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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penguasaan konsep matematika siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Gamping. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan penguasaan konsep pecahan siswa melalui pendekatan problem posing pada siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Gamping dan mendiskripsikan respons siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Gamping terhadap pembelajaran matematika melalui pendekatan problem posing.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru dengan peneliti. Tindakan ini dilaksanakan dua siklus, masing-masing terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket, dan tes. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara siswa, pengisian angket oleh siswa, dan tes tertulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan problem posing yang dapat meningkatkan penguasaan konsep pecahan siswa yaitu: (1) guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi. Guru menyajikan materi dengan metode ekspositori dan memberikan contoh-contoh soal serta langkah-langkah penyelesaian. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk memperdalam materi. Setelah itu guru memberi tugas siswa untuk membuat soal sendiri beserta penyelesaiannya dan dikerjakan secara individu. Siswa menuliskan soal beserta penyelesaiannya yang telah dibuat di papan tulis. Setelah itu guru membahas soal beserta penyelesaian yang telah dibuat siswa. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi. Guru memberi siswa PR di akhir pembelajaran. Adapun peningkatan penguasaan konsep pecahan siswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas pada siklus I 69,59 dan siklus II meningkat menjadi 75,53. Sebanyak 26 siswa atau 72,22 % dari jumlah siswa keseluruhan mengalami peningkatan skor total penguasaan konsep pecahan dengan perincian peningkatan persentase rata-rata skor setiap aspek penguasaan konsep pecahan dari siklus I ke siklus II adalah (a) pengetahuan atau ingatan matematika siswa (C1) dari 73,01% meningkat menjadi 80,55%, (b) pemahaman matematika siswa (C2) dari 73,95% meningkat menjadi 84,02%, (c) penerapan matematika siswa (C3) dari 66,89% meningkat menjadi 71,62%, (2) berdasarkan hasil angket respons siswa, siswa memberikan respons positif terhadap pembelajaran dengan pendekatan problem posing. Hal ini didukung oleh data hasil wawancara dengan siswa, siswa menyukai pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing karena siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika dan mempermudah siswa dalam menguasai materi yang dipelajari.

