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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran Matematika 

         Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang. Menurut 

beberapa ahli, belajar didefinisikan sebagai berikut (Sardiman, 2012:20 ). 

a. Cronbach memberikan definisi: learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience. 

b. Harold spears memberikan batasan: learning is to observe, to read, to 

imitate, to try smthing themselves, to liten, to follow direction. 

c. Geoch, mengatakan: learning is a change in prformance as a result of 

practice. 

        Definisi belajar dari ketiga ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku ataupun penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dalam kegiatan belajar di 

sekolah, siswa akan melakukan interaksi dengan guru, siswa lain, juga 

dengan sumber belajar. Kegiatan interaksi siswa tersebut disebut 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

guru untuk membantu siswa memperoleh ilmu pengetahuan, pembentukan 

sikap, dan mengolah keterampilan.  
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        Pembelajaran akan berlangsung baik jika guru memahami prinsip 

belajar. Guru yang memahami prinsip belajar akan lebih mudah membantu 

siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Gintings (2012:5) merangkum 

beberapa prinsip belajar, yaitu: 

1. Pembelajaran adalah memotivasi dan memberikan fasilitas kepada 

siswa agar dapat belajar sendiri. 

2. Pepatah Cina mengatakan: “Saya dengar saya lupa, saya lihat saya 

ingat, dan saya lakukan saya paham”. Mirip dengan itu John Dewy 

mengembangkan apa yang dikenal dengan “Learning by doing”. 

3. Semakin banyak alat deria atau indera yang diaktifkan dalam kegiatan 

belajar, semakin banyak informasi yang diserap. 

4. Belajar dalam banyak hal adalah suatu pengalaman. Oleh sebab itu 

keterlibatan siswa merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan siswa. 

5. Materi akan lebih mudah dikuasai apabila siswa terlibat secara 

emosional dalam kegiatan belajar pembelajaran. Siswa akan terlibat 

secara emosional dalam kegiatan belajar pembelajaaran jika pelajaran 

adalah bermakna baginya. 

6. Belajar dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri dan dari luar diri 

siswa. 

7. Semua manusia, termasuk siswa ingin dihargai dan dipujji. 

Pengahrgaan dan pujian merupakan motivasi intrinsik bagi siswa. 
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8. Makna pelajaran bagi diri siswa merupakan motivasi dalam yang kuat, 

sedangkan faktor kejutan merupakan motivasi luar yang efektif dalam 

pembelajaran. 

9. Belajar “Is enhanced by Challenge and inhibited by Threat”. 

10. Setiap otak adalah unik. Karena itu setiap siswa memiliki persamaan 

dan perbedaan cara untuk memahami pelajaran. 

11. Otak akan lebih mudah merekam input jika dalam kedaan santai atau 

rileks daripada dalam keadaan tegang. 

        Prinsip belajar tersebut tentu berlaku umum untuk setiap  pelajaran, 

termasuk pelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah 

dimaksudkan agar siswa dapat memahami fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur matematika. Dengan memahami itu siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata mengingat pada hakikatnya 

matematika merupakan bahasa, aktivitas manusia, pelayan ilmu, dan ratu 

ilmu. 

        Matematika merupakan suatu bahasa maksudnya matematika adalah 

bahasa yang universal yang melambangkan serangkaian makna dari 

pernyataan yang ingin kita sampaikan dan berlaku di seluruh dunia. Lalu 

matematika sebagai aktivitas manusia artinya banyak pekerjaan ataupun 

kegiatan manusia yang menggunakan matematika dalam 

pengaplikasiannya.   

        Matematika sebagai pelayan ilmu  diartikan sebagai ilmu yang 

berfungsi melayani dan menyokong ilmu pengetahuan lain. Terakhir 



18 
 

matematika sebagai ratunya ilmu, karena matematika sebagai sumber dari 

ilmu penegtahuan lain, banyak ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika. Karena matematika 

memiliki banyak manfaat dalam kehidupan keseharian, maka matematika 

diajarkan disekolah sebagai suatu pelajaran wajib. 

        Tujuan pembelajaran matematika di SMK adalah agar siswa 

memiliki kemampuan dalam: 

1. Memahami konsep matematika , menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat , efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan , 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 
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6. Menalar secara logis dan kritis serta mengembangkan aktivitas kreatif 

dalam memecahkan masalah dan mengomunikasikan ide, serta 

menerapkan matematika dalam setiap program keahlian 

(Sumarmo, 2013:422) 

 

2. Model Pembelajaran Probing Prompting 

2.1 Pengetian Model Pembelajaran Probing Prompting     

        Pembelajaran akan berlangsung baik jika didukung oleh semua 

pihak, baik guru, siswa, maupun lingkungan. Dari segi guru, guru 

haruslah mampu menyuguhkan kegiatan pembelajaran yang dapat 

menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran, termasuk 

pembelajaran matematika. Guru yang dapat mengemas matematika 

kedalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tentu akan lebih 

mudah bagi siswa untuk memahami isi dari pelajaran. Sedangkan guru 

yang tidak pandai membuat matematika menjadi pelajaran yang 

menyenangkan, tentu akan sulit membuat siswa memahami pelajaran.  

        Dalam pembelajaran, guru haruslah menggunakan berbagai 

model pembelajaran agar siswa tidak bosan dengan kegiatan 

pembelajaran konvensional yang cenderung monoton dan 

membosankan. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan guru untuk dapat mengemas matematika agar lebih mudah 

dipahami oleh siswa adalah model pembelajaran Probing Prompting.  
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        Berdasarkan arti katanya, probing berarti menyelidiki, dan 

prompting berarti menuntun. Menurut Dahar (dalam Megariatati, 

2014:77) “pengertian probing dalam pembelajaran di kelas 

didefinisikan sebagai suatu teknik membimbing dengan mengajukan 

satu seri pertanyaan pada seorang siswa”. 

        Model pembelajaran Probing Prompting sangat erat kaitannya 

dengan pertanyaan. Dalam pembelajaran Probing Prompting, guru 

mengajukan  pertanyaan kepada siswa yang sifatnya menggali 

pengetahuan siswa dan menuntun siswa untuk mengaitkan 

pengetahuan baru yang didapatnya dengan pengetahuan yang telah 

diperolehnya. Dalam pembelajaran Probing Prompting terdapat dua 

bentuk pertanyaan, yaitu Probing question dan Prompting question. 

Mayasari (2014:57) mengutip pendapat Suherman mengenai Probing 

question dan Prompting question, yaitu sebagai berikut. 

Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk 

mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari siswa yang 

bermaksud mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban 

berikutnya lebih jelas, akurat serta lebih beralasan, sedangkan 

Prompting question, pertanyaan ini bermaksud untuk menuntun 

siswa agar ia dapat menemukan jawaban yang lebih benar. 

 

        Menurut Suyatno (dalam Swarjawa, 2013) “Praktik 

pembelajaran menggunakan Probing Prompting disajikan melalui 

serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang menggali pengetahuan 

siswa serta membimbing ke arah perkembangan yang diharapkan”. 

Dalam pembelajaran Probing Prompting guru secara mendadak 

menunjuk siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan yang 
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diajukan. Karena proses tanya jawab yang dilakukan secara tiba-tiba 

dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak 

mau harus selalu konsentrasi dalam pembelajaran, siswa tidak bisa 

menghindar dari proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan 

dalam proses tanya jawab. 

        Hal tersebut memungkinkan siswa untuk selalu fokus terhadap 

kegiatan pembelajaran karena mau tidak mau siswa suatu saat akan 

diajukan pertanyaan oleh guru dan harus menjawabnya. 

Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun demikian bisa 

dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tegang tersebut, saat 

mengajukan pertanyaan guru hendaknya  bersikap ramah kepada 

siswa. Juga menghargai setiap jawaban siswa.  

        Jika jawaban siswa salah guru sebaiknya menuntun siswa 

tersebut menuju jawaban yang benar bukan malah merendahkannya. 

Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak takut untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga agar siswa mau ikut berperan 

aktif dalam proses pembelajaran.  

2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Probing Prompting 

        Berikut ini merupakan langkah - langkah model pembelajaran 

Probing Prompting menurut Suherman (dalam Widyastuti, 2014), 

yaitu:  

1. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.  

2. Menyampaikan materi ajar. 
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3. Memberikan serangkaian pertanyaan menggali secara teratur 

kepada siswa yang berkaitan dengan materi. 

4. Menampung jawaban siswa.  

5. Memberikan pertanyaan menuntun dengan pertanyaan bimbingan 

fokus terarah. 

6. Membimbing siswa untuk menyempurnakan jawaban. 

        Berdasarkan langkah-langkah menurut Suherman tersebut, berikut 

skenario model Pembelajaran Probing Prompting dalam pembelajaran. 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

2. Guru menyampaikan materi ajar yang menghadapakan siswa pada 

situasi baru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menelaah situasi baru tersebut. 

3. Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa yang 

berhubungan dengan materi ajar tersebut. 

4. Siswa diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dan 

merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru memilih seorang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut 

secara acak agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama. 

6. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut benar maka 

pertanyaan tersebut diulang dan dijawab oleh siswa lain dengan 

cara yang sama yaitu menunjuk secara acak salah seorang siswa, 
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sehingga meyakinkan bahwa semua siswa ikut aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

7. Jika jawaban yang diberikan salah, maka guru mengajukan 

pertanyaan susulan yang dapat membantu siswa menjawab 

pertanyaan awal dengan benar. Pertanyaan ini sifatnya menuntun 

siswa pada jawaban yang benar dan menggali seluruh pengetahuan 

yang ada pada diri siswa sehingga dapat membantu untuk 

memberikan jawaban yang benar. 

8. Guru memberikan penekanan jawaban kepada siswa agar siswa 

dapat lebih memahami materi yang terdapat pada jawaban tersebut. 

        Pembelajaran menggunakan model Probing Prompting ini 

menurut Suherman (dalam Widyastuti, 2014) memiliki kelebihan, 

yaitu: 

1. Mendorong siswa berpikir aktif.  

2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali.  

3. Perbedaan pendapat para siswa dapat diarahkan pada diskusi.  

4. Pertanyaan yang menarik dapat memusatkan perhatian siswa.  

5. Sebagai cara meninjau kembali bahan pelajaran yang lampau.  

6. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat. 
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3. Model Pembelajaran Konvensional 

        Konvensional berarti tradisional atau kebiasaan. Pembelajaran 

konvensional berarti pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran 

tradisional atau yang biasa digunakan dalam pembelajaran biasa. Pada 

penelitian ini model pembelajaran konvensional menggunakan metode 

pembelajaran ekspositori. Menurut Ruseffendi (2006:290) “Jadi metode 

ekspositori ini sama dengan cara mengajar yang biasa (tradisional) kita pakai 

pada pengajaran matematika”. 

        Metode pembelajaran ekpositori ini diawali dengan guru menyampaikan 

materi menggunakan metode ceramah, setelah selesai menyampaikan materi 

guru memberikan contoh-contoh soal mengenai materi yang telah 

disampaikan. Selanjutnya siswa mencatat materi yang telah disampaikan juga 

menyelesaikan contoh-contoh soal yang diberikan guru. Terakhir guru 

bertanya kepada siswa untuk mengecek pemahamannya mengenai materi yang 

telah disampaikan. Pada akhir pembelajaran guru bisanya memberikann 

pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. Secara garis besar langah-langkah metode 

pembelajaran ekspositori ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan informasi 

2. Memberikan pelatihan dan bimbingan 

3. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

4. Memberikan pelatihan lanjutan 
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4. Kemampuan Pemahaman Matematika 

4.1 Pengertian Kemampuan Pemahaman  

        Dalam aktivitas pembelajaran siswa dituntut untuk dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Terpenuhinya 

tujuan pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa. 

Menurut Abdurrahman (dalam Wahyudi, 2012) “hasil belajar merupakan 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”. 

Arikunto (dalam Ngatini, 2012:153) mengatakan “hasil belajar adalah 

hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam 

perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur”.  

        Hasil belajar siswa dapat diketahui dari evaluasi hasil belajar yang 

dilakukan guru terhadap siswa. Siswa  dapat dikatakan telah berhasil 

mencapai  tujuan pembelajaran ketika hasil belajarnya sesuai dengan yang 

diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Anni (dalam Pratiwi, 2013) 

mengemukakan bahwa perubahan dalam hasil belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar. Penelitian ini memfokuskan hasil belajar dalam 

bentuk perubahan kemampuan pemahaman.  

        Paham atau memahami artinya mengerti benar atau mengetahui 

benar. Artinya disini siswa yang telah paham dengan materi pembelajaran 

berarti dia harus sudah mengerti benar mengenai materi tersebut. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:998) “Paham ialah 
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berpengetahuan banyak, tahu benar, pandai dan mengerti benar”. 

Perbuatan seseorang untuk memahami disebut pemahaman. Pemahaman 

dapat didefiniskan sebagi menguasai sesuatu dengan pikiran.  

        Kemampuan pemahaman dalam belajar berarti siswa harus mengerti 

secara mendalam makna dan filosofinya sehingga menyebabkan siswa 

dapat memahami suatu situasi. Menurut Ernawati (dalam Seminar 

Nasional FKIP Universitas Sriwijaya, 2) “pemahaman adalah kemampuan 

menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu 

materi yang disajikan dalam bentuk lain yang dapat dipahami, mampu 

memberikan interpretasi, dan mampu mengklasifiksikannya”. 

        Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pemahaman 

adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengerti, dan 

mengetahui secara benar atas suatu materi dan dapat mengemukakannya 

kembali dalam bentuk lain yang dapat dipahami. 

4.2 Keunggulan Kemampuan Pemahaman 

        Dalam Taksonomi Bloom, kemampuan pamahaman masuk kedalam 

ranah kognitif dan berada satu tingkat diatas pengetahuan. “Tahap 

pemahaman sifatnya lebih kompleks daripada tahap pengetahuan. Untuk 

dapat mencapai tahap pemahaman terhadap suatu konsep matematika, 

siswa harus mempunyai pengetahuan terhadap konsep tersebut” 

(Suherman, 2003:29).  

        Dalam pembelajaran, memahami suatu materi sangatlah penting. 

Menurut Hiebert dan Carpenter bahwa (dalam Seminar Nasional FKIP 
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Universitas Sriwijaya, 4) pengajaran yang menekankan kepada 

pemahaman mempunyai sedikitnya lima keunggulan, yaitu: 

1. Pemahaman memberikan generative artinya bila seseorang telah 

memahami suatu konsep, maka pengetahuan itu akan mengakibatkan 

pemahaman yang lain karena adanya jalinan antar pengetahuan yang 

dimiliki siswa sehingga setiap pengetahuan baru melalui keterkaitan 

dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. 

2. Pemahaman memicu ingatan artinya suatu pengetahuan yang telah 

dipahami dengan baiik akan diatur daan dihubungkan secara efektif 

dengan pengetahuan-peengetahuan yang lain pengorganisasian skema 

atau pengetahuan secara lebih efisien di dalam struktur kognitif 

berfikir sehingga pengetahuan itu lebih mudah diingat. 

3. Pemahaman mengurangi banyak hal yang harus diingat artinya jalinan 

yang terbentuk antara pengetahuan yang satu dengan yang lain dalam 

struktur kognitif siswa yang mempelajarinya dengan penuh 

pemahaman merupakan jalinan yang sangat baik. 

4. Pemahaman meningkatkan transfer belajar artinya pemahaman suattu 

konsep matematika akan diperoleh siswa yang aktif menemukan 

keserupaan dari berbagai konsep tersebut. Hal ini akan membantu 

siswa untuk menganalisis apakah suatu konsep tertentu dapat 

diterapkan untuk suatu konddisi tertentu. 

5. Pemahaman mempengaruhi keyakinan siswa artinya siswa yang 

memahami matematika dengan baik akan mempunyai keyakinan yang 
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positif yang selanjutnya akan membantu perkembangan pengetahuan 

matematikanya.  

4.3 Kemampuan Pemahaman Matematika   

        Pada proses pembelajaran, hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

berbagai bentuk kemampuan, salah satunya kemampuan pemahaman. 

Begitupun dalam pembelajaran matematika, hasil belajar matematika 

salah satunya dapat dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman 

matematikanya. Kemampuan pemahaman matematika adalah kemampuan 

seseorang untuk mengatahui dan mengerti matematika secara mendalam.      

        Untuk mencapai tujuan pembelaran berupa hasil belajar kemampuan 

pemahaman matematika yang baik, maka terdapat beberapa langkah yang 

dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengajarkan suatu konsep dalam 

matematika. Cooney (dalam Fajarwati, 2011:15) menguraikan beberapa 

langkah tersebut diantaranya: 

1. Mendefinisikan suatu objek. 

2. Memberikan satu atau lebih contoh-contoh dari suatu objek. 

3. Memberikan sebuah contoh objek dengan menyebutkan alasan 

mengapa objek tersebut merupakan suatu contoh. 

4. Membandingkan dan menegaskan objek-objek yang ditunjukkan oleh 

suatu konsep. 

5. Menyatakan syarat perlu dan syarat cukup bahwa suatu objek dapat 

dikategorikan ke dalam jenis objek yang lain.Memberikan satu atau 

lebih suatu objek yang non contoh dari objek yang lain. 



29 
 

6. Memberikan alasan mengapa suatu objek dikatakan non contoh dari 

objek yang lain. 

7. Memberikan karakteristik yang bukan merupakan syarat perlu dan 

syarat cukup objek-objek yang ditunjukkan oleh suatu konsep. 

4.4 Indikator Kemampuan Pemahaman Matematika 

        Dalam dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/PP/2004 (Nurjanah, 2014:12) diuraikan bahwa indikator siswa 

memahami konsep matematika adalah siswa mampu:   

1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

        Sejalan dengan indikator kemampuan pemahaman matematika yang 

terdapat dalam dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Tim 

PPPG Matematika (dalam Dafril, 2011) menguraikan indikator dari 

kemampuan pemahaman matematika sebagai penilaian hasil belajar 

matematika siswa. Indikator kemampuan pemahaman matematika tersebut 

adalah: 
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1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan 

siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah 

dikomunikasikan kepadanya. 

2. Kemampuan mengklafikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsep adalah kemampuan siswa mengelompokkan 

suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat 

dalam materi. 

3. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh adalah kemampuan 

siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu 

materi.  

4. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara 

berurutan yang bersifat matematis. 

5. Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep adalah kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu 

dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi.  

6. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat 

sesuai dengan prosedur.  

7. Kemampuan mengklafikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan 

masalah adalah kemampuan siswa menggunakan konsep serta 

prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.  
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5. Disposisi Matematika 

5.1 Pengertian Disposisi Matematika         

        Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan apresiasi dan tindakan 

positif dari diri siswa terhadap matematika. Apresiasi dan tindakan positif 

tersebut merupakan salah satu faktor untuk mendukung keberhasilan siswa 

belajar yang dalam penelitian ini keberhasilan siswa belajar yang 

dimkasud adalah keberhasilan belajar siswa dalam bentuk kemampuan 

pemahaman matematik siswa.  

        Apresiasi dan tindakan positif siswa terhadap matematika dinamakan 

disposisi matematika. Sumarmo (2013:330) mengungkapkan bahwa 

disposisi matematika adalah keinginan, kesadaran, dedikasi, dan 

kecenderungan yang kuat pada diri siswa untuk berpikir dan berbuat secara 

matematika dengan cara yang positif ... “.  Disposisi matematika dapat 

ditunjukan dalam bentuk sikap positif siswa seperti: senang belajar 

matematika, memilki rasa ingin tahu yang tinggi, tekun dan rajin dalam 

meyelesaikan masalah matematika, dan percaya diri dalam menggunakan 

matematika. 

        Disposisi matematika adalah sikap siswa yang mampu 

mengapresiasi, berfikir, dan bertindak secara positif terhadap matematika. 

Peranan disposisi matematika dalam pembelajaran matematika sangatlah 

penting. Seperti yang dikutip oleh Maxwell (2001:32), Carr 

mengungkapkan bahwa  “... dispositions are different from knowledge and 

skills they are often the product of a knowledge/skills combination”. 
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Artinya siswa dengan kemampuan matematis yang sama tetapi memiliki 

disposisi matematika yang berbeda tentuk akan menghasilkan hasil belajar 

yang berbeda.  Dengan adanya disposisi matematika dalam diri siswa, 

siswa akan lebih mudah memahami materi dalam matematika. 

        Melihat peranan disposisi matematika sangatlah penting dalam 

pembelajaran matematika, maka disposisi matematika perlulah ditanam 

dan ditumbuhkembangkan dengan cara menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan yang dapat menarik minat siswa untuk belajar matematika. 

Selain menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru juga harus 

dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang mudah 

dimengerti oleh siswa.  

5.2 Indikator Disposisi Matematika   

        National Council of Teacher Mathematics (Lestari, 2013:17) 

menjelaskan bahwa untuk menilai disposisi matematika siswa bisa dilihat 

dari tujuh indikator berikut: 

1. Percaya diri menggunakan matematika dalam menyelesaikan 

masalah, menyampaikan ide dan pendapat. 

2. Fleksibel dalam bermatematika dan mencoba menggunakan berbagai 

metode lain dalam memecahkan masalah. 

3. Gigih dan tekun dalam mengerjakan tugas matematika. 

4. Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan yang baik terhadap 

matematika. 
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5. Melakukan refleksi atas cara berpikir dan tugas yang telah 

diselesaikan. 

6. Menghargai aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan 

disiplin ilmu yang lain. 

7. Mengapresiasi matematika sebagai alat dan bahasa. 

        Selain NCTM, tokoh lain, Polking (Sumarmo, 2013:331) 

mengemukakan 7 indikator disposisi matematika yaitu: 

1. Percaya diri dalam menggunakan matematika, memecahkan masalah, 

memberi alasan dan mengkomunikasikan gagasan. 

2. Fleksibel dalam menyelidiki gagasan matematik dan berusaha 

mencari metoda alternatif dalam memecahkan masalah, 

3. Tekun mengerjakan tugas matematik, 

4. Memiliki minat, rasa ingin tahu, dan dayatemu dalam melakukan 

tugas matematik, 

5. Melakukan refleksi performance dan penalaran mereka sendiri, 

6. Menilai aplikasi matematika ke situasi lain dalam matematika dan 

pengalaman sehari-hari, 

7. Mengapresiasi peran matematika dalam kultur dan nilai, matematika 

sebagai alat, dan sebagai bahasa. 
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B. ANALISIS DAN PENGEMBANGAN MATERI PELAJARAN YANG 

DITELITI 

1. Keluasan dan Kedalaman Materi 

        Dalam penelitian ini materi pelajaran yang akan diteliti yaitu 

mengenai materi Peluang. Materi Peluang yang akan dibahas mengacu 

pada buku pegangan siswa sesuai Kurikulum 2013 SMA/ SMK kelas X 

semester II. Materi peluang yang akan dibahas pada penelitian ini disajikan 

dalam peta konsep sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Peta Konsep Materi Peluang 

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi peluang yang akan dibahas dalam 

penelitian ini memiliki empat sub materi. Empat sub materi tersebut 

meliputi:  

a. Menentukan kejadian yang mungkin dari suatu percobaan, dimana 

kejadian suatu percobaan terbagi menjadi dua macam, yaitu kejadian 

elementer dan kejadian majemuk.  

b. Menentukan besar peluang suatu kejadian dengan menggunakan 

pendekatan frekuensi relatif dan dengan menggunakan ruang sampel. 
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c. Menentukan besar frekuensi harapan suatu kejadian dalam beberapa 

kali percobaan. 

d. Menentukan besar peluang kejadian-kejadian majemuk, yaitu peluang 

gabungan dua kejadian tidak saling lepas, peluang gabungan dua 

kejadian saling lepas, dan peluang dua kejadian saling bebas. 

        Peluang merupakan salah satu materi dalam matematika yang cukup 

luas pengaplikasiannya. Materi peluang dapat diaplikasikan pada berbagai 

bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, biologi, geografi, industri. 

Aplikasi teori peluang dalam bidang ekonomi seperti menentukan peluang 

nasabah yang menerima klaim asuransi jiwa di sebuah perusahaan asuransi. 

Aplikasi teori peluang dalam bidang biologi seperti perkiraan banyaknya 

bibit tanaman yang dapat tumbuh pada suatu lahan.  

        Aplikasi teori peluang pada bidang geografi seperti prakiraan cuaca. 

Aplikasi teori peluang dalam bidang industri seperti menentukan peluang 

terambil barang berkualitas baik atau buruk dari suatu pabrik untuk uji 

kualitas. Selain itu, teori peluang juga banyak diaplikasikan dalam 

permainan, seperti permainan dadu dan permainan kartu mengingat sejarah 

munculnya teori peluang berasal dari sebuah permainan. 

 

2. Karakteristik Materi 

a. Kejadian Suatu Percobaan  

        Misalkan kita melempar sebuah koin. Kegiatan melempar sebuah 

koin itu (satu kali atau beberapa kali) dinamakan suatu percobaan. Hasil 
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percobaan pada melempar sebuah koin adalah munculnya sisi gambar 

G atau munculnya sisi Angka A. 

        Pada percobaan melempar sebuah koin, hasil yang mungkin 

muncul dapat dituliskan dengan memakai notasi himpunan. Misalnya, 

{G} dimaksudkan adalah munculnya gambar dan {A} dimaksudkan 

adalah munculnya Angka. Himpunan dari semua hasil yang mungkin 

pada percobaan diatas ditulis {G,A}, disebut ruang sampel untuk 

percobaan melempar sekeping mata uang logam.  

        Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Dalam 

teori himpunan, ruang sampel ini disebut sebagai himpunan semesta. 

Anggota-anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Misalnya, 

ruang sampel S = {G,A} mempunyai dua titik sampel, yaitu G dan A. 

Dalam teori himpunan, titik contoh adalah anggota-anggota dari 

himpunan semesta. 

        Himpunan bagian dari ruang sampel S disebut kejadian atau 

peristiwa. Pada umumnya, suatu kejadian dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu: kejadian elementer dan kejadian majemuk. Kejadian 

elementer adalah suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik 

sampel. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunya titik 

contoh lebih dari sebuah.  
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b. Peluang Suatu Kejadian 

        Suatu cabang matematika yang mempelajari cara-cara perhitungan 

derajat keyakinan seseorang untuk menemukan terjadi atau tidak 

terjadinya suatu kejadian disebut ilmu hitung peluang. 

        Menghitung peluang suatu kejadian dapat dengan menggunakan 

dua cara, yaitu dengan pendekatan frekuensi relatif dan dengan ruang 

sampel. 

1. Menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi relatif 

Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak n kali. Jika kejadian 

E muncul sebanyak k kali (0 ≤ k ≤ n), maka frekuensi nisbi 

munculnya kejadian E ditentukan dengan rumus: 

𝑭(𝑬) =
𝒌

𝒏
 

F(E) = frekuensi relatif munculnya kejadian E 

k = banyaknya suatu kejadian muncul 

n = banyaknya percobaan yang dilakukan 

2. Menghitung peluang dengan menggunakan ruang sampel 

Misalkan S adalah ruang sampel dari sebuah persobaan dan 

masing-masing dari anggota S memiliki kesempatan yang sama 

untuuk muncul. Jika E adalah suatu kejadian dengan E subset S, 

maka peluang kejadian E ditentukan dengan rumus: 

𝑷(𝑬) =
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
 

    P(E) = peluang kejadian E 
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n(E) = banyak anggota dalam himpunan kejadian E 

n(S) = banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S 

c. Frekuensi Harapan  

        Kita masih ingat, jika sebuah koin dilemparkan sekali maka 

peluang munculnya sisi gambar G adalah P(G) = 
1

2
. Sekarang jika 

sebuah koin itu dilempar sebayak 100 kali maka diharapkan bahwa 

munculnya sisi gambar G sebanyak: 

1

2
 𝑥 100 = 50 𝑘𝑎𝑙𝑖 

Bilangan 50 ini disebut frekuensi harapan (ekspekstasi) munculnya sisi 

gambar pada percobaan melempar sekeping mata uang logam sebanyak 

100 kali. 

        Lalu timbul pertanyaan, apakah dari lemparan sebuah koin 

sebanyak 100 kali itu munculnya sisi gambar G selalu sama dengan 50 

kali? Jawabanya tentu saja tidak. Dapat saja munculnya sisi gambar G 

sebanyak 100 kali atau mungkin sama sekali terjadi. Akan tetapi kita 

mengharapkan munculnya sisi gambar G sebanyak 50 kali. 

        Berdasarkan uraian diatas, kita dapar mengambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang 

kejadian A adalah P(A). Frekuensi harapan kejadian A sama dengan 

𝑭𝒉(𝑬) = 𝒏 𝒙 𝑷(𝑬) 

Fh(E) = frekuensi harapan kejadian E 

n  = banyaknya percobaan yang dilakukan 
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P(E) = peluang kejadian E 

d. Peluang Kejadian Majemuk 

        Dengan menggunakan operasi antar himpunan, suatu kejadian 

baru (sederhana atau majemuk) dapat dibentuk dari dua atau lebih 

kejadian majemuk yang lain.  

1. Peluang Gabungan Dua Kejadian Tidak Saling Lepas 

Gabungan dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dari dua 

kejadian tersebut terdapat irisan (ada anggota yang terdapat pada 

dua kejadian). Peluang gabungan dua kejadian dapat ditentukan 

dengan rumus berikut: 

Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang 

contoh S, maka peluang kejadian A U B ditentukan dengan aturan 

P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 

 

2. Peluang Gabungan Dua Kejadian Saling Lepas 

Gabungan dua kejadian dikatakan saling lepas jika dari dua 

kejadian tersebut tidak terdapat irisan. 

Peluang dari kejadian tersebut dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut: 

Jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas, maka 

peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas itu ditentukan 

dengan aturan 

P(A U B) = P(A) + P(B) 
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3. Dua Kejadian Saling Bebas 

Kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian yang saling bebas 

jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B atau sebaliknya 

kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A. 

Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka berlaku: 

𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) =  𝑷(𝑨) 𝒙 𝑷(𝑩) 

Sebaliknya, jika 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) ≠  𝑃(𝐴) 𝑥 𝑃(𝐵), maka kejadian A dan 

kejadian B tidak saling bebas. 

 

3. Bahan dan Media 

a. Bahan Pembelajaran 

        Dalam suatu kegiatan pembelajaran, diperlukan bahan 

pembelajaran yang didalamnya terdapat rangkuman materi yang akan 

diajarkan. “Bahan pembelajaran adalah rangkuman materi yang 

diajarkan yang diberikan kepada siswa dalam bentuk bahan tercetak 

atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik verbal 

maupun tertuls” (Gintings, 2012:152) 

        Pada penelitian ini, bahan ajar yang digunakan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran adalah bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa 

(LKS). LKS yang telah disiapkan sebelumnya, dibagikan kepada 

masing-masing siswa sesaaat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

Mengingat dalam penelitian ini digunakan model pembelajaran 

Probing Prompting dimana dalam pelaksanaannya banyak melakukan 
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tanya jawab dengan siswa, maka diperlukan daftar pertanyaan probing 

dan pertanyaan prompting.  

        Daftar pertanyaan probing dan pertanyaan prompting pada 

pembelajaran tersebut secara tidak langsung terdapat didalam LKS. 

Maka setelah sesi tanya jawab dilakukan dan mendapatkan kesimpulan 

suatu konsep yang ditanyakan, siswa dapat menuliskan hasil tanya 

jawab Probing Prompting tersebut di dalam LKS.  

b. Media Pembelajaran 

        Suatu isi pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik jika 

tidak didukung oleh media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

nampaknya akan lebih baik jika digunakan suatu media yang dapat 

membuat siswa bersemangat untuk belajar. Jadi tidak hanya 

menggunakan media yang umum digunakan, seperti papan tulis.  

        Media itu sendiri adalah bentuk jamak dari kata medium yang 

berasal dari bahasa Latin yang berarti pengantar atau perantara. “Dalam 

konteks belajar dan pembelajaran, media dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau materi ajar dari guru 

sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan” (Gintings, 

2012:140). Darhim (2001:5) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan media pendidikan adalah perangkat software atau hardware 

yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar.  

        Pada penelitian ini digunakan beberapa media yang dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu Laptop, proyektor, program 
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power point. Selain media berbasis komputer, pada penelitiaan ini 

digunakan juga media/ alat peraga, yaitu koin dan dadu bersisi enam. 

 

4. Strategi pembelajaran 

a. Metode Pembelajaran 

        Gintings (2012:42) menerangkan bahwa “... metoda pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan 

berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan 

sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri 

pembelajar”. Metoda pembelajaran yang digunakan dalam penilitian ini 

dikelompokan menjadi dua, yaitu metoda pembelajaran yang 

digunakan pada kelas eksperimen dan metoda pembelajaran yang 

digunakan pada kelas kontrol. Pada kelas eksperimen digunakan 

beberapa metode pembelajaran, yaitu metode peragaan, metode tanya 

jawab, dan metode diskusi.  

        Metode peragaan dilakukan saat materi peluang yang 

membutuuhkan peragaan, seperti saat memperagakan pelemparan 

sebuah koin logam dan pelemparan dadu bersisi enam. Metode tanya 

jawab dilakukan saat sesi memberikan pertanyaan probing dan 

pertanyaan prompting pada siswa, sesuai model pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran Probing 

Prompting. Metode diskusi dilakukan mulai dari awal penyampaian 

materi ajar hingga menarik kesimpulan. Pada metode diskusi ini guru 



43 
 

mengajak siswa ikut serta dalam menyimpulkan suatu konsep 

pembelajaran dengan cara mendiskusikannya bersama-sama antar guru 

dengan siswa dan antar siswa dengan siswa. 

b. Pendekatan Pembelajaran 

        “Pendekatan adalah suatu jalan, cara, atau kebijaksanaan yang 

ditempuh oleh guru atau siswa dalam pencapaian tujuan pengajaran 

dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pengajaran 

itu, umum atau khusus, dikelola” (Ruseffendi, 2006:240). Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, yaitu pendekatan 

Scientific. Setyaningsih (2015:374) menerangkan bahwa “Pendekatan 

scientific dianggap sebagai suatu pendekatan yang dapat 

menumbuhkembangkan keaktifan dan kreativitas peserta didik, karena 

di dalam pendekatan tersebut terdapat komponen-komponen yang 

penting meliputi komponen mengamati, menanya, menalar, mencoba 

dan menyajikan sehingga dapat mendukung proses pembelajaran”.  

 

5. Sistem Evaluasi 

        Penelitian ini menggunakan teknik tes untuk memperoleh data 

mengenai kemampuan pemahaman matematika siswa. Intrumen tes ini 

berupa soal uraian yang mengukur kemampuan pemahaman matematika 

siswa terhadap materi Peluang. Dengan penyusunan instrumen tes 
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berdasarkan indikator pembelajaran peluang dan indikator kemampuan 

pemahaman matematika. 

        Tes dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pretes atau tes 

kemampuan awal siswa yang dilaksanakan sebelum diberi perlakuan. 

Tahap yang kedua adalah postes untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman matematika siswa yang dilaksanakan setelah diberi perlakuan. 

 

C. PENELITIAN YANG RELEVAN 

        Kemampuan pemahaman dan disposisi matematika merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Kemampuan 

pemahaman dan disposisi matematika dapat dioptimalkan melalui penerapan 

model pembelajaran Probing Prompting. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.  

        Bani (2011) pada penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematik Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing” menyatakan hasil 

penelitiannya, yaitu pembelajaran matematika dengan metode penemuan 

terbimbing dapat meningkatkan kemapuan pemahaman dan penalaran 

matematik siswa sekolah menengah pertama. Penelitian Bani relevan dengan 

penelitian ini pada variabel terikatnya, yaitu kemampuan pemahaman 

matematika, sedangkan variabel bebasnya berbeda. 

        Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Windharti (2015) 

tentang “Peningkatan Disposisi Matematis Melalui Pendekatan Problem 



45 
 

Solving dalam Pembelajaran Materi  Operasi Perkalian Di Mts” menunjukan 

bahwa peningkatan disposisi matematis siswa melalui pendekatan Problem 

Solving dalam pembelajaran materi operasi perkalian bilangan bulat di kelas 

VII MTs Ushuluddin Singkawang dikategorikan tinggi, hal ini ditunjukkan 

dengan  besar perhitungan Effect Size  sebesar 2,934 atau sekitar 49.83 %. 

Relevan dengan penelitian ini pada variabel terikatnya yaitu disposisi 

matematika, sedangkan variabel bebasnya berbeda. 

        Kemudian Widyastuti (2014) menyatakan kesimpulan penelitiannya yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa  Kelas IV SD Negeri 2 Antosari  

Kecamatan Selemadeg Barat”, bahwa melalui penerapan model pembelajaran 

Probing Prompting dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Relevan 

dengan penelitian ini pada variabel bebasnya, yaitu model pembelajaran 

Probing Prompting, tetapi variabel terikatnya berbeda. 

        Berdasarkan keberhasilan penelitian-penelitian tersebut, maka penulis 

bermaksud untuk menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

untuk meningktakan kemampuan pemahaman dan disposisi matematika.  

 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

        Pada model pembelajaran Probing Prompting, kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan teknik melontarkan pertanyaan kepada siswa yang 

tujuannya untuk menuntun dan menggali pengetahuan siswa. Pertanyaan 
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tersebut dilontarkan kepada siswa secara acak dan secara tiba-tiba yang 

tujuannya selain untuk “mengaktifkan” siswa juga untuk menuntun siswa agar 

memahami dan untuk menggali pengetahuan siswa tentang pelajaran yang 

sedang berlangsung.  

        Pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa yang ditunjuk secara acak 

tersebut membuat siswa mau tidak mau harus ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran, karena sewaktu-waktu guru dapat menunjuk siswa tersebut 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Hal tersebut mengakibatkan 

siswa akan lebih fokus, berkonsentrasi, dan senantiasa mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Alhasil siswa dapat memahami isi dari pelajaran yang 

disampaikan guru.  

        Model pembelajaran Probing Prompting dapat memberikan suasana 

berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Bila pada pembelajaran konvensional, 

kegiatan pembelajaran cenderung monoton dan membosankan, pada 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Probing Prompting, 

kegiatan pembelajaran cenderung komunikatif, interaktif dan sedikit 

menegangkan, karena sewaktu-waktu siapa saja dapat ditunjuk untuk diberi 

pertanyaan dan harus menjawab pertanyaan tersebut, juga terdapat komunikasi 

interaktif antara guru dengan siswa juga antara siswa dengan siswa.  

        Karena model pembelajaran Probing Prompting yang dapat memberikan 

suasana berbeda, hal tersebut dapat meningkatkan sikap positif siswa terhadap 

matematika, misalnya senang belajar matematika, memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi terhadap matematika, tekun dan teliti dalam menyelesaikan 
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permasalahan matematika, percaya diri dalam menggunakan konsep 

matematika, dan sebagainya. Sikap dan tindakan siswa yang menunjukan 

apresiasi siswa dalam matematika dan menunjukan dedikasi yang kuat untuk 

belajar matematika disebut dengan disposisi matematika.  

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Alur Kerangka Berpikir 

 

E. ASUMSI DAN HIPOTESIS 

1. Asumsi 

        Asumsi adalah titik tolak pemikiran yang kebenarannya tidak perlu 

diuji lagi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi kemampuan 

pemahamam dan disposisi matematika siswa 
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b. Pembelajaran dengan model pembelajaran Probing Prompting 

memberikan kesempatan untuk siswa memahami dan bertindak positif 

dalam bermatematika. 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

a. Peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model pembelajaran Probing 

Prompting lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional 

b. Peningkatan disposisi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional 

c. Terdapat korelasi antara kemampuan pemahaman matematika dan  

disposisi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional 


