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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran 

Pada dasarnya guru adalah pendidik. Pendidik adalah orang dewasa 

segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola 

pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak 

didiknya. Salah satu yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah 

mengajar di kelas. Bagaimana seorang guru dapat menguasai keadaan kelas 

sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan 

demikian guru harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didiknya. 

Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran. Ada beberapa model-model pembelajaran seperti ceramah, 

diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain peran (role play) dan lain 

sebagainya. Yang tentunya memilki kelebihan dan kekurangan. Metode atau 

Model sangat penting di dalam pembelajaran, karena dalam pemilihan 

metode atau model yang tepat dapat mengarahkan guru pada kualitas 

pembelajaran yang efektif. 
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2. Model Pembelajaran Problem Posing  

a. Pengertian Problem Posing 

Problem Posing adalah istilah dalam bahasa inggris yaitu dari kata 

“problem” artinya masalah, soal/persoalan dan kata “pose” yang artinya 

mengajukan. Jadi, Problem Posing bisa diartikan sebagai pengajuan soal 

atau pengajuan masalah.
12

 Problem Posing mempunyai tiga pengertian : 

Pertama, Problem Posing adalah perumusan soal sederhana atau 

perumusan soal ulang yang ada dengan beberapaperubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal yang 

rumit (problem posing sebagai salah satulangkah problem solving). 

Kedua, problem posing adalah perumusan soalyang telah di pecahkan 

dalam rangka mencari alternatifpemecahan lain (sama dengan 

mengkaji kembali langkah problem solving yang telah dilakukan). 

Ketiga, problem posing adalah merumuskan atau membuat soal dari 

situasi yang diberikan.
13

 

 

Dalam pembelajaran matematika, pengajuan masalah menempati posisi 

yang strategis, model pengajuan masalah dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan keyakinan dan kesukaan serta pemahaman konsep. 

b. Tipe-tipe Problem Posing 

Ada tiga tipe model pembelajaran Problem Posing yang dapat 

dipilih guru. Pemilihan tipe ini disesuaikan dengan tingkat kecerdasan 

siswa, ketiga tipe tersebut adalah sebagai berikut:
14
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1) Pre Solution Posing 

Pre Solution Posing yaitu jika siswa membuat soal dari situasi yang 

diadakan. Jadi, guru diharapkan mampu membuat pertanyaan yang 

berkaitan dengan pernyataan yang dibuat siswanya. Tipe ini sangat 

cocok digunakan untuk siswa dengan tingkat kecerdasan kurang. 

2) Within Solution Posing 

Within Solution Posing yaitu jika seorang siswa mampu merumuskan 

ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub pertanyaan yang baru 

yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan 

sebelumnya, diharapkan siswa mampu membuat sub-sub pertanyaan 

baru dari sebuah pertanyaan yang ada pada soal bersangkutan. Tipe ini 

sangat cocok digunakan untuk siswa dengan tingkat kecerdasan 

sedang. 

3) Post Solution Posing 

Post Solution Posing yaitu jika seorang siswa memodifikasi tujuan 

atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang 

baru yang sejenis. Tipe ini sangat cocok digunakan untuk siswa 

dengan tingkat kecerdasan tinggi. 

 

c. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Posing tipe Pre 

Solution Posing 

Adapun langkah-langkah Problem Posing adalah sebagai berikut:
15

 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. 

2) Guru menyajikan informasi baik secara ceramah atau tanya jawab 

selanjutnya memberi contoh cara pembuatan soal dari informasi 

yang diberikan. 

3) Guru membentuk kelompok belajar antara 4-5 siswa tiap kelompok 

yang bersifat heterogen baik kemampuan, ras dan jenis kelamin. 

4) Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk membuat 

pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang dibuat ditulis pada 

lembar problem posing 1. 

5) Semua kelompok bertugas membuat pertanyaan dan dikumpulkan 

kemudian guru melimpahkan pada kelompok lainnya untuk 

dikerjakan. Setiap siswa dalam kelompok berdiskusi untuk 

                                                           
15

 Suryosubroto, Proses belajar mengajar di sekolah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 

212 
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menjawab pertanyaan yang mereka terima dari kelompok lain. Setiap 

jawaban atas pertanyaan ditulis pada lembar problem posing 2. 

6) Selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing kelompok-

kelompok yang kesulitan membuat soal dan menyelesaikannya. 

7) Pertanyaan yang telah ditulis pada lembar problem posing 1 

dikembalikan pada kelompok asal untuk kemudian diserahkan pada 

guru dan jawaban yang ditulis pada lembar problem posing 2 

diserahkan pada guru. 

8) Guru mengevalusi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

dengan cara masing-masing kelompok menjelaskan hasil 

pekerjaannya. 

9) Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

 

d. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Problem Posing tipe 

Pre Solution Posing 

Model pembelajaran Problem Posing tipe Pre Solution Posing 

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan.
16

 

1) Kelebihan Problem Posing tipe Pre Solution Posing 

a) Kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut 

keaktifan siswa. 

b) Minat siswa dalam pembelajaran matematika lebih besar dan 

siswa lebih mudah memahami soal karena dibuat sendiri. 

c) Semua siswa terpacu untuk terlibat aktif dalam membuat soal. 

d) Dengan membuat soal dapat menimbulkan dampak terhadap 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

e) Dapat membantu siswa untuk melihat pemasalahan yang adadan 

yang baru diterima sehingga diharapkan mendapat pemahaman 

yang mendalam dan lebih baik, merangsang siswa untuk 

memunculkan ide yang kreatif dari yang diperolehnya dan 

memerlukan bahasan/ pengetahuan, siswa dapat memahami soal 

sebagai latihan untuk memecahkan masalah. 

2) Kelemahan Problem Posing tipe Pre Solution Posing 

a) persiapan guru harus lebih karena menyiapkan informasi terhadap 

apa yang akan dapat di sampaikan. 
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b) waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal dan 

penyelesaian sehingga materi yang disampaikan lebih sedikit. 

3. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Istilah belajar dan pembelajaran berasal dari Bahasa Inggris 

Learning dan Intruction. Belajar sering di beri batasan yang berbeda-

beda tergantung sudut pandangnya. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku siswa akibat belajar.
17

 Belajar merupakan suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu 

pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian.
18

 

Hasil belajar dapat dilihat dalam bentuk angka-angka setelah 

diberikan suatu tes pada setiap akhir pertemuan, pertengahan semester, 

maupun diakhir semester. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk 

mengetahui apakah materi yang telah diberikan dapat dipahami oleh 

siswa. Menurut Sudjana, hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan efektif  atau tidaknya suatu proses pembelajaran.
19

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungan hidupnya. Oleh 

karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. 
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b.     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor 

yang datangnya dari diri sendiri, seperti kurang lengkapnya anggota 

tubuh atau kondisi tubuh (kesehatan dan cacat tubuh), selain itu dapat 

pula faktor psikologis, yaitu berupa kecerdasan (IQ), minat, perhatian, 

bakat, dan lain-lain. Faktor eksternal merupakan faktor yang datangnya 

dari luar individu, atau faktor lingkungan dimana seseorang berada 

seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
20

 

Secara global, beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain:
21

 

1) Faktor Internal Siswa 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang 

meliputi: Aspek psikologis yaitu kondisi dan tonus (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran dan aspek psikologis yaitu yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran 

siswa . Faktor rohaniah diantaranya: Intergrasi siswa, sikap siswa, 

bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa.  

 

                                                           
20

 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: 

Imtima, 2007), hlm. 329 
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2) Faktor Eksternal Siswa 

Yaitu yang berasal dari luar diri siswa, yang meliputi dua 

aspek yaitu lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi pelajaran. 

Maka dengan demikian, semakin jelas bahwa hasil belajar 

siswa merupakan hasil dari sesuatu proses yang didalamnya terlibat 

sejumlah faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Model 

pembelajaran yang digunakan guru termasuk pada salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa.  

4. Hubungan Model Problem Posing tipe Pre Solution Posing dengan 

Hasil Belajar Siswa 

Keberhasilan pembelajaran merupakan hal yang diidamkan 

dalam pelaksanaan pendidikan. Agar pembelajaran berhasil guru harus 

membimbing siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan 

pengetahuannya sesuai dengan struktur bidang studi yang di 

pelajarinya.  

Pendekatan pembelajaran inovatif yang di terapkan oleh guru 

sehingga dapat meningkatkan pembelajaran matematika siswa 

sekaligus dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta memberi iklim 
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yang kondusif dalam perkembangan daya nalar dan kreativitas siswa 

adalah dengan pembelajaran aktif. Dengan pembelajaran aktif ini siswa 

menjadi termotivasi untuk belajar menyampaikan pendapat dan 

bersosialisasi dengan teman. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan 

motivator dalam pembelajaran. 

Problem Posing adalah rumusan soal sederhana atau rumusan 

ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana 

dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal yang rumit 

(problem posing sebagai salah satu langkah problem solving).22 Pre 

solution posing yaitu jika seorang siswa membuat soal dari situasi 

yang diadakan. Jadi, guru diharapkan mampu membuat pertanyaan 

yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat siswanya.
23

 

Pada penerapan model problem posing tipe pre solution posing 

siswa di tuntut untuk dapat mengajukan soal sendiri dari situasi yang 

diadakan serta melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, 410 190 6163; 2007; 74 

halaman, dengan judul: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas 7
b 

SMPN 4 Adiwerna Kabupaten Tegal Dalam Kelompok 

Bahasan Perbandingan Melalui Penerapan Model Pembelajaran 
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23
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Problem Posing Tipe Pre Solution Posing.
24

 Dalam penelitian ini rata-

rata hasil belajar siswa kelas 7
b 

SMP Negeri 4 Adiwerna Kabupaten 

Tegal pada pokok bahasan perbandingan dapat ditingkatkan dari rata-

rata < 5,00 menjadi ≥ 6,00. Dalam penelitian ini terdapat persamaan 

pada variabel X dan Y yaitu menggunakan model pembelajaran 

Problem Posing Tipe Pre Solution Posing. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini terdapat pada tingkat jenjang pendidikannya. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ramadhani Al-ghifari, 

dengan judul: Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Tipe 

Pre Solution Posing Untuk Meningkatkan Kemampuan Bertanya 

Siswa Pada Materi Barisan Dan Deret Kela XI Multimedia SMK 

Negeri 12 Malang.
25

 Adapun unsur relevan dengan penelitian yang 

penulis laksanakan adalah sama-sama menggunakan variabel X yaitu 

menggunakan model pembelajaran problem posing tipe pre solution 

posing, namun variabel Y berbeda, pada penelitian yang sebelumnya 

membahas tentang kemampuan bertanya, namun penelitian yang saya 

lakukan yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa model pembelajaran problem posing tipe pre solution 

posing dapat meningkatkan kemampuan bertanya siswa dalam 

pembelajaran matematika. Pada awal pertemuan rata-rata kemampuan 
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 Yazid Abdul, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pre 
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25
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Deret kelas XI Multimedia SMK Negeri 12 Malang. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertahuan 
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bertanya siswa yaitu 61,31% dengan kategori rendah, pada siklus I 

kemampuan bertanya siswa sebesar 64,88% kategori rendah sedangkan 

pada siklus II rata-rata kemampuan bertanya siswa sebesar 80,35% 

kategori tinggi. Kualitas, relevansi, bahasa, dan frekuensi pertanyaan 

yang diajukan siswa semakin bertambah karena siswa merasa senang 

mengikuti pembelajaran dengan adanya pemberian reward bagi yang 

bersedia mengajukan pertanyaan dari latihan yang diberikan guru. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Mengingat pentingnya menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien sehingga dapat meningkatakan hasil belajar siswa, maka 

sehubungan dengan itu untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif 

guru harus dapat memilih dan menetapkan strategi pembelajaran yang cocok. 

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa menyerap 

mata pelajaran yang disampaikan, serta dapat menumbuh kembangkan hasil 

belajar siswa dalam belajar. 

Seperti yang dikemukakan oleh Roestiyah bahwa teknik penyajian 

pembelajaran atau metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang 

cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur, agar pelajaran 

tersebut lebih mudah ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan 

baik.  Setiap tujuan pembelajaran yang akan ditempuh memerlukan metode 

atau cara-cara yang berbeda pula. Misalnya metode yang digunakan agar siswa 

mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar 
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siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam 

menghadapi segala persoalan.26 

Salah satu model pembelajaran yang dianggap sesuai dan tepat pada 

pembelajaran matematika adalah problem posing tipe pre solution posing yang 

dapat membantu siswa dalam mengembangkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran, karena model pembelajaran ini mewajibkan setiap siswa untuk 

mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 

Yang dapat meningkatkan daya berpikir kritis dan melatih siswa untuk 

menganalisis suatu masalah, sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa di 

dalam kelas. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator guru dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Posing tipe Pre Solution Posing adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

2) Guru menyajikan informasi baik secara ceramah atau tanya jawab 

selanjutnya memberi contoh soal dari informasi yang diberikan. 

3) Guru membentuk kelompok belajar antara 5-6 orang tiap kelompok 

4) Setiap kelompok membuat pertanyaan yang berbeda dan ditulis 

dilembar problem posing I. 
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 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1 
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5) Pertanyaan yang telah dibuat dikumpulkan, kemudian guru 

melimpahkan kepada kelompok lain untuk dikerjakan 

6) Selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing siswa yang 

kesulitan membuat soal. 

7) Pertanyaan yang telah dibuat ditulis pada lembar problem posing II 

8) Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dan masing-masing kelompok 

menjelaskannya 

9) Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

b. Aktivitas Siswa 

Adapun indikator siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Posing tipe Pre Solution Posing adalah sebagai 

berikut: 

1) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran dari guru  

2) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

3) Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa tiap 

kelompok 

4) Siswa mendiskusikan pertanyaan  yang akan dituliskan pada lembar 

problem posing I 

5) Siswa mendiskusikan pertanyaan dan dilimpahkan kepada guru  

6) Siswa dibimbing guru yang kesulitan dalam pembuatan soal 

7) Siswa kembalikan pertanyaan pada lembar problem posing I kepada 

kelompok asal, dan jawaban yang ditulis pada lembar problem posing 

II diserahkan kepada guru 
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8) Siswa menyampaikan pembelajaran/pendapat yang telah di 

pelajarinya 

9) Siswa menutup pembelajaran dan mengakhiri dengan salam. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 

70% dari seluruh siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan.
27

 Artinya 

dengan persentase tersebut hampir keseluruhan hasil belajar siswa telah 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan 

model pembelajaran Problem Posing Tipe Pre Solution Posing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten 

kampar. 
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