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II. KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Berpikir Kreatif 

 

Kreativitas sebagai alat individu untuk mengekspresikan kreativitas yang 

dimiliki sebagai hasil dari kemampuan berpikir kreatif merupakan 

kecakapan menggunakan akal untuk menghasilkan ide, mencipta sesuatu 

yang baru, asli, luar biasa, bernilai, baik bersifat abstrak, nyata berupa ide 

atau gagasan, mencari makna dan penyelesaian masalah secara inovatif.  

Kreativitas dengan aspek-aspek kemampuan berfikir kreatif dapat 

dikembangkan dan digunakan dalam pengajuan atau pemecahan masalah. 

 

Banyak pakar pendidikan yang mendiskusikan kreativitas sebagai berpikir 

kreatif atau pemecahan masalah. 

 

Thorrance dalam Hamalik (2006: 180 ) mengemukakan sebagai berikut : 

Berpikir kreatif sebagai proses penyadaran (sensing) adanya gap, 

gangguan, atau unsur-unsur yang keliru (perkeliruan), pembentukan 

gagasan-gagasan, hipotesis, pengujian hipotesis tersebut, 

pengkomunikasian hasil-hasil, mungkin juga pengujian kembali atau 

perbaikan hipotesis, Cagne mengemukakan bahwa kreativitas 

merupakan suatu bentuk pemecahan masalah yang melibatkan 

intuitive leaps, atau suatu kombinasi gagasan-gagasan yang bersumber 

dari berbagai bidang pengetahuan yang terpisah secara luas.  

 



10 

 

Menurut Siswono (2004: 78) : 

Berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan ketika kita 

mendatangkan/ memunculkan suatu ide baru. Hal itu menggabungkan 

ide-ide yang sebelumnya yang belum dilakukan. 
 

Dapat diartikan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu 

kebiasaan berpikir yang tajam dengan intuisi yang menggerakkan imajinasi 

yang mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru atau ide baru 

sebagai pengembangan dari ide lama untuk memecahkan permasalahan dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda. 

 

Liliawati dan Puspita (2010: 425) mengatakan bahwa : 

Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan kognitif untuk 

memunculkan dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai 

pengembangan dari ide yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan 

untuk memecahkan masalah secara divergen (dari berbagai sudut 

pandang). 

 

 

Kemampuan berpikir kreatif dapat diukur dengan memberikan tes pada 

empat aspek yaitu berpikir lancar, berpikir luwes, orisinalitas berpikir dan 

penguraian. 

 

Empat aspek kemampuan berpikir menurut Munandar (1987: 88-91) : 

1) Fluency (berpikir lancar) 

2) Flexibility (berpikir luwes) 

3) Originality (orisinalitas berpikir) 

4) Elaboration (penguraian). 

 

 

Menurut Liliawati dan Puspita (2010: 426) aspek keterampilan berpikir 

kreatif meliputi aspek dan indikator sebagai berikut : 

 

 



11 

 

Tabel 1. Aspek Keterampilan Berfikir Kreatif (KBK) 

Aspek Indikator 

Fluency  

 

a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan; 

b. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya; 

c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan 

kelemahan dari suatu objek atau situasi. 

Flexibility  

 

a. Memberikan bermacam-macam penafsiran 

terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah; 

b. Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan 

bermacam cara yang berbeda untuk 

menyelesaikannya; 

c. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian 

(kategori) yang berbeda. 

Originality  

 

a. Setelah membaca atau mendengar gagasan-

gagasan, bekerja untuk menyelesaikan yang baru. 

Elaboration  

 

a. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap 

jawaban atau pemecahan masalah dengan 

melakukan langkah langkah yang terperinci 

b. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang 

lain 

c. Mencoba/ menguji detail-detail untuk melihat arah 

yang akan ditempuh 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan 

yang telah ada sebelumnya.  Sesuatu yang baru disini tidak harus berupa 

hasil/ ciptaan yang benar-benar baru walaupun hasil akhirnya mungkin akan 

tampak sebagai sesuatu yang baru, tetapi dapat berupa hasil pengembangan 

atau  penggabungan dua atau lebih konsep-konsep yang sudah ada.  Empat 

aspek keterampilan berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, originality dan 

elaboration. 
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2. Hasil Belajar  

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek–aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa.  Oleh karena itu, 

apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.  Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan.  

 

Menurut Abdurrahman (1999: 37) : 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.  Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseo-rang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

tingkah laku yang relatif menetap. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan proses pembelajaran, maka 

akan diperolah hasil belajar hasil belajar yang menjadi akhir dari proses 

belajar. 

 

Sedangkan Dimyati dan Mudjiono (2002: 3-4) mengatakan bahwa: 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan 

tindak mengajar. Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan 

berakhirnya proses belajar, sedangkan dari sisi guru hasil belajar 

merupakan suatu pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan huruf atau kata atau simbol setelah 

siswa tersebut melakukan kegiatan pembelajaran.  Hasil belajar ini 

merupakan suatu ukuran bahwa siswa tersebut sudah melakukan kegiatan 

pembelajaran.  Untuk mengetahui keberhasilan dalam belajar diperlukan 

adanya suatu pengukuran hasil belajar yaitu melalui suatu evaluasi atau tes.  

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar 

siswa melalui kegiatan atau pengukuran hasil belajar dan dinyatakan dalam 

bentuk angka.  Tinggi rendahnya hasil belajar dapat diketahui melalui 

pedoman penilaian Arikunto (2001: 245):  

Bila nilai siswa   66, maka dikatagorikan baik, bila 55   nilai siswa 

< 66, maka dikatagorikan cukup baik, bila nilai siswa < 55 maka 

dikatagorikan kurang baik. 

 

Menurut Slameto (2003: 131) hasil belajar itu sendiri meliputi 3 aspek yaitu: 

(1) Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif) 

(2) Kepribadian atau sikap (afektif) 

(3) Keterampilan atau penampilan (psikomotor) 

Sedangkan Hasil belajar dalam kecakapan kognitif  memiliki 

beberapa tingkatan yaitu: (1) Informasi non verbal, (2) Informasi 

fakta  dan pengetahuan verbal, (3)Konsep dan prinsip, 

(4)Pemecahan masalah dan kreatifitas 

 

 

Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, penerapan,  

analisis, dan sintesis siswa yang dievaluasi di setiap akhir pembelajaran.  

Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk hasil belajar 

siswa. 

 

Hamalik (2007: 30) menyatakan bahwa : 

Hasil belajar menunjukkan pada prestasi belajar sedangkan prestasi 

belajar itu merupakan indikator adanya perubahan tingkah laku 

siswa. Hasil belajar sebagai tanda terjadinya perubahan tingkah laku 
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dalam bentuk perubahan pengetahuan. Perubahan tersebut terjadi 

dengan peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang sebelumnya, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu. 

 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari suatu interaksi belajar-

mengajar yang kemudian menjadi milik individu yang belajar, baik dalam 

bidang kognitif, afektif, maupun psikomotoris.  Hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring.  Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti yang tertuang dalam 

angka rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan melompat setelah 

latihan.  Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 4-5) bahwa: “Dampak 

pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain yang 

merupakan transfer belajar”.  Jadi dampak pengiring adalah suatu tambahan 

pengetahuan dan kemampuan pada kegiatan yang nyata seperti kegiatan 

ekstakurikuler. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu akhir atau puncak proses belajar yang ditandai dengan 

perubahan tingkah laku dari suatu interaksi belajar-mengajar yang kemudian 

menjadi milik individu yang belajar, baik dalam bidang kognitif, afektif, 

maupun psikomotoris.  Untuk mengetahui keberhasilan dalam belajar 

diperlukan adanya suatu pengukuran hasil belajar yaitu melalui suatu 

evaluasi atau tes dan dinyatakan dalam bentuk angka. 
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3. Pembelajaran Problem Posing 

 

Model pembelajaran problem posing merupakan salah satu alternatif 

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif dan hasil belajar siswa.  Model pembelajaran problem posing mulai 

dikembangkan pada tahun 1997 oleh Lyn D.English, dan awal mulanya 

diterapkan dalam mata pelajaran matematika.  Selanjutnya, model ini 

dikembangkan pada mata pelajaran yang lain, termasuk ilmu pengetahuan 

alam. 

 

Problem  posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, sebagai padanan 

katanya digunakan istilah “merumuskan masalah (soal)” atau “membuat 

masalah (soal)”.  Sukestiyarno dalam Hardjoko  (2005: 17) “problem posing 

adalah perumusan soal agar lebih sederhana atau perumusan ulang soal yang 

ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai”. 

 

Dapat dikatakan bahwa problem posing adalah model pembelajaran yang 

mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu 

masalah (soal) menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana, yang 

mengacu pada penyelesaian soal tersebut.  Siswa harus menguasai materi 

dan urutan penyelesaian soal secara mendetil.  Siswa diberi kesempatan 

merumuskan soal-soal dari hal yang diketahui dan menciptakan soal baru 

dengan cara memodifikasi kondisi dari masalah yang diketahui. 

 

Menurut Silver dalam Suyitno (2004: 14) : Problem Posing mempunyai tiga 

pengertian: 
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1) Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan 

ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal 

yang rumit. 

2) Problem posing adalah perumusan soal yang berkaitan dengan 

syarat-syarat pada soal yang telah dipecahkan dalam rangka 

mencari alternative pemecahan lain.  

3) Problem posing adalah merumuskan atau membuat soal dari situasi 

yang diberikan.  

 

Sedangkan Suyitno dalam Wulandari (2007: 25) menyatakan bahwa : 

 

Penerapan model pembelajaran problem posing adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Penggunaan 

alat peraga untuk memperjelas konsep sangat disarankan. 

b. Guru memberikan latihan soal secukupnya.  

c. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, dan 

siswa yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Tugas 

ini dapat pula dilakukan secara kelompok. 

d. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa 

untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. 

e. Guru memberikan tugas rumah secara individual.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan problem posing memiliki 

tahapan yaitu pemberian materi, pemberian contoh soal, perumusan soal 

oleh siswa, siswa mempresentasikan soal yang dibuatnya dan pemberian 

tugas secara individual. 

 

Model pembelajaran problem posing memiliki tiga tipe, ketiga tipe tersebut 

yaitu : 1) Pre solution posing, dimana siswa membuat pertanyaan (soal) dan 

jawaban berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru, 2) Within solution 

posing, siswa memecah pertanyaan tunggal dari guru menjadi sub-sub 

pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan guru, dan 3) Post solution 

posing, siswa membuat pertanyaan (soal) yang menantang yang sejenis 
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dengan pertanyaan yang dicontohkan oleh guru.  Pemilihan tipe dapat 

disesuaikan dengan tingkat kecerdasan para siswa  (peserta didik). 

 

Silver dalam Suyitno (2004: 15) menjelaskan bahwa pengajuan soal dapat 

diaplikasikan dalam 3 bentuk aktifitas :  

1) 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 

sebelumnya.  

2) Within solution posing, yaitu jika seorang siswa mampu 

merumuskan ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub 

pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah 

diselesaikan sebelumnya. Jadi, diharapkan siswa mampu membuat 

sub-sub pertanyaaan baru dari sebuah pertanyaan yang ada pada 

soal yang bersangkutan. 

3) Post solution posing, yaitu jika seorang siswa memodifikasi 

kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang 

baru yang sejenis. 

 

Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu model 

pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. 

 

Dalam model pembelajaran problem posing, siswa dilatih untuk 

memperkuat dan memperkaya konsep-konsep dasar fisikanya serta 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif.  Seperti pendapat Silver dalam 

Siswono (2004: 80) : “pengajuan masalah dan pemecahan masalah dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi kreativitas individu. Selain itu dapat 

sebagai sarana untuk mencapai kreativitas”. 

 

Pada penerapannya,model pembelajaran problem posing didahului dengan 

penjelasan materi pembelajaran, kemudian pemberian contoh soal oleh guru.  
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Guru menyuruh siswa untuk mengajukan 1 atau 2 buah soal yang baru 

dibuatnya dan siswa yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya.  

Pada pertemuan berikutnya, secara acak guru meminta salah seorang dari 

siswa untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas.  Dalam hal ini, guru 

dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang 

diajukan oleh siswa.  Diakhir pembelajaran, guru memberikan tugas rumah 

baik secara kelompok maupun secara individual. 

 

Keunggulan model pembelajaran problem posing (Suyitno, 2004: 7) : 

1) Memberi penguatan terhadap konsep yang diterima atau 

memperkaya konsep-konsep dasar.  

2) Mampu melatih siswa meningkatkan kemampuan dalam belajar.  

3) Orientasi pembelajaran yaitu investigasi dan penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah.  

 

Bagi siswa, model pembelajaran ini selain dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif  juga dapat meningkatkan mental siswa dalam menghadapi 

suatu kondisi bilamana diberikan suatu permasalahan dan siswa 

memecahkan masalah tersebut.  Model pembelajaran problem posing dapat 

juga dikembangkan dengan memberikan suatu masalah yang belum 

terpecahkan dan meminta siswa untuk menyelesaikannya.  

  

Menggunakan model pembelajaran problem posing (Wulandari, 2007: 28) 

membutuhkan keterampilan :  

1) Menggunakan strategi pengajuan soal untuk menginvestigasi dan 

memecahkan masalah yang diajukan.  

2) Memecahkan masalah dari situasi matematika dan kehidupan 

sehari-hari.  

3) Menggunakan sebuah pendekatan yang tepat untuk mengemukakan 

masalah pada situasi matematika. Mengenali hubungan antara 

materi-materi yang berbeda dengan materi yang lain.  
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4) Mempersiapkan solusi dan strategi terhadap situasi masalah baru.  

5) Mengajukan masalah yang kompleks sebaik mungkin, begitu juga 

masalah yang sederhana. 

 

Keterlibatan siswa untuk turut belajar dengan cara menerapkan model 

pembelajaran problem posing merupakan salah satu indikator keefektifan 

belajar.  Siswa tidak hanya menerima saja materi dari guru, melainkan siswa 

juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri.  Hasil belajar tidak 

hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif. 

Pada dasarnya prinsip-prinsip pembelajaran problem posing (Wulandari, 

2008: 27) :  

1) Pengajuan soal harus berhubungan dengan apa yang dimunculkan 

dari aktivitas siswa di dalam kelas.  

2) Pengajuan soal harus berhubungan dengan proses pemecahan 

masalah siswa.  

3) Pengajuan soal dapat dihasilkan dari permasalahan yang ada dalam 

buku teks, dengan memodifikasikan dan membentuk ulang 

karakteristik bahasa dan tugas.  

 

Kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal sejenis uraian perlu dilatih, 

agar penerapan model pembelajaran ini dapat optimal.  Kemampuan siswa 

untuk  mengerjakan soal tersebut dapat dideteksi lewat kemampuannya 

untuk menjelaskan penyelesaian soal yang diajukannya di depan kelas.  

Kemampuan tersebut akan tampak dengan jelas bila siswa mampu 

mengajukan soal- soal secara mandiri maupun berkelompok. 

 

Pengajuan masalah (problem posing) juga merupakan tugas kegiatan yang 

mengarah pada sikap kritis dan kreatif.  Sebab dalam pengajuan masalah 

siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari informasi yang diberikan. 
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B. Kerangka Pemikiran  

  

Pembelajaran dengan pengajuan masalah didasarkan pada pengembangan 

kegiatan inti model pembelajaran problem posing.  Siswa melakukan 

serangkaian kegiatan yang disebut langkah-langkah pembelajaran yang terdiri 

dari merumuskan masalah, penyelesaian masalah, pembimbingan siswa 

mengajukan masalah, siswa mengajukan dan menyelesaikan masalah sendiri, 

dan merumuskan kesimpulan. 

 

Pembelajaran dengan pengajuan masalah akan membuat siswa terbiasa 

membuat dan menyelesaikan soal fisika sendiri yang akan menghasilkan 

perubahan kemampaun berpikir kreatif dan hasil belajar siswa.  Sikap yang 

akan terbentuk ketika siswa melakukan kegiatan merumuskan masalah salah 

satunya yaitu sikap kreatif.  Sedangkan sikap yang akan terbentuk  pada saat 

siswa melakukan kegiatan menyelesaikan masalah adalah sikap ingin tahu dan 

sikap kritis.  Siswa pada saat mengajukan dan menyelesaikan masalah sendiri 

akan menggunakan kreatifitas mereka  untuk dapat membuat soal fisika serta 

dapat menyelesaikan soal yang baru dibuatmya.  Sikap yang akan terbentuk 

ketika siswa melakukan kegiatan merumuskan kesimpulan salah satunya 

adalah terbuka dan bekerjasama. Pada saat merumuskan kesimpulan siswa 

harus memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat.  Sikap yang 

terbentuk selama pembelajaran akan memudahkan siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran.  Kegiatan problem posing yang dilakukan, memiliki 

potensi untuk memberi peluang pada siswa untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif dan hasil belajar siswa.  Pengalaman belajar yang mereka 
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peroleh merupakan sarana belajar siswa dalam mencari sendiri ide atau 

informasi yang baru sehingga akan mudah diingat dan bertahan lama. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini 

dapat digambarkan secara grafis dalam diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian.  

 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dan pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap 

kedua variabel terikatnya maka di bawah ini digambarkan model teoritisnya: 

Menjelaskan materi kepada siswa 

Memberikan latihan soal secukupnya 

Membimbing siswa merumuskan soal 

Memberikan tugas rumah kepada siswa 

Kegiatan guru 

Guru 

Mengerjakan latihan 

soal dari guru 

Membuat soal dan 

menyelesaikannya 

Menyajikan soal 

temuannya di 

depan kelas 
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Pembelajaran pada siswa 

Siswa 

Kemampuan berpikir 
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Peningkatan hasil belajar 

Fisika siswa 
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dalam pembelajaran 

Memunculkan 

Pembelajaran 

Problem Posing 
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Gambar 2. Model toeritis hubungan antara variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y1) dan (Y2). 

 

Keterangan : 

X   : Interaksi siswa pada model pembelajaran problem posing 

R1   : Pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap keterampilan 

berpikir kreatif siswa. 

R2  : Pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar 

siswa. 

Y1  : Kemampuan berpikir kreatif siswa 

Y2  : Hasil belajar siswa 

 

 

C. Hipotesis 

  

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diungkapkan, maka pasangan 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama 

H0 : Interaksi siswa pada model pembelajaran problem posing tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

H1 : Interaksi siswa pada model pembelajaran problem posing berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

2. Hipotesis kedua 

 

H0 : Interaksi siswa pada model pembelajaran problem posing tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

H1 : Interaksi siswa pada model pembelajaran problem posing berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

R2 

R1 

X 

Y1 

Y2 


