) kemudian menyelesaikan masalah (soal) yang dibuat. 

Problem posing atau pembentukan soal atau pembentukan masalah 

mencakup dua macam kegiatan, yaitu 

a) Pembentukan soal baru atau pembentukan soal dari situasi atau 

dari pengamaln peserta didik 

b) Pembentukan soal dari soal yang sudah ada 

Sedangkan Silver dan Cai menggolongkan tiga aktivitas kognitif dalam 

pembuatan soal sebagai berikut: 

a) Pre-solution posing, yaitu dimana seseorang membuat soal dari 

situasi yang disajikan. 

b) Within- solution posing, yaitu dimana seseorang membuat soal dari 

merumuskan kembali masalah saat sedang diselesaikan. 

c) Post- solution posing, yaitu dimana seseorang membuat soal 

dengan memodifikasi tujuan atau kondisi yang sudah ada masalah 

 
22 Tatag Y.E. Siswono, “Problem Posing: Sebuah Alternatif Pembelajaran yang 

Demokratis” (2004) 
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yang telah diselesaikan untuk menghasilkan masalah (soal) 

baru.23 

Secara garis besar, pembelajaran problem posing sebagai berikut: 

1) Menyiapkan pembelajaran 

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran 

3) Menjelaskan materi pembelajaran 

4) Memberikan materi pembelajaran 

5) Memberikan kesempatan kepada pesrta didik untuk menanyakan 

yang belum jelas 

6) Memberikan kesempatan kepada pesrta didik untuk membuat soal 

sebanyak mungkin dari situasi yang diberikan dan 

mempresentasikannya di depan kelas 

7) Mempersilahkan peserta didik menyelesaikan soal yang dibuatnya 

sendiri sebagai latihan, tenaga pendidik memberikan situasi yang 

lain dan meminta peserta didik membuat soal lagi 

8) Mempersilahkan peserta didik untuk menyelesaikan soal yang 

dibuatnya24 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu aktivitas 

kognitif dalam pembuatan soal yakni post solution posing, dengan 

tipe ini siswa dituntut mengajukan soal dengan memodifikasi tujuan 

atau kondisi soal yang telah diselesaikan untuk membuat soal baru. 

 
23 Edward A. Silver dan Jinf’a Cai, “An Analysis of Arithmetic Problem Posing by Middle 

Scool Students”, dalam Journal or Research in Mathematics Education 27 no. 5 (1996): 521-539 
24 Arlin Astriyani, “Peningkatan Kemampuan.... 
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Dengan jenis ini, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa dalam 

memahami materi yang telah diajarkan. 

b. Langkah- langkah model pembelajaran pengajuan masalah 

(problem posing) 

1) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. 

2) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen 

terdiri atas 4 – 5 orang siswa. 

3) Siswa diminta membuat soal berdasarkan informasi atau 

situasi yang diberikan atau disajikan guru dan siswa yang 

bersangkutan harus mampu menyelesaikan soal-soal tersebut. 

4) Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari dengan cara beberapa kelompok mempersentasikan 

hasil pekerjaannya. 

5) Guru memberikan tugas secara individual sebagai penguatan.25 

Adapun langkah- langkah model pembelajaran pengajuan masalah 

(problem posing) pada penelitian ini sebagai berikut:  

a) Guru menjelaskan materi  

b) Guru memberikan contoh soal  

c) Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok beranggotakan 

4-5 orang 

d) Siswa diberikan lembar kerja kelompok  

 
25 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif... 



20 
 

e) Siswa diminta menyelesaikan soal yang diberikan dan 

membuat soal sesuai situasi yang disajikan serta 

menyelesaikan soal yang dibuat 

f)  Guru memberikan kesempatan siswa mempresentasikan 

hasil pekerjaannya 

g) Guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

c. Kelebihan model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) 

Adapun kelebihan model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) meliputi: 

1) Mendidik murid berfikir kritis 

2) Siswa aktif dalam pembelajaran 

3) Belajar menganalisis suatu masalah 

4) Mendidik anak percaya pada diri sendiri26 

Problem Posing diterapkan secara berkelompok untuk melatih 

siswa aktif bekerja sama dengan teman kelompoknya agar siswa 

yang mengalami kesulitan dapat berkomunikasi dengan teman yang 

berkemampuan lebih agar mengetahui dan memahami masalah yang 

telah dibuat bersama sehingga dapat menyelesaikan secara bersama- 

sama pula. Keuntungan lain adalah siswa akan merasa lebih 

mudahmemecahkan masalah yang dibuat dan disepakati bersama. 

Disamping itu akan membiasakan siswa berpikir dengan 

 
26 Ibid. hal. 134 



21 
 

menganalisis beberapa pendapat dan akhirnya menemukan suatu 

solusi terbaik sehingga siswa dapat menguasai pelajaran secara 

tuntas agar hasil yang diperoleh meningkat.27 

d. Kekurangan model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) 

Adapun kekurangan model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) meliputi: 

1) Memerlukan waktu yang cukup banyak 

2) Tidak bisa digunakan di kelas rendah 

3) Tidak semua murid terampil bertanya28 

Kekurangan model pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) antara lain: 

1) Persiapan guru lebih karena menyiapkan informasi apa yang 

dapat disampaikan 

2) Waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soaldan 

penyelesaiannya sehingga materi yang disampaiakan lebih 

sedikit.29 

3. Alat Peraga 

Alat peraga merupakan bagian dari media. Media pengajaran diartikan 

sebagai semua benda yang menjadi perantara proses belajar, wujudnya bisa 

 
27 Evi Nur Ngaeni dan Abdul Aziz Saefudin, “ Menciptakan Pembelajaran yang Efektif 

dalam Pemecahan Masalah Matematika dengan Model Pembelajaran Problem Posing”, dalam 

Jurnal Pendidikan Matematika 6, no.2 (2017):264-274 
28 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran ..., hal. 134 
29 Dayang Yeni Riya Puspita,” Pelaksanaan  Pembelajaran Matematika Menggunakan 

Model Problem Posing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Kelas V” (2013) 
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berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.30 Alat peraga adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan yang 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian dan kemauan siswa sehingga 

memotivasi mendorong proses pembelajaran berlangsung dengan baik.31 

Dengan menggunakan alat peraga maka: 

1) Proses belajar mengajar termotivasi. Baik siswa maupun guru, dan 

terutama siswa, minatnya akan timbul. Ia akan senang, terangsang, 

tertarik, dan karena itu akan bersikap positif terhadap pengajaran 

matematika.Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk 

kongkrit dan karena itu lebih dapat dipahami dan dimengerti, dan 

dapat ditanamkan pada tingkat- tingkat yang lebih rendah. 

2) Hubungan anatara konsep abstrak matematika dengan benda di alam 

sekitar akan lebih dapat dipahami.32 

4. Minat  

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu.33 Minat merupakan 

kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan senang, 

memperhatikan, kesungguhan, adanya motif dan tujuan untuk mencapai 

 
30 Jamal Makmur Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, 

(Jogjakarta: Diva Press, 011) hal. 45 
31 Augus Pardossi, “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Menggunakan 

Alat Peraga,” Jurnal Pendidikan Matematika 9 (2018): 28–36,  
32 H. Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran..., hal. 80 
33 Ni Nyoman Parwati, dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 

2018) hal. 30  
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suatu tujuan.34 Minat adalah suatu dorongan atau keinginan pada diri 

seseorang yang timbul dengan adanya perasaan senang dan suka terhadap 

sesuatu. Minat belajar adalah suatu keinginan yang bertahan lama dalam 

pembelajaran tertentu.35  

Hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor yang mempengaruhinya baik dari faktor internal (dalam) maupun 

faktor eksternal (luar). Faktor dari dalam individu meliputi faktor fisik 

dan psikis, diantaranya minat siswa. Minat seseorang dalam mata 

pelajaran matematika dapat dilihat dari kecenderungan dalam 

memperhatikan perhatian terhadap pelajaran tersebut. Ditandai dengan 

keingintahuan lebih terhadap matematika, kesukaan siswa terhadap 

matematika, tugas- tugas yang diselesaian siswa. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Faktor dalam diri siswa (Internal) 

Faktor dalam diri siswa (Internal) merupakan faktor faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa yang berasal dari siswa sendiri. 

Faktor dari dalam diri siswa meliputi,  

a) Aspek jasmaniah 

Aspek jasmaniah mencakup kondisi fisik atau kesehatan 

jasmani dari individu siswa. 

 
34 Sirait, “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika.” 
35 Monawati, dkk, “Hubungan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

V SD Negeri Pertiwi Lamgarot Aceh Besar,” (2017):60 
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b) Aspek psikologis 

Faktor psikologis meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, 

fantasi, ingatan, berfikir, bakat dan motif. 

2) Faktor dari luar siswa (Eksternal) 

Adapun faktor dari luar siswa meliputi, 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga memiliki peranan yang besar dalam menciptakan  

minat belajar bagi anak. Keluarga merupakan lembaga 

pendidikan pertama bagi anak. Cara orang tua mengajar dapat 

mempengaruhi minat belajar anak. 

b) Sekolah  

Faktor dari dalam sekolah meliputi metode mengajar, 

kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber- sumber 

belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan 

temannya, guru- gurunya dan staf sekolah serta berbagai 

ekstrakurikuler.  

c) Lingkungan masyarakat. 

Lingkungan masyarakat meliputi hubungan dengan teman 

bergaul, kegiatan dalam masyakat, dan lingkungan tempat 

tinggal.36 

 

 

 
36 Zaki Al Fuad dan Zuraini, “Faktor- faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa 

Kelas I SDN 7 Kute Panang”, dalam Jurnal Tunas Bangsa 3, no.2 (2016):42-54 
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c. Indikator Minat Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indikator adalah 

sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.37  

Terdapat beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi, yaitu ; 

1) Perasaan Senang 

Perasaan senang atau suka dimiliki seorang siswa terhadap mata 

pelajaran yang dipelajari, tidak ada perasaan terpaksa dalam 

mempelajari mata pelajaran tersebut. 

2) Ketertarikan Siswa 

Ketertarikan berhubungan dengan hal yang mendorong siswa 

cenderung merasa tertarik pada sesuatu bisa berupa orang, benda, 

kegiatan, atau pengalaman efektif yang dirasakan oleh kegiatan itu 

sendiri. 

3) Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang terhadap sesuatu objek mengakibatkan 

orang tersebut tertarik dan senang dalam melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 

4) Perhatian dalam Belajar 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan, dan sebagainya dengan mengesampingkan suatu hal 

yang lain. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu objek, 

 
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/ daring (dalam jaringan), 

diakses 12 Maret 2020 pukul 10.05   
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maka dengan sendirinya dia akan menaruh perhatiannya terhadap 

objek tersebut.38 

 

5. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir yang telah dilakukan berulang- 

ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama karena hasil belajar 

turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai 

hasil yang lebih baik sehingga akan merubah cara berpikir serta 

mengahasilkan perilaku kerja yang lebih baik.39  

Hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar seseorang. Hasil 

belajar terkait dengan perubahan pada diri orang yang belajar. Bentuk 

perubahan sebagai hasil dari belajar berupa pengetahuan, pemahaman, sikap 

dan tingkah laku, keterampilan dan kecakapan.40 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa, dimana siswa dapat 

menunjukkan tingkat kemampuannya dalam mengikuti proses pembelajaran 

dalam waktu tertentu. Hasil belajar dapat dicerminkan sebagai nilai yang 

dapat menentukan berhasil atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal siswa diantaranya 

meliputi gangguan kesehatan, cacat tubuh, dan faktor psikologis yakni 

 
38 Safari, Evaluasi Pembelajaran. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003). hal. 60 
39 Sulihin B Sjukur, “Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil 

Belajar Siswa Tigkat SMK,” dalam Jurnal Pendidikan Vokasi 2, (2012): 368–78, 

https://doi.org/10.21831/JPV.V2I3.1043. 
40 Indah Lestari, “Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Matematika,” dalam Jurnal Formatif  3, no 2: 115-125 
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intelegensi, minat belajar, perhatian, bakat, motivasi, kematangan serta 

kesiapan peserta didik. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

hasil belajar diantaranya meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.41 

6. Materi Lingkaran 

Lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi 

bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran  

1) Unsur- unsur Lingkaran  

- Berupa garis 

a. Busur 

Ciri-ciri 

a) Berupa kurva lengkung 

b) Berhimpit dengan lingkaran 

c) Jika kurang dari setengah lingkaran (sudut pusat < 180º) 

disebut busur minor 

d) Jika lebih dari setengah lingkaran (sudut pusat > 180º) disebut 

busur mayor 

e) Busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat = 180º 

b. Jari- jari 

 Ciri-ciri 

a) Berupa ruas garis 

b) Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat 

c. Diameter  

 
41 Siti Nur Hasnah dan A. Sobandi, ”Minat Belajar sebagai Determinan hasil Belajar 

Siswa”, dalam Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, no 1 (2016): 130 
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Ciri-ciri 

a) Berupa ruas garis 

b) Menghubungkan dua titik pada lingkaran  

c) Melalui titik pusat pada lingkaran 

d. Tali busur 

Ciri-ciri 

a) Berupa ruas garis 

b) Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat 

e. Apotema 

Ciri-ciri 

a) Berupa ruas garis 

b) Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur 

c) Tegak lurus dengan tali busur 

- Berupa daerah 

a. Juring 

Ciri- ciri 

a) Berupa daerah di dalam lingkaran 

b) Dibatasi oleh dua jari- jari dan satu busur lingkaran 

c) Jari- jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran 

b. Tembereng 

Ciri- ciri 

a) Berupa daerah di dalam lingkaran 
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b) Dibatasi tali busur dan busur lingkaran42 

2) Sudut Pusat dan Sudut Keliling 

➢ Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis (kaki 

sudut) berhimpit dengan jari- jari lingkaran dan titik sudut 

berhimpit dengan titik pusat lingkaran 

➢ Sudut keliling adalah sudut yag kaki sudutnya berhimpit dengan 

tali busur, dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada 

lingkaran. 

 

 

 

Pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang 

sama, berlaku:  

Sudut pusat = 2x sudut keliling , atau 

                                       KOL = 2x KML 

   Sifat- sifat: 

a) Semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, 

besarnya adalah sama 

b) Sudut keliling yang menghadap diameter, besar sudutnya 

90º43 

3) Panjang busur dan Luas juring 

 
42 Abdur Rahman As’ari, dkk. Matematika.(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017) hal. 57 
43 Kurniawan, Mandiri Matematika SMP/ MTs Kelas VIII. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2013), hal 56  
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Hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas 

juring lingkaran yakni; 

  

Yang berarti untuk menentukan panjang busur dan luas juring 

suatu lingkaran dengan cara; 

  

                             atau  

      

  

    atau  

     

 

B. Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ilmiah dijadikan sebagai bahan 

rujukan dan memperoleh informasi. Adapun kajian penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alimah Nuri Hidayah yang berjudul “ Pengaruh Model pembelajaran 

problem posing Tipe Post Solution Posing Terhadap Minat dan Hasil 

Belajar Materi Bangun Datar Siswa Kelas VII SMPN 3 Bandung 

Tulungagung”. Hasil penelitian tersebut adalah  pengaruh model 

pembelajaran problem posing tipe post solution posing terhadap minat dan 
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hasil belajar matematika, hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik untuk 

Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root 

sebesar 0,038 < 0,05.44 

2. Rizki Nuradhika Rahmah yang berjudul “Pengaruh Model pembelajaran 

problem posing Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel Pada Siswa Kelas X SMK PGRI 1 

Tulungagung”. Hasil penelitian tersebut dengan menggunakan uji-t dapat 

diketahui dengan nilai (thitung = 4,056 > ttabel = 1,664) pada taraf 

signifikansi 5%, ada pengaruh model pembelajaran problem posing 

terhadap hasil belajar matematika materi SPLDV pada siswa kelas X SMK 

PGRI 1 Tulungagung. Adapun besar pengaruh model pembelajaran 

problem posing terhadap hasil belajar matematika materi SPLDV pada 

siswa kelas X SMK PGRI 1 Tulungagung adalah 0,840.45 

3. Siti Nur Pradanika yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

pembelajaran problem posing Menggunakan Alat Peraga terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas VIII SMPN 1 

Sendang”. Hasil penelitian tersebut adalah adanya pengaruh model 

pembelajaran problem posing menggunakan alat peraga terhadap motivasi 

 
44 Alimah Nuri Hidayah,Pengaruh Model pembelajaran problem posing Tipe Post Solution 

Posing Terhadap Minat dan Hasil Belajar Materi Bangun Datar Siswa Kelas VII SMPN 3 

Bandung Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019) hal. 125 
43 Rizki Nuradhika Rahmah, Pengaruh Model pembelajaran problem posing Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Pada Siswa Kelas X 

SMK PGRI 1 Tulungagung (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017) 
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dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Sendang 

ditunjukkan dari nilai Sig. (2- tailed) < nilai Probability (0,045 < 0,05).46  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti di atas ada 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Adapun 

persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan penelitian sekarang 

No 
Identitas skripsi 

Persamaan Perbedaan 
Nama  Judul  Tahun  

1 Alimah 

Nuri 

Hidayah 

Pengaruh 

Model 

pembelajaran 

problem 

posing  Tipe 

Post Solution 

Posing 

Terhadap 

Minat dan 

Hasil Belajar 

Materi Bangun  

Datar Siswa 

Kelas VII 

SMPN 3 

Bandung 

Tulungagung 

2019 1. Mengguna- 

      kan model     

      Problem   

      Posing 

2. Meneliti 

minat dan 

hasil Belajar 

Matematika 

siswa 

3. Mengguna-

kan metode 

penelitian 

Kuantitatif 

1. Mengambil 

materi 

Bangun 

Datar 

2. Mengambil 

subjek 

siswa kelas 

VII 

3. Mengambil 

lokasi 

penelitian 

di SMPN 3 

Bandung 

Tulungagu

ng 

2 Rizki 

Nuradhika 

Rahmah  

Pengaruh 

Model 

pembelajaran 

problem 

posing 

Terhadap 

Hasil Belajar 

Matematika 

Materi Sistem 

Persamaan 

Linear Dua  

2017 1. Mengguna- 

     kan model    

     Problem   

    Posing 

2. Meneliti  

Hasil Belajar 

Matematika 

siswa 

3. Mengguna-

kan metode 

penelitian  

1. Mengambil 

subjek 

siswa Kelas 

X 

2. Mengambil 

Materi 

Sistem 

Persamaan 

Linear Dua 

Variabel 

3. Mengambil  

 
44 Siti Nur Pradanika, Pengaruh Penerapan Model pembelajaran problem posing 

Menggunakan Alat Peraga terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas 

VIII SMPN 1 Sendang(Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019) 
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Lanjutan tabel 2.1 

  Variabel Pada 

Siswa Kelas X 

SMK PGRI 1 

Tulungagung 

 Kuantitatif lokasi 

penelitian 

di SMK 

PGRI 1 

Tulungagu

ng 

3 Siti Nur 

Pradanika 

Pengaruh 

Penerapan 

Model 

pembelajaran 

problem 

posing 

Menggunakan 

Alat Peraga 

Terhadap 

Motivasi Dan 

Hasil Belajar 

Matematika 

Pada Siswa 

Kelas VIII 

SMPN 1 

Sendang 

2019 1. Mengguna- 

     kan model   

    Problem   

    Posing  

   Mengguna-   

    kan Alat   

    Peraga 

2. Meneliti  

hasil Belajar 

Matematika 

siswa 

3. Mengguna-

kan metode 

penelitian 

Kuantitatif 

4. Mengambil 

subjek siswa 

kelas VIII 

1. Meneliti 

motivasi 

Belajar 

Matematika 

siswa 

2. Mengambil 

lokasi 

penelitian 

di SMPN 1 

Sendang 

 

 

C. Kerangka Berfikir Penelitian 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.36 Minat belajar siswa yang terlihat rendah yang berdampak pada 

hasil belajar siswa. Siswa masih menganggap pelajaran matematika pelajaran 

yang sulit, siswa sering kesulitan dalam mengerjakan persoalan matematika yang 

diberikan guru.  Model pembelajaran yang kurang menarik, berpengaruh terhadap 

minat yang akhirnya berdampak terhadap hasil belajar siswa. 

 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Alfabeta, 2016), hal. 91 
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Untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan 

yakni berinovasi dalam proses pembelajaran. Inovasi yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran yang dikaitkan dengan alat peraga 

yang dapat menjadikan siswa aktif dan pembelajaran menjadi menarik. Model 

pembelajaran pengajuan masalah (problem posing) cocok bagi siswa karena 

menjadikan siswa aktif dan kreatif. Proses pembelajaran terpusat pada siswa yang 

dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  
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Berikut ini merupakan kerangka berfikir penelitian, 

KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Permasalahan: 

1. Rendahnya minat belajar matematika siswa 

2. Model pembelajaran kurang  menarik 

3. Siswa kesulitan mengerjakan soal 

4. Rendahnya hasil belajar siswa 

 

 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pembelajaran 

Konvesional 

Pembelajaran pengajuan 

masalah (Problem Posing) 

berbasis alat peraga 

Minat dan Hasil Belajar 


