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Abstrak 

Dalam pelajaran matematika tingkat keaktifan bertanya siswa dapat 

memberi gambaran tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mendiskripsikan Profil kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

materi bilangan bulat berdasarkan keaktifan bertanya dalam proses 

belajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 

1 Candi kelas VII Tahun pelajaran 2014/2015. Peneliti memilih empat 

subjek yang akan diteliti dengan ketentuan dua subjek yang memiliki 

tingkat keaktifan bertanya tinggi dan dua subjek dengan tingkat keaktifan 

bertanya rendah. Dalam penentuan subjek peneliti melakukan observasi 

dengan mencatat jumlah pertanyaan dari siswa yang berhubungan dengan 

materi bilangan bulat selama proses belajar. Dari subjek yang ada peneliti 

melakukan wawancara.  Peneliti berkooodinasi dengan guru mata 

pelajaran memberikan soal ulangan harian. Analisi data dalam penelitian 

ini meliputi : mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Profil 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal materi bilangan bulat 

berdasarkan keaktifan bertanya dalam proses belajar yaitu, dua subjek 

dengan keaktifan bertanya tinggi memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah matematika baik. Dua subjek dengan keaktifan bertanya rendah 

satu subjek memiliki kemampuan menyelesaikan soal baik dan satu 

subjek lain memiliki kemampuan menyelesaikan soal kurang baik. 

 

Kata Kunci : kemampuan siswa, menyelesaikan masalah matematika, 

keaktifan bertanya, proses belajar 

Abstract 

In math class level of activity asks students can give an idea of the 

student's ability to solve problems encountered. The purpose of this study 

was to describe the profile students' ability to solve problems integer 

material based on active asked in the learning process. This type of 
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research is a descriptive study with a qualitative approach. The research 

was conducted in SMP Negeri 1 Temple class VII 2014/2015 school 

year. Researchers chose four subjects to be studied with the provisions of 

the two subjects who had asked the high level of activity and two 

subjects with a low level of activity asking. In determining the subject of 

researchers conducted observations by noting the number of questions 

from students integer related material during the learning process. Of 

existing subjects researchers conducted interviews. Researchers 

berkooodinasi with subject teachers provide daily test questions. Data 

analysis in this study include: reduce, present, and draw conclusions. 

Profile ability of students in solving integer material based on active 

asked in the process of learning that is, two subjects with a high asking 

liveliness has good ability to solve mathematical problems. Two subjects 

with low activity of asking the subject has the ability to solve problems 

better and one other subject has the ability to solve problems is not good. 

Keywords: the ability of students, solving mathematical problems, 

liveliness ask, learning 

 

 

 

Pendahuluan 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Menurut Wahyudin (2008:318), 

proses pendidikan merupakan kegiatan sosial atau pergaulan antara guru dengan siswa 

dengan menggunakan isi atau materi pendidikan, metode, dan alat pendidikan tertentu 

yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dari pengertian dan tujuan pendidikan tersebut, maka secara umum siswa 

dilatih untuk terampil mengembangkan penalaran, terutama dalam ilmu pengetahuan. 

Dan khusus dipandang sebagai insan pelajar yang melakukan proses belajar, siswa 

dituntut memperoleh hasil belajar semaksimal mungkin. Proses belajar hakikatnya 

proses kognitif yang mendapat dukungan dari ranah psikomotorik. Fungsi psikomotorik 

dalam hal ini meliputi : mendengar, melihat, mengucapkan,  (Syah, 2012:71). Menurut 

Bloom (dalam Huda, 2013:169), ranah kognitif melibatkan penegetahuan dan 

pengembangan kemampuan intelektual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(2008:538), identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. 

Sedangkan kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:538), kemampuan 

diartikan kuasa untuk melekukan sesuatu. Menurut Bloom (dalam Budiningsih, 

2012:74), Secara garis besar aspek kemampuan siswa dibagi menjadi tiga yaitu : 

kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan psikomotor. Menurut Collegiate 

(dalam Arikunto, 2008:32), soal adalah serentetan pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok.  Menurut Rousseau dalam (Sardiman, 1986: 95) 

menyatakan bahwa setiap orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas 

proses pembelajaran tidak akan terjadi. Sedangkan menurut Sudjana (2004: 61) 

menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dari beberapa hal yaitu, turut serta dalam 

melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada 

siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya, berusaha 

mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan 

diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, menilai kemampuan dirinya dan hasil– 

hasil yang diperolehnya, melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang 

sejenis, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungan. Sedangkan pengertian belajar 

menurut Thorndike (dalam Budiningsih, 2012:20), belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Stimulus yang dimaksud yaitu apa saja yang dapat merangsang 

terjadinya kegiatan belajar seperti berfikir, perasaan atau hal-hal lain yang dapat 

ditangkap melalui alat indera. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), jenis penelitian 

kualitatif adalah penelitian  yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

peneliti sebagai intrumen kunci, pengambilan subjek sebagai sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah empat siswa 

dengn rincian dua berkeaktifan bertanya tinggi dan dua berkeaktifan bertanya rendah. 
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Pengelompokan keaktifan bertanya berdasarkan data observasi yang dilakukan peneliti 

serta pemggunaan rumus deviasi. Tahapan penelitian kulatitatif terdiri atas tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap analisis data.  

Hasil dan Pembahasan  

Data akhir yang diperoleh selama penelitian adalah data profil kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal materi bilangan bulat berdasarkan keaktifan bertanya 

dalam proses belajar. Dari hasl observasi dan pengelompokan diperoleh subjek sebagai 

beriku. 

Tabel 1 

Rincian subjek penelitian 

No 

subjek 

No 

absen 

Inisial 

siswa 

L/P Jumlah 

pertanyan 

Keterangan 

1 13  DFPNA L 5 Tinggi 

2 16  FOA P 6 Tinggi 

3 10  ARA L 0 Rendah 

4 22  IARF P 0 Rendah 

 

Dari data yang diperoleh serta analisis yang dilakukan maka dapat diperoleh hasil 

penelitian profil kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal materi bilangan bulat 

berdasarkan tingkat keaktifan bertanya sebagai berikut: 

 

Subjek no 1 

Subjek nomor satu termasuk dalam siswa yang memiliki tingkat keaktifan bertanya 

tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya kriteria yang ditentukan yaitu siswa 

bertanya lebih dari atau sama dengan lima kali selama proses belajar. Meskipun 

memiliki anggapan bahwa matematika pelajaran yang sulit subjek nomor satu memiliki 

sedikit rasa suka terhadap matematika, walaupun hal tersebut masih dipengaruhi oleh 

karakter dan cara penyampaian materi oleh guru pengajar. Rasa ingin memahami dan 

rasa ingin tahu yang dimiliki subjek nomor satu menjadi salah satu motivasi untuk aktif 

bertanya saat proses belajar. Dari keaktifan bertanya tersebut subjek nomor satu dapat 

menyelesaikan dan menjawab soal ulangan harian. Dari sepuluh soal ulangan harian 
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subjek nomor satu mampu menjawab tujuh soal dengan benar serta dengan langkah-

langkah penyelesaikan dengan jelas.  

 

Subjek no 2 

Subjek nomor dua termasuk dalam siswa yang memiliki tingkat keaktifan bertanya 

tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya kriteria yang ditentukan yaitu siswa 

bertanya lebih dari atau sama dengan lima kali selama proses belajar. Subjek nomor dua 

beranggapan tidak semua materi matematika sulit. Rasa suka dan rasa ingin tahu tentang 

materi yang dipelajari menjadi motivasi tersendiri bagi subjek nomor dua untuk aktif 

bertanya. Dari keaktifan bertanya tersebut subjek nomor dua dapat menyelesaikan dan 

menjawab soal ulangan harian. Dari sepuluh soal ulangan harian subjek nomor dua 

mampu menjawab sembilan soal dengan benar dengan cara penyelesaian yang jelas dan 

terperinci. Sedangkan satu soal dijawab dengan salah dan cara penyelesaian yang 

digunakan tidak jelas. 

 

Subjek no 3 

Subjek nomor tiga termasuk dalam siswa yang memiliki tingkat keaktifan bertanya 

rendah. Subjek nomor tiga hanya dapat memenuhi kriteria keaktifan bertanya rendah 

yaitu siswa bertanya kurang dari lima kali saat proses belajar. Anggapan bahwa 

matematika sulit dan karakter guru mempengaruhi rasa suka terhadap matematika. 

Keaktifan bertanya rendah dari subjek nomor tiga lebih diakibatkan adanya rasa malu 

untuk menyampaikan pertanyaan. Meskipun termasuk dalam tingkat keaktifan bertanya 

rendah subjek nomor tiga mampu menjawab soal ulangan harian. Dari sepuluh soal 

ulangan harian subjek nomor tiga mampu menjawab delapan soal dengan benar dengan 

cara penyelesaian yang jelas. Sedangkan dua soal lainya dijawab dengan salah. Satu 

soal dari dua soal yang salah tersebut diselesaikan dengan langkah-langkah 

penyelesaian yang benar tetapi terdapat kesalahan saat penghitungan sehingga jawaban 

yang dihasilakan salah. Sedangkan satu soal yang yang lain cara penyelesaian yang 

digunakan tidak sesuai sehingga jawaban yang dihasilkan salah. 

 

Subjek no 4 
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Subjek nomor empat termasuk dalam siswa yang memiliki tingkat keaktifan bertanya 

rendah. Subjek nomor empat hanya dapat memenuhi kriteria keaktifan bertanya rendah 

yaitu siswa bertanya kurang dari lima kali saat proses belajar. Anggapan bahwa 

matematika sulit dan rasa ketidak suka yang berlebih terhadap matematika menjadi 

salah satu faktor muculnya rasa kebingungan yang dialami subjek nomor empat dalam 

memahami materi serta dalam menyampaikan pertanyaan saat proses belajar. Dari hal 

tersebut subjek nomor empat mengalami kesulitan dalam menjawab soal ulangan 

harian. Dari sepuluh soal yang ada subjek nomor empat hanya dapat menjawab tiga soal 

dengan langkah- langkah dan jawaban yang benar, satu soal dengan langkah-langkah 

penyelesaian yang benar tetapi jawaban salah, enam soal dengan langkah-langkah 

penyelesaian dan jawaban salah. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil di atsa dapat disimpulkan profil empat subjek yang diteliti tiga subjek 

memiliki kemampuan menyelesaikan soal  dengan baik meskipun salah satu dari ketiga 

subjek tersebut memiliki tingkat keaktifan bertanya rendah dan dua lainnya memiliki 

tingkat keaktifan bertanya tinggi. Sedangkan satu dari empat subjek yang diteliti 

memiliki kemampuan menyelesaikan soal kurang baik, selain itu subjek tersebut juga 

termasuk subjek yang memiliki tingkat keaktifan bertanya rendah. Dari uraian di atas 

sisa yang memiliki tingkat keaktifan bertanya tinggi memiliki profil kemampuan 

menyelesaikan  soal dengan baik sedangkan siswa yang memiliki tingkat keaktifan 

bertanya rendah  memiliki profil kemempuan menyelesaikan soal baik dan kurang baik. 
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