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Abstrak—Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

kemampuan dasar sekaligus merupakan tujuan diajarkannya matematika pada 
pendidikan menengah. Namun, tidak semua siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti 

Awam Ambarawa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika seperti yang 

diharapkan. Hasil uji kemampuan awal melalui data yang dikumpulkan dari pre–test 

menunjukkan bahwa 50% siswa masuk dalam kategori siswa dengan kemampuan 

masalah matematika sangat rendah dan 21,42% siswa masuk dalam kategori rendah. 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah karena siswa tidak 

dibiasakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Sebagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan ini dilakukan penelitian jenis tindakan kelas (PTK) dengan menerapkan 

model pembelajaran berbasis masalah (PBL) tipe Probing–Prompting untuk 

meningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 14 siswa. PTK ini menggunakan model Kemmis & Mc. 

Taggart yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran matematika pada materi 

Program Linear. Analisis hasil tes setelah diberikan tindakan kelas menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa (71,43%) masuk dalam kategori kemampuan pemecahan 

masalah tinggi, sedangkan 21,43% masuk dalam kategori sedang, dan 7,14% masuk 

dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model PBL tipe 

Probing–Prompting dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa dari tahap pra–

siklus ke tahap siklus 1. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan guru dapat 

menerapkan model PBL tipe Probing–Prompting sebagai upaya memfasilitasi dan 

melatih kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Kata kunci: PBL tipe Probing–Prompting, masalah matematika, PTK, program 

linear 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan pemecahan masalah matematika (mathematical problem solving) merupakan salah 

satu standar kemampuan dasar matematika[1]. Sejalan dengan pendapat tersebut, di dalam [2] tercantum 

bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika pada 

pendidikan menengah. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, 

tampak jelas bahwa kemampuan pemecahan masalah memiliki arti penting dalam pembelajaran 

matematika dan merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika.  

Menurut Gunantara dkk dalam [3], kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau 

potensi yang dimiliki seseorang atau siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah diperlukan untuk melatih siswa agar 

terbiasa menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya yang semakin kompleks, bukan hanya 

pada masalah matematika itu sendiri tetapi juga masalah-masalah dalam bidang studi lain dan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari[4]. Oleh karena itu, kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah 
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perlu terus dilatih agar seseorang dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapinya.Terdapat 4 tahapan proses pemecahan masalah yaitu: 

memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan 

memeriksa kembali solusi yang diperoleh [5]. 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika tidak selalu dibarengi dengan baiknya 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini salah satunya terjadi pada siswa kelas XII 

SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa. Hasil analisis awal terhadap data pre–test menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kurang. Sebesar 50% siswa masuk 

dalam kategori siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematika sangat rendah dan 21,42% 

siswa masuk dalam kategori rendah. Adapun yang masuk dalam kategori sedang atau tinggi hanya 

mencapai 14,29% dan 14,29% siswa. 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa adalah terbatasnya keberagaman masalah matematika yang diajukan ke siswa. 

Berdasarkan hasil analisis pre–test, tampak bahwa siswa masih belum dapat memecahkan masalah 

matematika melalui tahapan yang benar. Salah satu contohnya adalah terdapat beberapa siswa yang 

langsung mengerjakan soal tanpa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Padahal tahap 

tersebut adalah ukuran siswa dapat memahami masalah atau tidak. Selain itu, sebagian besar siswa tidak 

menuliskan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh. Pembelajaran matematika di kelas menunjukkan 

bahwa masalah yang diajukan kepada siswa terbatas pada soal yang ada di buku pegangan siswa. Hal 

tersebut menyebabkan siswa tidak terbiasa untuk memecahkan masalah matematika yang beragam 

sehingga mengalami kesulitan ketika menghadapi masalah matematika dengan tipe yang berbeda. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi guru untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat 

mengasah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan memilih, merancang, dan melaksanakan model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan lebih bagi siswa untuk memperoleh pengalaman dalam memecahkan masalah matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah adalah model pembelajaran 

berbasis masalah atau problem based learning (PBL).  

Bern dan Erickson dalam [6] menegaskan bahwa PBL merupakan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Adapun macam-macam model PBL antara lain Problem Based 

Intruction (PBI), Problem Posing, Problem Solving, dan Probing–Prompting [7]. Keempat tipe PBL 

tersebut memfasilitasi siswa dengan masalah matematika untuk dipecahkan. Namun rendahnya 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika menuntut peran guru agar membantu siswa 

untuk memecahkan masalah yang diberikan seperti pada tipe PBI dan Probing–Prompting. Meskipun 

demikian, ada perbedaan yang signifikan atas jenis bantuan yang diberikan dalam kedua tipe ini. Bantuan 

yang diberikan guru dalam Probing–Prompting berupa serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun 

dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari, sedangkan bantuan yang diberikan guru 

dalam PBI berupa insturksi atau perintah-perintah. Meskipun keduanya memberikan bantuan, namun tipe 

PBI tampak kurang cocok karena menurut Kustandi [8] pembelajaran akan menjadi sangat membosankan, 

jika selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran dengan instruksi dan perintah tanpa diselingi 

dengan pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan guru berperan sebagai stimulus untuk memunculkan 

atau menumbuhkan jawaban (respon) dari siswa. Pertanyaan tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

pancingan ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian pertanyaan yang bersifat menggali informasi lebih dapat memancing pemikiran kritis siswa 

daripada pemberian perintah sehingga Probing-Prompting dinilai lebih tepat diterapkan sebagai solusi 

rendahnya kemampuan pemecahan siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa. Oleh karena 

itu, penelitian ini memilih model PBL tipe Probing-Prompting sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa di kelas tersebut. 

Menurut Suherman dalam [9], teknik Probing-Prompting adalah teknik pembelajaran dengan cara 

guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses 

berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada siswa akan membuat siswa berpikir lebih 

rasional tentang pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, dan mengaitkan pertanyaan-pertanyaan yang 

datang sehingga timbul pengetahuan baru. Menurut Kariani [10], model PBL menggunakan metode 

Probing–Prompting merupakan suatu model pembelajaran yang berorientasi pada masalah dunia nyata 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang 

dikombinasikan dengan pemberian pertanyaan yang bersifat menggali, mengarahkan, serta menuntun 
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sehingga siswa dapat memperoleh informasi serta pengetahuan. Ciri model PBL menggunakan metode 

Probing–Prompting adalah adanya 1) pengajuan masalah yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari, 

2) pemberian pertanyaan yang bersifat menggali pengetahuan dan mengarahkan siswa dalam menemukan 

solusi, 3) pemberian kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dan melakukan penyelidikan, serta 4) 

pemberian kesempatan pada siswa untuk melaporkan hasil dari diskusi dalam rangka menemukan solusi 

dari permasalahan yang diberikan [10].  

Terdapat penelitian yang telah meneliti dampak penerapan model PBL tipe Probing–Prompting 

terhadap kemampuan pemecahan masalah salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Harsoyo 

[7] dalam pembelajaran IPA bagi siswa kelas VII SMP 12 Semarang. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa penerapan model PBL tipe Probing–Prompting dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa sebesar 73%. Adapula penelitian lain yang meneliti dampak penerapan Probing–

Prompting terhadap hasil belajar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi [6], koneksi matematis dan 

pemahaman konsep matematika yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pramesti [11]. Hasil penelitian [6] 

menunjukkan bahwa penerapan Probing–Prompting dapat meningkatkan hasil belajar siswa sedangkan 

hasil penelitian [11] menunjukkan adanya peningkatan koneksi matematis dan pemahaman konsep 

matematika. 

Adanya teori-teori dan beberapa hasil penelitian tentang model PBL tipe Probing–Prompting 

menjadi dasar pemilihan model yang dipilih sebagai tindakan upaya untuk mengatasi masalah rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa 

melalui penerapan model PBL tipe Probing–Prompting. Penerapan model PBL tipe Probing–Prompting 

ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman lebih dalam memecahkan 

masalah matematika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar referensi guru untuk 

merancang sekaligus menerapkan model PBL tipe Probing–Prompting dalam pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model Kemmis & Mc. 

Taggart. Menurut Ani W dalam [12], penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang 

berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang  dihadapi 

oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran 

demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Empat komponen pokok dalam penelitian tindakan kelas 

model Kemmis & Mc. Taggart menurut Sumini [13] adalah perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa, 

Jawa Tengah, pada tahun pelajaran 2017/2018. Siswa kelas XII berjumlah 18 siswa yang terdiri dari 

siswa 10 laki-laki dan 8 siswa perempuan. Namun subjek pada penelitian ini hanya sebanyak 14 siswa 

dikarenakan 4 siswa tidak mengikuti tahap pra-siklus dan tidak mengikuti sebagian besar rangkaian 

tindakan pada siklus 1. Penelitian ini dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Januari 2017 sampai 

minggu kedua bulan September 2017. Waktu penelitian dilaksanakan pada jam efektif saat mata pelajaran 

matematika berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap pra-siklus dengan observasi dan 

pengambilan data pre–test, satu siklus yang terdiri dari tujuh kali pertemuan yang masing-masing terdiri 

dari 1 atau 2 jam pelajaran dengan total 12 jam pelajaran, dan 2 jam pelajaran pengambilan data post–test. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan pra siklus untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dan 

studi literasi sebagai upaya pencarian solusi. Selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan yaitu siklus untuk 

mencapai indikator keberhasilan. Siklus akan berhenti ketika hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

sudah mencapai indikator keberhasilan. Setiap siklus terbagi atas 4 tahap dengan uraian setiap tahapnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan(Planning) 

Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan setelah mengetahui masalah dan kondisi proses 

pembelajaran di dalam kelas. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. 

a. Studi literasi terkait materi yang akan dipelajari. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat serangkaian kegiatan 

pembelajaran dengan model PBL tipe Probing–Prompting sesuai standar proses pembelajaran KTSP 

yang tercantum dalam Permendikbud No. 41 tahun 2007. 
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c. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk membantu keterlaksanaan model PBL tipe Probing–

Prompting. 

d. Menyusun kisi–kisi soal post–test dan lembar validasi. 

e. Menyusun soal post–test yang akan digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

f. Melakukan uji validasi soal tes kemampuan pemecahan masalah matematika dengan melibatkan guru 

matematika SMA dan dosen Pendidikan Matematika. 

g. Menyusun lembar observasi pembelajaran guru, siswa, dan lingkungan untuk mengukur penerapan 

model PBL tipe Probing–Prompting dalam pembelajaran. 

2. Tindakan (action) 

Tahap tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran model PBL tipe Probing–Prompting adalah 

sebagai berikut. 

a. Pendahuluan 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok  belajar  yang terdiri dari 4–5 siswa setiap 

kelompoknya dengan maksud siswa dapat berdiskusi. 

2) Guru menjelaskan langkah–langkah kerja mengenai diskusi kelompok yang akan dibahas atau 

dipecahkan. 

3) Guru membagikan 2 LKS yang sama kepada setiap kelompok. 

4) Guru memberikan masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari–hari terkait 

materi yang akan dipelajari dalam LKS tersebut.  

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan pertanyaan yang bersifat menggali pengetahuan dan mengarahkan siswa dalam 

menemukan solusi dari permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan teresebut juga tercantum pada LKS. 

2) Guru mengajukan masalah kedua sebagai penguat pada pengetahuan pemecahan masalah yang 

terkait dengan materi yang sedang dipelajari. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

4) Guru memotivasi seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan menuliskan hasil 

diskusi pada lembar kerja siswa yang disediakan. 

5) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

6) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengutarakan pendapat mengenai 

jawaban yang diberikan kelompok sebelumnya. 

c. Penutup 

1) Guru mengecek kebenaran jawaban yang disampaikan siswa, jika ada kesalahan maka guru 

mengajak siswa secara klasikal untuk menyimpulkan dan menegaskan jawaban yang benar. 

2) Guru mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah 

dievaluasi bersama dan menegaskan kesimpulan yang benar mengenai langlah–langkah dalam 

memecahkan masalah matematika. 

3. Observasi (observation) 

Selama pelaksanaan tindakan dilakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan. Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal yang perlu diamati 

dalam proses pembelajaran adalah keterlaksanaan model PBL tipe Probing–Prompting baik dari segi 

kesesuaian dengan kurikulum KTSP, kesesuaian dengan sintaks model PBL tipe Probing–Prompting, 

segi pengelolaan kelas, segi kemampuan guru ditinjau dari 4 kompetensi guru, segi respon siswa, dan segi 

kondisi lingkungan. Pada akhir siklus, dilaksanakan evaluasi dengan memberikan tes tertulis pada siswa. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada 

materi yang telah diperoleh selama siklus berlangsung. 

4. Refleksi (reflektion) 

Refleksi dilaksanakan setelah tindakan dan observasi dilakukan. Pada tahap ini, dilakukan analisis 

terhadap hasil observasi pembelajaran guru, respon siswa, dan kondisi lingkungan untuk mengukur 

keberhasilan penerapan model PBL tipe Probing–Prompting. Analisis juga dilakukan pada hasil post–test 

untuk melihat apakah terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XII 

SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa. Jika dalam tahap refleksi ditemukan hal–hal yang tidak sesuai 

dengan harapan maka akan dilakukan rencana perbaikan pembelajaran untuk dilaksanakan pada siklus 

selanjutnya. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

observasi dan teknik Tes. Observasi dilakukakan selama proses pembelajaran dengan model PBL tipe 

Probing–Prompting berlangsung menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan dengan tujuan 

untuk melihat perilaku dan aktivitas yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Adapun teknik Tes 

dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika siswa kelas XII 

SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa dan tes dikerjakan oleh siswa secara individual. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi pembelajaran guru, lembar observasi siswa, dan 

lembar observasi lingkungan. Lembar observasi pembelajaran guru digunakan untuk mengukur 

kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah tipe Probing–Prompting. Lembar observasi siswa digunakan untuk 

mengukur respon siswa dalam pembelajaran sedangkan lembar observasi lingkungan digunakan untuk 

mengukur sejauh kondisi lingkungan mendukung proses pembelajaran.  

2. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Penelitian ini menggunakan tes untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

setelah dilakukan pembelajaran dengan model PBL tipe Probing–Prompting. Tes yang diberikan 

berbentuk tes uraian, yaitu tes awal atau pre–test (tes sebelum diberikan tindakan) dan tes siklus atau 

post–test (tes yang diberikan setelah tindakan). Soal tes disusun berdasarkan kisi–kisi sesuai dengan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sebelum tes ini diujikan kepada siswa, instrumen tes ini 

divalidisi terlebih dahulu oleh dosen pendidikan matematika dan guru matematika.  

Tingkat kemampuan pemecahan siswa dapat diukur melalui pemberian skor sesuai kriteria tertentu. 

Pedoman pemberian skor yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penskoran menurut Srirahayu 

[14] yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Indikator 0 1 2 3 4 

Mengidentifi-
kasi unsur yang 

diketahui, 

ditanyakan dan 
kecukupan 

yang 

diperlukan  

Tidak diisi/ 
mengabaikan  

Menuliskan 
semua unsur yang 

diketahui, 

ditanyakan dan 
kecukupan unsur 

tetapi semuanya 

tidak benar  

Menuliskan unsur 
yang diketahui, 

ditanyakan dan 

kecukupan unsur 
tetapi hanya dua 

yang benar dan 

lengkap  

Menuliskan unsur 
yang diketahui, 

ditanyakan dan 

kecukupan unsur tetapi 
hanya tiga yang benar 

dan lengkap  

Menuliskan unsur 
yang diketahui, 

ditanyakan dan 

kecukupan unsur 
secara lengkap dan 

benar  

Merumuskan 

permasalahan 

matematika  

Tidak 

menuliskan 

model  

Salah dalam 

merumuskan 

model dan model 
tidak berkaitan 

dengan masalah  

Salah dalam 

merumuskan 

model dan model 
masih berkaitan 

dengan masalah  

Merumuskan model 

sesuai permasalahan 

secara benar tetapi 
kurang lengkap  

Merumuskan model 

secara benar dan 

lengkap sesuai 
dengan 

permasalahan  

Menerapkan 

strategi untuk 
menyelesaikan 

masalah 

matematika  

Tidak 

menyelesaikan 
model dan tidak 

melakukan 

perhitungan  

Menyelesaikan 

model tetapi salah  

Menyelesaikan 

model tetapi 
berhenti/ macet di 

sebagian langkah  

Menyelesaikan model 

dengan benar tetapi 
jawaban salah  

Menyelesaikan 

model secara benar 
dan menghasilkan 

jawaban yang benar  

Memeriksa 

ulang dan 

menjelaskan 
hasil dari 

permasalahan 

matematika  

Tidak 

memeriksa 

ulang dan tidak 
menjelaskan 

hasil dari 

permasalahan  

Melakukan salah 

satu langkah dari 

memeriksa atau 
menjelaskan tetapi 

salah  

Melakukan salah 

satu langkah dari 

memeriksa atau 
menjelaskan dan 

benar  

Memeriksa semua 

proses secara lengkap 

dan menjelaskan hasil 
dari permasalahan 

secara benar tetapi 

kurang lengkap  

Memeriksa semua 

proses secara 

lengkap serta dapat 
menjelaskan hasil 

dari permasalahan 

secara benar  

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 analisis yaitu analisis data hasil observasi 

untuk mengukur keterlaksanaan model PBL tipe Probing–Prompting dan analisis data hasil tes untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

1. Obervasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Tipe Probing–Prompting 

Data yang diperoleh dari observasi keterlaksanaan model PBL tipe Probing–Prompting adalah data 

kuantitatif yang terdiri dari observasi pembelajaran guru, observasi respon siswa, dan observasi kondisi 

lingkungan. Observasi pembelajaran guru terdiri dari 4 aspek yaitu aspek kesesuaian pelaksanaan 

pembelajaran dengan standar proses KTSP, aspek pengelolaan kelas, aspek pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan sintaks model PBL tipe Probing–Prompting, dan aspek kemampuan guru ditinjau dari 4 

kompetensi guru. Observasi respon siswa terdiri dari 5 aspek yaitu kehadiran, kedisiplinan, keaktifan, 
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perhatian (fokus dalam pembelajaran), dan tanggung jawab terhadap tugas. Adapun observasi kondisi 

lingkungan terdiri dari 5 aspek yaitu kebersihan ruang kelas, pencahayaan ruang kelas, perbandingan 

jumlah siswa dan kapasitas ruang kelas, kelengkapan sarana dan prasarana untuk belajar, serta situasi dan 

kondisi luar kelas. Setiap aspek terdiri dari beberapa item pertanyaan. Perolehan persentase di setiap 

aspek dihitung dengan Rumus 1 pada Tabel 2 yang selanjutnya dihitung rata-ratanya untuk menentukan 

IPG (indeks hasil observasi pembelajaran guru), IRS (indeks hasil observasi respon siswa), dan IKL 

(indeks hasil observasi kondisi lingkungan). Setelah didapat nilai IPG, IRS, dan IKL maka disimpulkan 

ketercapaian masuk kategori yang mana. Interval persentase untuk semua kategori dapat dilihat pada 

Tabel 2. Penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria keberhasilan jika nilai IPG, IRS, dan IKL 

masuk dalam kategori minimal baik. 

Tabel 2. Pengklasifikasian nilai persentase indeks hasil observasi 
Rumus 1 Interval Persentase Kategori  

                 
                          

                    
       

 

0 – 20% 
20,01 – 40% 

40,01% – 60%  

60,01 – 80% 
80,01 – 100% 

Sangat Rendah 
Rendah 

Cukup 

Baik 
Sangat Baik 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Data yang diperoleh dari tes kemampuan memecahkan masalah matematika berupa data kuantitatif 

yang menggambarkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Perolehan persentase 

kemampuan pemecahan masalah siswa (PKPM) dihitung dengan rumus 2 pada Tabel 3 yang selanjutnya 

disimpulkan PKPM siswa masuk kategori yang mana. Interval persentase untuk semua kategori dapat 

dilihat pada Tabel 3. Penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria keberhasilan jika 75% siswa 

dalam kelas masuk ke dalam kategori PKPM minimal sedang dan terjadi peningkatan rata-rata skor tes 

kemampuan pemecahan masalah pada setiap siklus. 

Tabel 3. Pengklasifikasian kriteria skor pemecahakan masalah matematika 
Rumus 2 Interval Persentase Kategori PKPM 

     
                         

                    
       

0 – 25% 

25,01% – 50%  

50,01 – 75% 
75,01 – 100% 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 
Tinggi 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi dan Pembahasan Tahap Pra–siklus 

Hasil pre–test kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti 

Awam Ambarawa menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa masih memiliki kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang masuk dalam kategori sangat rendah 

atau rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik dalam Gambar 1. Skor rata–rata kemampuan 

memecahkan masalah matematika pada tahap pra–siklus adalah 21,43 dari skor maksimal 64. Salah satu 

faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika 

adalah karena siswa tidak dibiasakan untuk menyelesaikan masalah matematika. 

B. Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian Siklus 1 

Penelitian ini dilakukan pada materi program 

linear dan terbagi menjadi 4 tahap pembelajaran dimana 

masing-masing tahap mencakup tujuan pembelajaran 

yang berbeda. Tujuan tahap 1 sampai tahap 4 berturut-turut adalah membuat model matematika dari 

masalah program linear, menggambarkan model tersebut ke dalam koordinat kartesius, membuat 

kesimpulan dari proses pemecahan masalah yang meliputi menentukan nilai optimum dari fungsi objektif, 

dan menyelesaikan masalah matematika terkait program linear. Meskipun demikian, pada setiap tahap 

siswa dalam kelompok dibagikan lembar kerja yang berisi serangkaian pertanyaan yang bersifat menggali 

informasi sehingga dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah awal yang diberikan. Guru 

sebagai fasilitator membantu siswa dalam menjawab setiap pertanyaan dalam lembar kerja tersebut. 

Setelah masalah awal berhasil diselesaikan secara klasikal, maka masing–masing kelompok diminta 

untuk menyelesaikan masalah yang berbeda pada lembar kerja. Kelompok akan mempresentasikan hasil 

50.00% 

21.42% 

14.29% 

14.29% 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Pra-siklus 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Gambar 1. Grafik PKPM siswa pada tahap 

pra–siklus 
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penyelesaian masalah sehingga kelompok lain dapat mengetahui hasil pemecahan masalah yang telah 

diselesaikan kelompok yang presentasi. Berdasarkan tindakan tersebut maka diperoleh data obervasi 

keterlaksanaan model PBL tipe Probing–Prompting dan setelah diadakan post–test diperoleh data 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Berikut uraian dari masing-masing data tersebut. 

1. Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Tipe Probing–Prompting 

Data yang diperoleh dari hasil observasi keterlaksanaan model PBL tipe Probing–prompting adalah 

data kuantitatif yang terdiri dari observasi pembelajaran guru, observasi respon siswa, dan observasi 

kondisi lingkungan untuk menentukan nilai IPG, IRS, dan IKL dapat dilihat pada Tabel 4. Data 

menunjukkan bahwa pencapaian IPG (84,07%) masuk dalam kategori sangat baik, IRS (82,15%) masuk 

dalam kategori sangat baik, dan IKL (88,75%) masuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan untuk nilai IPG, IRS, dan IKL 

yang masuk dalam kategori minimal baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah tipe Probing–Prompting berhasil dilaksanakan sesuai tahapan.  

Tabel 4. Rekapitulasi data hasil observasi 

Indeks hasil observasi 
Rata-rata persentase setiap tahap (%) Simpulan 

I II III IV Rata–rata Kategori 

1. Indeks observasi pembelajaran guru (IPG) 74,01 83,73 88,81 89,73 84,07 Sangat Baik 

2. Indeks observasi respon siswa (IRS) 78,7 84,71 84,41 80,76 82,15 Sangat Baik 

3. Indeks observasi kondisi lingkungan (IKL) 90 90 90 85 88,75 Sangat Baik 

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek pengamatan yang memperoleh skor rendah salah 

satunya adalah aspek kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran dan pengembangan diri. Hal tersebut dikarenakan guru hanya bergantung pada 

buku referensi dan LKS sehingga tidak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. Pada observasi respon siswa, setiap siswa memperoleh skor yang berbeda pada masing–

masing aspek yang mempengaruhi persentase aspek. Secara umum skor rendah siswa pada aspek 

perhatian (fokus dalam pembelajaran) disebabkan oleh perhatian beberapa siswa ketika mereka bekerja 

dalam kelompok, mereka mengandalkan teman sekelompoknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

sehingga mereka tidak memperhatikan guru maupun tugas tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya 

skor mereka pada aspek tanggung jawab terhadap tugas. Kondisi lingkungan sangat menguntungkan 

proses pembelajaran dengan kelengkapan sarana dan prasarana, pencahayaan ruang kelas yang baik, 

kebersihan ruang kelas, dan kapasitas ruang kelas yang luas sehingga dapat menjadikan proses diskusi 

kelompok sangat efektif. 

2. Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah Matematika 

Kategori PKPM pada tahap siklus 1 dapat dilihat pada Gambar 2 dan perbandingan PKPM dari tahap 

pra–siklus dan siklus 1 dapat dilihat pada Gambar 3.  

  

Gambar 2. Grafik persentase kemampuan 

pemecahan  masalah matematika siswa pada 

tahap siklus 1 

Gambar 3. Grafik perbandingan PKPM pada tahap 

pra–siklus dan siklus 1 

Data pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika mengalami peningkatan dari tahap pra–siklus ke siklus 1. Pada tahap pra–siklus, 

persentase jumlah siswa yang PKPM sedang dan tinggi masing–masing adalah 14,29%. Adapun 

persentase jumlah siswa yang masuk dalam kriteria sangat rendah dan rendah berturut–turut adalah 50% 

dan 21,42%. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa mengerjakan soal masalah matematika 

sehingga siswa kesulitan dalam memecahkan masalah matematika dengan langkah–langkah yang benar. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 maka PKPM siswa mengalami peningkatan. Persentase jumlah 

0.00% 7.14% 

21.43% 

71.43% 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siklus 1 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

50% 

21.42% 
14.29% 14.29% 

0% 
7.14% 

21.43% 

71.43% 

Sangat 

Rendah 

Rendah Sedang Tinggi 

Pra-siklus 

Siklus 1 
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siswa yang memiliki PKPM sedang dan tinggi berturut–turut adalah 21,43% dan 71,43%. Adapun 

persentase jumlah siswa yang masuk dalam kriteria rendah adalah 7,14% dan tidak ada lagi siswa yang 

masuk dalam kriteria sangat rendah. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan dalam 

penelitian ini. Peningkatan juga terjadi pada skor rata–rata kemampuan memecahkan masalah matematika 

yakni dari tahap pra–siklus yaitu sebesar 21,43 menjadi 51,14 dari skor maksimal 64 pada tahap siklus 1 

dan telah memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa model PBL tipe Probing–

Prompting dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Pada tahap pra-siklus, sebagian besar siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa 

memiliki PKPM yang masuk dalam kategori sangat rendah atau rendah. Setelah diberikan tindakan pada 

penelitian ini dengan penerapan model PBL tipe Probing–Prompting maka kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa dapat meningkat dengan masuk ke dalam kategori sedang atau tinggi. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada penelitian ini sejalan dengan 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada penelitian Harsoyo [7] pada pelajaran IPA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa model PBL tipe Probing–Prompting dapat digunakan sebagai salah 

satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tidak hanya pada 

mata pelajaran IPA namun juga pada mata pelajaran matematika. Peningkatan tersebut dapat terjadi 

karena model ini memfasilitasi dan melatih siswa untuk memecahkan masalah matematika.  

Meskipun sudah mengalami peningkatan, namun masih terdapat siswa yang masuk kategori siswa 

dengan kemampuan pemecahan masalah rendah. Hal itu dikarenakan beberapa hal berikut. 

1. Pembagian kelompok memungkinankan masih adanya siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi karena 

mengandalkan teman sekelompoknya. 

2. Lamanya waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyajikan hasil karya atau hasil diskusinya berakibat 

tidak semua kelompok dapat menyajikan hasil karya dalam satu pertemuan tersebut melainkan harus 

ditunda pada pertemuan berikutnya. Hal tersebut berakibat berkurangnya waktu untuk mempelajari 

materi selanjutnya sehingga proses tanya jawab menjadi lebih cepatsehingga dimungkinkan beberapa 

siswa tidak sempat mencerna pertanyaan dan berpikir secara individu untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Observasi pembelajaran guru memperoleh nilai IPG = 84,07%, observasi respon siswa memperoleh 

nilai IRS = 82,15%, dan observasi kondisi lingkungan memperoleh nilai IKL = 88,75%. Ketiga nilai 

indeks tersebut dinyatakan masuk dalam kategori sangat baik dan telah memenuhi kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini yaitu nilai IPG, IRS, dan IKL masuk dalam kategori minimal baik. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa berhasil dilakukan model pembelajaran berbasis masalah tipe 

Probing–Prompting dengan sangat baik.  

2. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah tipe Probing–Prompting dapat meningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam 

Ambarawa. Pada tahap pra–siklus, banyaknya siswa yang tingkat kemampuan pemecahan masalahnya 

masuk dalam kategori sedang dan tinggi masing-masing hanya 14,29%. Adapun pada akhir siklus 

banyaknya siswa yang PKPMnya masuk dalam kategori sedang naik menjadi 21,43% dan kategori 

tinggi naik menjadi 71,43%. Skor rata–rata kemampuan pemecahan masalah matematika juga 

meningkat dari 21,43 pada tahap pra–siklus menjadi 51,14 dari skor maksimal 64 pada tahap siklus 1. 

Hal ini menunjukkan bahwa model PBL tipe Probing–Prompting dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

B. Saran 

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa model PBL tipe Probing–Prompting merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah matematika. Model 

ini tidak hanya melatih siswa untuk memecahkan masalah matematika namun juga disertai dengan adanya 

pemberian bantuan oleh guru melalui pertanyaan yang bersifat menggali informasi dan mengarahkan 

siswa agar dapat memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu disarankan bagi guru untuk memilih, 

mendesain, dan melaksanakan model PBL tipe Probing–Prompting dalam pembelajaran matematika pada 

materi lain atau pada mata pelajaran lain. 
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Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model PBL tipe Probing–

Prompting, salah satunya adalah penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan proses pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alternatif dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran contohnya seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

media LKS yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali informasi dan 

mengarahkan siswa agar dapat memecahkan masalah matematika terkait materi yang sedang dipelajari 

yaitu program linear. Oleh karena itu bagi guru yang hendak menerapkan model ini disarankan untuk 

menyusun daftar pertanyaan yang disajikan dalam media pembelajaran seperti pada penelitian ini yaitu 

menggunakan media LKS, dan dapat juga menggunakan media lain. 

Penelitian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa model PBL tipe Probing–Prompting dapat 

meningkatkan hasil belajar atau punkoneksi matematis dan pemahaman konsep matematika sedangkan 

penelitian ini telah menyimpulkan bahwa model PBL tipe Probing–Prompting dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Oleh karena itu bagi peneliti lain yang tertarik untuk 

menerapkan model PBL tipe probing–prompting dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk 

meningkatkan aspek lain selain dari kemampuan pemecahan masalah matematika, diantaranya yaitu 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan penalaran matematika, 

keaktifan, minat belajar, dan motivasi belajar. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
Pada kesempatan ini tim peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam terlaksananya penelitian ini. 

2. Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan dalam setiap doanya. 

3. Ibu Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd selaku Dekan FKIP UKSW dan Ibu Novisita Ratu, S.Si., M.Pd selaku 

Kaprogdi FKIP Pendidikan Matematika UKSW yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian. 

4. Ibu Fredeswinda Maya E W, S.Pd selaku Kepala SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa yang telah 

mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah yang beliau pimpin. 

5. Ibu Dra. Bekti Trikorandari selaku guru matematika SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa yang telah 

memberikan waktu mengajarnya untuk penelitian ini dan sebagai validator instrumen tes. 

6. Bapak Trinova Hasti, S.Pd., M.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk memvalidasi instrumen tes. 

7. Siswa-siswi kelas XII SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa tahun ajaran 2017/2018 sebagai subjek dalam 

penelitian ini. 

8. Bapak Ibu guru SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa yang telah memberikan dukungan demi kelancaran 

penelitian ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Sumarmo, Utari. (2006). Pembelajaran Keterampilan Membaca Matematika Pada Siswa sekolah Menengah. Diakses pada 30 
Januari 2017 pukul 12.00 dari 

https://www.academia.edu/4609768/Sumarmo_Pembelajaran_Keterampilan_Membaca_Matematika_pada_Siswa_Sekolah_M

enengah 
[2] Depdiknas. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 
[3] Hidayah, Marfuqotul. (2015). Penerapan Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Siswa Kelas VIII Semester II SMPN 1 Teras Tahun 2014/2015. Skripsi, tidak 

dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
[4] Fadillah, Syarifah. (2009). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dalam Pembelajaran Matematika. Prosiding, Seminar 

Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 16 Mei 2009. 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia di: http://eprints.uny.ac.id/12317/1/M_Pend_35_Syarifah.pdf [diakses 
pada 9 Februari 2017 pukul 13.00 WIB] 

[5] Polya, George. 1957. How To Solve It A New Aspect Of Mathematical Method. New Jersey: Princeton University Press. 

[6] Pratiwi, Nuke Zella. (2015). Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model Problem Based Learning dan Metode Probing–
Prompting. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Lampung. 

[7] Harsoyo, I.T., Sopyan, A., (2013). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Teknik Probing–Prompting Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah IPA Siswa Kelas VII SMP. Unnes Physics Education Journal, 3(2), 42–47. 
Semarang. Tersedia di: 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej/article/view/3598/3210 [diakses pada 30 Januari 2017 pukul 12.30] 

[8] Kustandi, Cecep. (2015). Keterampilan Dasar Mengajar: Bertanya. Diakses tanggal 4 September 2017 pukul 14.00 WIB dari 

https://cecepkustandi.wordpress.com/2015/08/19/keterampilan-dasar-mengajar-bertanya/ 

[9] Huda, Miftahul. (2013). Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodi Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

[10] Kariani, Ni Kd., Putra, DB Kt. Ngr. Semara., Ardana, I Kt,. (2014). Model Problem Based Learning Menggunakan Metode 

Probing–prompting Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, 2 

https://www.academia.edu/4609768/Sumarmo_Pembelajaran_Keterampilan_Membaca_Matematika_pada_Siswa_Sekolah_Menengah
https://www.academia.edu/4609768/Sumarmo_Pembelajaran_Keterampilan_Membaca_Matematika_pada_Siswa_Sekolah_Menengah
http://eprints.uny.ac.id/12317/1/M_Pend_35_Syarifah.pdf
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej/article/view/3598/3210
https://cecepkustandi.wordpress.com/2015/08/19/keterampilan-dasar-mengajar-bertanya/


ISBN. 978-602-73403-2-9 (CETAK)                                                                  978-602-73403-3-6 (ON-LINE)  

PM-294 
 

(1). Singaraja. Tersedia di: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/view/3098 [diakses pada 4 Maret 2017 

pukul 12.00] 

[11] Pramesti, Anggi. (2016). Penerapan Probing Prompting Untuk Peningkatan Koneksi Matematis Dan Pemahaman Konsep 

Matematika Pada Siswa Kelas VIII–A SMP Negeri 1 Kepil. Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 
Purworejo, 24 (3), 172–177. Tersedia di: http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/ekuivalen/article/view/3213 [diakses pada 18 

Januari 2017 pukul 14.25 WIB] 

[12] Kunandar. 2012. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada. 

 [13] Sumini, Th. 2010. Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengembangan Profesi Guru. Yogyakarta. Tersedia di: 

https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol24no1april2010/PENELITIAN%20TINDAKAN%2
0KELAS%20Th%20sumini.pdf [diakses pada 13 Maret 2017 pukul 12.40] 

 [14] Srirahayu, Tutik Pawiti., Prihatnani, Erlina. (2015). Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Salatiga Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, tidak 
dipublikasikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/view/3098
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/ekuivalen/article/view/3213
https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol24no1april2010/PENELITIAN%20TINDAKAN%20KELAS%20Th%20sumini.pdf
https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol24no1april2010/PENELITIAN%20TINDAKAN%20KELAS%20Th%20sumini.pdf

