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ABSTRAK 

 

Septyana Sary, NIM 14 106 066, Judul Skripsi “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Probing Prompting terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik 

Kelas VII SMPN 1 Pariangan”. Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2019. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bergesernya pola pembelajaran 

konvensional berdasarkan KTSP yang semula berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, kurangnya kombinasi model 

pembelajaran dan pembelajaran hanya berpusat pada guru dan hasil belajar IPA 

dalam pembelajaran biologi peserta didik yang kurang maksimal, perlu dilakukan 

pelaksanaan suatu strategi yang efektif terhadap hasil belajar peserta didik menjadi 

lebih baik. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah hasil belajar peserta didik 

dilihat dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor dengan penerapkan 

model pembelajaran Probing Prompting lebih baik dari hasil belajar peserta didik 

dengan penerapan strategi pembelajaran konvensional dalam pembelajaran biologi 

kelas VII di SMPN 1 Pariangan. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis eksperimen. Desain 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi experimen. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah tes objektif bentuk pilihan ganda. Pengolahan data 

dilakukan secara kuantitatif, kemudian dianalisis untuk merumuskan hipotesis 

penelitian yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VII SMPN 1 Pariangan tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri dari  dua kelas. 

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII 1 sebagai kelas 

eksperimen dan VII 2 sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar peserta didik diperoleh 

dari hasil tes kedua sampel setelah penerapan model pembelajaran Probing 

Prompting di kelas eksperimen dan strategi konvensional di kelas kontrol. Hipotesis 

diuji dengan menggunakan uji-t. 

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan uji t didapatkan bahwa nilai t 

hitung yaitu 0,64> dari 1,9 pada t tabel yaitu, sehingga hipotesis penelitian diterima. 

Hasil penelitian menunjukan aktivitas belajar dan  rata-rata hasil belajar peserta didik 

pada penilaian kognitif menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 

82,81 dan rata-rata kelas kontrol adalah 76,97. Hasil penilaian afektif peserta didik 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 89,69 dan rata-rata kelas 

kontrol adalah 73,28. Hasil penilaian psikomotor peserta didik menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 83,79 dan rata-rata kelas kontrol adalah 72,73. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi peserta didik dengan penerapan 

strategi pembelajaran Probing Prompting lebih baik dari pada hasil belajar dengan 

strategil pembelajaran konvensional pada materi Pencemaran Lingkungan di kelas 

VII SMPN 1 Pariangan. 

 

Keyword: Probing Prompting dan Hasil belajar 



iv 

 

DAFTAR ISI 

 

COVER 

PERNYATAAN KEASLIAN 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

PENGESAHAN TIM PENGUJI 

BIODATA PENULIS 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i 

ABSTRAK ........................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv 

DAFTAR TABEL……………………………………………………………..vi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... viii 

BAB IPENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah .......................................................................... 6 

C. Pembatasan Masalah ......................................................................... 6 

D. Rumusan Masalah ............................................................................. 6 

E. Tujuan Penelitian .............................................................................. 7 

F. Manfaat Penelitian ............................................................................ 7 

G. Defenisi Operasional ......................................................................... 8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Pembelajaran biologi .................................................... 10 

2. Strategi pembelajaran ................................................................ 11 

3. Strategi pembelajaran Aktif ....................................................... 12 

4. Strategi Pembelajaran Probing Prompting  ............................... 14 

5. Kelebihan pembelajaran Probing Prompting ............................ 16 



vi 

 

6. Kekurangan pembelajaran Probing Prompting ......................... 17 

7. Langkah-langkah pembelajaran Probing Prompting ................. 17 

8. Hasil Belajar .............................................................................. 18 

9. Aktivitas pembelajaran .............................................................. 24 

10. Materi (Pencemaran Lingkungan) ............................................. 26 

B. Kajian penelitian relevan .................................................................... 30 

C. Kerangka Berfikir ............................................................................... 37 

D. Hipotesis ............................................................................................. 39 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian ................................................................................... 40 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 40 

C. Rancangan Penelitian ......................................................................... 40 

D. Populasi dan Sampel .......................................................................... 41 

E. Variabel, Data dan Sumber Data ........................................................ 46 

F. Prosedur Penelitian ............................................................................. 48 

G. Instrumen Penelitian ........................................................................... 56 

H. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 57 

I. Instrumen lembar observasi ............................................................... 63 

J. Teknik Analisis Data .......................................................................... 64 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Deskripsi Data ................................................................................... 72 

B. Hasil Analisis Data ............................................................................. 76 

C. Aktivitas belajar peserta didik kelas experimen ................................. 78 

D. Pembahasan ........................................................................................ 79 

E. Keterbatasan penelitian ...................................................................... 88 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................................ 91 

B. Saran  .................................................................................................. 91 

v 



vi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



v 

 



vii 

 

DAFTAR TABEL 

          

Tabel KeteranganTabel Hal 

1.1 Hasil UH Semester II IPA Kelas VII Tahun Ajaran 2018/2019 SMPN 1 

Pariangan .........................................................................................................  

 

4 

2.1 Kompetensi dasar dan indikator ......................................................................  26 

3.1 Rancangan Penelitian ............................................................................................ iii 41 

3.2 Jumlah Peserta Didik Kelas VII di SMPN 1 Pariangan 2018/2019  ............... iii 41 

3.3 Hasil Uji Normalitas Populasi Kelas VII IPA SMPN 1 Pariangan .................  43 

3.4 Analisis Kesamaan Rata-Rata Populasi ..........................................................  46 

3.5 

3.6 

Table bantu kesamaan rata-rata .............................................................................  

Jadwal penelitian ................................................................................................... iii 

46 

48 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

Hasil validitas RPP ..........................................................................................  

Langkah pelaksanaan RPP ..............................................................................  

Hasil Validasikisi-kisi dan soal uji coba .........................................................  

Kriteria Indeks Kesukaran Soal ....................................................................... iii 

49 

50 

58 

61 

3.11 Kriteria Daya Pembeda Soal ........................................................................... iii 61 

3.12 Kriteria Tingkat Reliabilitas Soal .................................................................... iii 62 

3.13 

3.14 

4.1 

Kisi-kisi intrumen observasi aktivitas belajar .................................................  

kriteria penilaian aktivitas belajar ...................................................................  

Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran .................................................................. iii 

63 

65 

72 

4.2 Nilai rata-rata, Simpangan Baku, dan Variansi Kelas Sampel ........................ iii 74 

4.3 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Sampel 

SMPN 1 ParianganTahun Ajaran 2018/2019 .................................................. iii 

 

75 

4.4 Data Uji Normalitas Kelas Sampel ................................................................. iii 76 

4.5 Data Uji Homogenitas Kelas Sampel .............................................................. iii 77 

4.6 

4.7 

Data Uji Hipotesis Kelas Sampel ....................................................................  

Persentase Aktivitas balajar peserta didik kelas experimen ............................  

77 

78 



viii 

 

DAFTAR GAMBAR 

          

Gambar KeteranganGambar Hal  

2.1 Kerangka Konseptual Penelitian ........................................................................... iii 38 

4.1 
Persentase Ketuntasan Hasil Peserta Didik Belajar Peserta Didik pada 

Ranah Kognitif Kelas Eksperimen dan kelas kontrol ........................................... iii 

 

76 

4.2 Persentase Aktivitas belajar Peserta Didik ............................................................  

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Keterangan Tabel Hal 

1 Rekapitulasi Nilai Mentah  UH Semester 2 ....................................................  95 

2 Uji Normalitas Populasi…………………………………………………....... 96 

3 Uji Homogenitas Populasi ...............................................................................  99 

4 Uji Kesamaan Rata-rata Populasi .......................................................................... iii 102 

5 RPP Kelas Eksperimen .......................................................................................... iii 105 

6 

7 

Lembar Validasi RPP Kelas Experimen .........................................................  

RPP Kelas Kontrol ..........................................................................................  

133 

139 

8 

9 

Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol...............................................................  

Kisi-kisi Soal Uji Coba.................................................................................... iii 

163 

169 

10 Soal Uji Coba .................................................................................................. iii 178 

11 Lembar Validasi Tes Tertulis .......................................................................... iii 187 

12 Uji Validitas Soal Uji Coba .............................................................................  191 

13 Uji Indeks Kesukaran Soal Uji Coba ..............................................................  192 

14 Uji Daya Beda Soal Uji Coba..........................................................................  194 

15 Uji Reabilitas Soal Uji Coba ...........................................................................  196 

16 

17 

Kisi-kisi intrumen observasi aktivitas .............................................................  

Klasifikasi Soal Uji Coba ................................................................................  

198 

202 

18 Soal Tes Akhir .................................................................................................  204 

 19 

20 

21 

 

22 

Hasil belajar kognitif .......................................................................................  

Hasil tes akhir pada kelas sampel ....................................................................  

Persentase ketuntasan hasil belajar IPA peserta didik kelas sampel SMPN 

1 Pariangan ......................................................................................................  

Uji Normalitas Kelas Sampel ..........................................................................  

210 

212 

 

213 

214 

23 Uji Homogenitas Kelas Sampel ......................................................................  217 

24 Uji Hipotesis Kelas Sampel .............................................................................  219 



x 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Nilai uji Liliefors ..........................................................................................  

Nilai untuk distribusi T.................................................................................  

Kurva Normalitas .........................................................................................  

Nilai kritik sebaran F ....................................................................................  

Nilai table Z ..................................................................................................  

Surat Izin Penelitan di SMPN 1 Pariangan ..................................................  

Surat Izin Dari Kesbangpol ..........................................................................  

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

32 

33 

Surat Izin Selesai Penelitian Dari SMPN 1 Pariangan ................................  

Dokumentasi Penelitian ...............................................................................  

228 

229 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan Nasional menunjukan perkembangan yang pesat di era 

globalisasi, dimana pendidikan memiliki peran  penting dalam  perkembangan 

dan kelangsungan generasi bangsa. Dalam Undang-Undang Pendidikan 

Nasional, No. 20 tahun 2003 yang menciptakan manusia beriman, bertaqwa 

dan berakhlak mulia. Pada tujuan pendidikan yang ideal diupayakan 

ketercapaiannya dan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang berlangsung 

sekarang, rendahnya kesungguhan dan kemampuan guru, terbatasnya fasilitas 

serta sarana prasarana yang diperlukan menyebabkan segala tujuan tidak akan 

tercapai dengan baik. 

Pendidikan adalah sarana pewarisan keterampilan hidup sehingga 

keterampilan yang telah ada pada suatu generasi dapat dilestarikan dan 

dikembangkan oleh generasi sesudahnya sesuai dengan dinamika tantangan 

hidup yang dihadapi oleh anak. Pendidikan adalah usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Bila anak berprilaku sesuai dengan tuntutan kultural 

masyarakatnya maka dia dikatakan sebagai manusia terdidik (Purwanto, 2009, 

hal. 19).  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia sepanjang hayat. 

Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan 

potensi diri manusia melalui aktivitas belajar mengajar. Belajar adalah proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti 

berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan dan kemanpuannya, daya reaksinya, daya 
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penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu. Oleh sebab itu 

belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada disekitar individu. Belajar adalah proses melihat, 

mengamati, memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang belajar maka 

kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang (Sujana, 2004, 

hal. 28).  

Proses dalam sebuah pembelajaran memiliki tujuan agar peserta didik 

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan sudah ditetapkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut proses pembelajaran seharusnya dirancang secara 

sistematik. Dalam proses pembelajaran di kelas guru sering menghadapi 

peserta didik yang menunjukkan sikap dan perilaku belajar yang hanya 

mendengarkan atau tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, 

akibatnya peserta didik kurang dapat mengetahui dan memahami materi 

pelajaran yang disajikan oleh guru. Ketertarikan peserta didik terhadap 

pembelajaran IPA khususnya dibidang Biologi tentu tergantung dari 

pemilihan strategi, model, metode dan media pembelajarannya. Keterampilan 

dan pengetahuan peserta didik diperoleh dari pembelajaran Biologi yang 

menggunakan strategi, model, metode dan media yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pada umumnya peserta didik beranggapan bahwa proses pembelajaran 

IPA hanya sebagai bahan pembelajaran teoritis semata dan sulit untuk 

dipahami peserta didik, sehingga peserta didik tidak memiliki penguasaan dan 

pemahaman yang lebih baik dalam pembelajaran IPA. Hal ini berpengaruh 

terhadap kemandirian, hasil belajar, dan tanggung jawab peserta didik dalam 

pembelajaran IPA. Pembelajaran Biologi menuntut adanya peran aktif dari 

peserta didik, karena Biologi didasari adanya cara berpikir logis berdasarkan 

fakta-fakta yang mendukung. Dalam pembelajaran Biologi terdapat 

komponen yang harus dimiliki peserta didik yaitu dapat memahami proses 
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ilmiah sebagai hasil dari pembelajaran akademik yang sudah dilaksanakan 

(Wartono, 2004, hal. 7 ). 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 

September 2018, didapatkan dari peserta didik dan guru mata pelajaran IPA 

yang ada di SMPN 1 Pariangan dengan Ibuk Suhelnatis. Diperoleh informasi 

hasil belajar peserta didik belum semuanya maksimal dengan adanya beberapa 

peserta didik yang masih mendapat nilai dibawah batas Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM).  

Dalam pembelajaran guru sudah menerapkan pembelajaran kurikulum 

2013, namun pembelajaran yang dilaksanakan dikelas masih menggunakan 

pembelajaran konvensional yang mana guru menerangkan pembelajaran, dan 

dicatat oleh peserta didik. Kurangnya kombinasi strategi pembelajaran yang 

membuat peserta didik bosan dalam belajar dan kurangnya partisipasi peserta 

didik untuk dapat berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya 

banyak peserta didik yang malas belajar, main-main, ribut, dan bahkan ada 

yang jalan-jalan dikelas. 

Begitu pula dilihat pada saat berdiskusi bahwa diskusi yang sedang 

berlangsung kurang berjalan maksimal, karena hanya sebagian kecil peserta 

didik yang aktif berdiskusi, jadi dapat dikatakan peserta didik tidak 

memperhatikan materi, dan sehingga informasi yang diterima peserta didik 

hanya sampai pada memori jangka pendek peserta didik. Jika peserta didik 

disuruh untuk mengulang informasi yang diberikan guru tersebut peserta didik 

tidak bisa menyebutkannya lagi dan kebanyakan hanya diam. Dari hasil UH 

peserta didik kelas VII SMPN 1 Pariangan materi menganalisis interaksi 

antara makluk hidup dan lingkungannya ini menunjukan masih terdapat 

peserta didik yang belum mencukupi KKM yaitu 70. 
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Tabel 1. 1 Nilai UH I Semester II Kelas VII materi menganalisis interaksi 

antara makluk hidup dan lingkungannya (Guru IPA, buku 

penilaian, 2018). 

Kelas 
Jumlah 

peserta didik 
Rata Rata 

Kriteria  

Tidak 

Tuntas % 

Tuntas % 

VII 1   23 58,74 65,22 % 34,78 % 

VII 2 22 61,59 46,15 % 53,84 % 

VII 3 23 59,35 65,22  % 34,78 % 

Rata-rata   179,68 58,86 % 41,13 % 

Sumber guru IPA SMPN 1 Pariangan 

Berdasarkan hasil Ulangan Harian (UH) kelas VII SMPN 1 Pariangan 

tahun ajaran 2018/2019 di atas, didapatkan bahwa lebih dari 50% peserta 

didik mendapatkan nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal 

yang didapatkan di sekolah ini adalah 70. Nilai rata-rata dari ketiga lokal 

adalah 179, 68 dan rata-rata yang tidak tuntas 58,86% kemudian rata-rata 

yang tuntas hanya 41,13%, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil UH dari kelas 

VII pada materi menganalisis interaksi antara makluk hidup dan 

lingkunganya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman 

langsung dalam rangka membangun pengetahuannya sendiri dan 

memudahkan peserta didik untuk menguasai pembelajaran  ini secara baik dan 

benar, dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif. Konsep actif 

learning Mel Silberman menghendaki peran serta peserta didik yang tidak 

hanya mendengar, melainkan juga melihat supaya lebih paham  walaupun 

sedikit, mendiskusikannya agar memahami atau mendalami, melakukannya 

agar memperoleh pengetahuan dan mengajarkanya agar menguasainya. 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan 



5 
 

 

 

peserta didik berperan secara aktif  dalam proses pembelajaran, baik dalam 

bentuk interaksi antara peserta didik ataupun peserta didik dengan guru dalam 

proses pembelajaran (Suyadi, 2013, hal. 34-36). 

Teknik pembelajaran Probing Prompting adalah pembelajaran dengan 

cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntut dan 

menggali sehingga terjadi proses berfikir yang mengkaitkan pengetahuan dan 

pengalaman peserta didik dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

Selanjutnya, peserta didik mengkontruksi konsep, prinsip, dan aturan menjadi 

pengetahuan baru. Dengan strategi pembelajaran ini, proses tanya jawab 

dilakukan dengan menunjuk peserta didik secara acak sehingga setiap peserta 

didik mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, peserta didik tidak bisa 

menghindar dari proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan dalam 

proses tanya jawab (Shoimin, 2014, hal. 126). 

Strategi pembelajaran aktif yang cocok digunakan pada penelitian ini 

yaitu strategi pembelajaran aktif Probing Prompting. Strategi Probing 

Prompting adalah strategi pembelajaran dengan cara guru menyajikan  

serangkaian  pertanyaan  yang  sifatnya  menuntun  dan  menggali sehingga 

terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap peserta didik dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Tujuannya 

adalah untuk meyakinkan bahwa semua petner dapat melaksanakan  

kecakapan  atau  prosedur  tersebut. Jadi, dengan adanya strategi Probing 

Prompting yang akan dilaksanakan membuat suasana belajar lebih efektif 

sesuai dengan kelebihannya yaitu mendorong peserta didik berfikir aktif 

untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, meningkatkan keaktifan peserta 

didik, memusatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran dan 

menstimulus daya fikir peserta didik (Mansyur, 2018, hal. 85). 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang didapatkan pada saat 

observasi, wawancara diperolehnya fakta bahwa masih rendahnya aktivitas 
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dan prestasi belajar peserta didik, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Penerapan Strategi Pembelajaran Probing Prompting 

terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Pariangan” 

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diuraikan tentang masalah 

rendahnya nilai peserta didik dalam pelajaran Biologi, kurangnya kombinasi 

strategi pembelajaran yang membuat peserta didikkurang berminat dalam 

mengikuti pembelajaran, dan juga pada kemampuan peserta didik dalam 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada belajar serta keaktifan dan hasil 

peserta didik yang masih rendah, maka didapatkan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar IPA peserta didik yang masih rendah 

2. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam  pembelajaran IPA 

3. Metode yang digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan metode 

saintifik (konvensional) 

 

C. Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar pembahasannya lebih 

terfokus dan terinci maka peneliti membatasi permasalahan dalam penulisan 

ini, yaitu: 

1. Hasil belajar kognitif IPA peserta didik setelah diterapkannya strategi 

pembelajaran Probing Prompting di SMPN 1 Pariangan 

2. Aktivitas peserta didik setelah diterapkannya strategi pembelajaran 

Probing Prompting di SMPN 1 Pariangan 

 

D. Rumusan masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas 

agar penelitian lebih fokus, maka dibatasi pada faktor guru dan peserta didik 

pada pembelajaran IPA di sekolah. Maka didapat rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana aktivitas belajar peserta didik selama diterapkannya strategi 

pembelajaran Probing Prompting terhadap hasil belajar IPA peserta didik 

di SMPN 1 Pariangan? 

2. Bagaimana hasil belajar kognitif peserta didik setelah diterapkannya 

strategi pembelajaran Probing Prompting terhadap hasil belajar IPA 

peserta didik di SMPN 1 Pariangan? 

 

E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi: 

1. Aktivitas belajar peserta didik selama diterapkannya strategi pembelajaran 

Probing Prompting terhadap hasil belajar IPA peserta didik di SMPN 1 

Pariangan. 

2. Hasil belajar kognitif peserta didik setelah diterapkannya strategi 

pembelajaran Probing Prompting terhadap hasil belajar IPA peserta didik 

di SMPN 1 Pariangan. 

 

F. Manfaat penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan di atas dapat diambil 

manfaatnya terhadap berbagai kalangan, diantaranya yaitu: 

1. Bagi peserta didik 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Biologi dengan 

memanfaatkan benda asli serta meningkatkan kerja sama kelompok dalam 

memecahkan kesulitan-kesulitan dalam belajar. 

2. Bagi guru 
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Untuk membantu guru dalam  meningkatkan ketuntasan hasil 

belajar peserta didik dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Probing 

Prompting terhadap hasil belajar peserta didik serta sebagai sarana 

pengembangan dan model pembelajaran alternatif lain, sehingga guru 

memiliki variasi dan referensi lain dalam proses belajar mengajar. 

 

 

3. Bagi peneliti 

Dapat memberikan pengalaman langsung dan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan mutu pembelajaran Biologi yang akan datang serta 

memberikan wawasan baru dalam ilmu pendidikan Biologi bagi peneliti 

sebagai calon seorang guru, serta menjadikan sarana untuk memotivasi 

diri sebagai seorang calon pendidik. 

 

G. Defenisi operasional 

Untuk menghindarkan kesalah pahaman dan memudahkan 

pembaca menelusuri inti dari penulisan skripsi ini, maka penulis perlu 

mengemungkakan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Penerapan 

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Maksudnya 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan/dipraktrekkan oleh guru pada waktu 

berlangsungnya proses pembelajaran. 

2. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah cara pengorganisasian isi pelajaran, 

penyampaian pelajaran dan pengelolaan kegiatan belajar dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk 

mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran 
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3. Strategi pembelajaran aktif learning 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses 

pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik ataupun 

peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

4. Strategi Probing Prompting 

Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap peserta 

didik dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang 

dipelajari. 

5. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi guru dan sisi peserta didik. Dari sisi peserta didik, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkatan perkembangan mental 

ini terwujud pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang terangkum 

dalam proses belajar mengajar. Pada penelitian ini peneliti mengukur 

ketiga aspek di atas, dan hasil belajar Biologi dapat dilihat dari pemberian 

tes diakhir proses pembelajaran untuk memperoleh umpan balik dari 

upaya pengajaran yang dilakukan guru. 

6. Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik atau jasmani 

maupun mental yang saling berkaitan sehingga tercipta belajar yang 

optimal. Dalam aktivitas belajar ini peserta didik haruslah aktif 
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mendominasi dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Aktivitas yang diamati 

menurut Paul D. Diedrich dalam Hamalik (1991, hal. 21) membagi 

kegiatan belajar kedalam enam kelompok, yaitu: Aktivitas Visual, 

Aktivitas Moral, Aktivitas Mendengarkan, Aktivitas Menulis, Aktifitas 

Mental, dan Aktivitas Emosional. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan sains yang semula berasal dari bahasa Inggris “science”. 

Kata “science” sendiri berasal dari bahasa latin ”scienta” yang berarti saya 

tahu. Menurut Wahyana (dalam Trianto, 2010, hal. 136) mengatakan 

bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 

sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Menurut Marsetio (dalam Trianto, 2010, hal. 137) Pada hakikatnya 

IPA dipandang sebagai proses, produk dan prosedur. Sebagai proses 

diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan 

tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai 

produk diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang diajarkan 

di dalam sekolah atau di luar sekolah. Sebagai prosedur dimaksudkan 

adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu. 

Secara umum IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar yaitu Biologi, Fisika 

dan Kimia. 

Biologi merupakan salah satu di antara bidang Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Mata pelajaran ini menyediakan berbagai pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan proses sains. Biologi berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami alam secara sistematis, sehingga Biologi 

bukan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
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penemuan. Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya 

(Wahdiniah, 2016, hal. 1). 

Pembelajaran Biologi memiliki karakteristik yang mengkaji 

tentang makhluk hidup, lingkungan dan hubungan antara keduanya. 

Materi Biologi tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta ilmiah 

tentang fenomena alam yang konkret, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal 

atau objek yang abstrak seperti, proses-proses metabolisme kimiawi dalam 

tubuh, sistem hormonal, sistem koordinasi, dan lain sebagainya 

(Sudarisman, 2015, hal. 32). 

 

2. Strategi Pembelajaran 

Romiszowki (1981) menyatakan bahawa strategi adalah sebagai 

titik pandang dan arah berbuat yang diambil dalam rangka memilih 

metode pembelajaran yang tepat, selanjutnya mengarah pada yang lebih 

khusus, yaitu rencana, taktik dan latihan. (Menurut Reigeluth (1983) 

dalam Darmansyah, 2010, hal. 17-18) strategi pembelajaran merupakan 

cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar. Dengan demikian, 

strategi pembelajaran meliputi aspek yang lebih luas dari pada metode 

pembelajaran. Abizar (1995) menyatakan strategi pembelajaran diartikan 

sebagai pandangan yang bersifat umum serta arah umum dari tindakan 

untuk menentukan metode yang akan dipakai dengan tujuan utama agar 

pemerolehan pengetahuan oleh peserta didik lebih optimal.  

Lebih jelas dapat dilihat dalam Depdiknas (2003) yang 

merumuskan strategi pembelajaran sebagai cara pandang dan pola pikir 

guru dalam mengajar agar pembelajaran lebih efektif. Artinya, rumusan 

yang dibuat depdiknas lebih spesifik dengan tujuan yang jelas, yaitu 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Rumusan Depdiknas tersebut 
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diperkuat dengan pernyataan selanjutnya bahwa dalam pengembangan 

strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hal yang 

memungkinkan terciptanya pembelajaran efektif dan berhasil baik 

(Darmansyah, 2010, hal. 18-19). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara pengorganisasian isi pelajaran, 

penyampaian pelajaran dan pengrelolaan kegiatan belajar dengan 

menggunakan berebagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk 

mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

 

3. Strategi Pembelajaran Aktif 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman 

langsung dalam rangka membangun pengetahuannya sendiri dan 

memudahkan peserta didik untuk menguasai pembelajaran  ini secara baik 

dan benar, dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif. Konsep actif 

learning Mel Silberman menghendaki peran serta peserta didik yang tidak 

hanya mendengar, melainkan juga melihat supaya lebih paham  walaupun 

sedikit, mendiskusikannya agar memehami atau mendalami, 

melakukannya agar memperoleh pengetahuan dan mengajarkanya agar 

menguasainya. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif  dalam proses 

pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik ataupun 

peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran (Suyadi, 2013. hal. 

34-36). 

Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran 

bergantung kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat 

mempengaruhi adalah bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran. Kecendrungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada 

guru dengan bercerita atau berceramah. Peserta didik  kurang terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. Akibatnya tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran rendah. Disamping itu, media jarang 

digunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kering dan 

kurang bermakna, dan akibatnya bagi guru melakukan pembelajaran tidak 

lebih hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Beberapa ciri dari 

pembelajaran yang aktif adalah sebgai berikut: pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata, 

pembelajaran mendorong anak untuk berfikir tingkat tinggi, pembelajaran 

melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda, pembelajaran mendorong 

anak untuk berinteraksi multiarah (peserta didik-guru), pembelajaran 

menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar, 

pembelajaran berpusat pada anak, penataan lingkungan belajar 

memudahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar, guru 

memantau proses belajar peserta didik, dan guru memberikan umpan balik 

terhadap hasil kerja anak (Hamzah, 2013. hal. 75-76). 

Strategi pembelajaran yang aktif dalam proses pembelajaran 

adalah peserta didik diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

untuk berfikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep 

baru atau menghasil suatu karya. Sebaliknya, anak tidak diharapkan pasif 

menerima layaknya gelas kosong yang menunggu untuk diisi. Peserta 

didik bukan lah gelas kosong yang pasif yang hanya menerima kucuran 

ceramah sang guru tentang pengetahuan atau informasi di atas. 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembelajaran aktif, terlibat, dan 

peserta yang peduli dengan pendidikan mereka sendiri. Peserta didik harus 

didorong untuk berfikir, menganalisa, membentuk opini, praktik, dan 

mengaplikasikan pembelajaran mereka dan bukan hanya sekedar menjadi 
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pendengar pasif atas apa yang disampaikan guru tetapi guru benar-benar 

ikut menikmati suguhan pembelajaran. Dalam kaitan ini, guru menghalau 

peserta didiknya agar dapat melibatkan pembelajaran bersama ataupun 

mebentuk grup belajar untuk mendorong pembelajaran antar peserta didik. 

Selain itu, pembelajaran aktif dapat juga dilakukan dengan basis individu 

ataupun grup besar. Peran guru dapat membantu peserta didik 

menghubungkan apa yang mereka pelajari disekolah dengan apa yang 

mereka lakukan atau akan lakukan dikehidupan nyata (Hamzah, 2013. hal. 

77-78). 

 

4. Strategi pembelajaran Probing Prompting 

Salah satu strategi pembelajaran aktif adalah strategi pembelajaran 

Probing Prompting. Menurut Mayasari dalam Mansyur, 2018, Probing 

Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 

pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses 

berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap peserta didik dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

“Pembelajaran Probing Prompting memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk aktif dalam membangun dan memahami materi 

pelajaran melalui proses berpikir secara individual maupun bekerja sama 

dalam diskusi kelas (Mansyur, 2018, hal. 84). 

Menurut Ngalimun dalam Jatmiko, pembelajaran Probing 

Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 

pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses 

berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap peserta didik dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

Selanjutnya peserta didik mengkontruksi konsep, prinsip dan aturan 

menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak 
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diberitahukan. Model pembelajaran Probing Prompting adalah 

pembelajaran yang terdiri dari dua tahap yaitu probing dan prompting. 

Menurut Suherman dalam Jatmiko, juga menyatakan bahwa probing 

adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban 

yang lebih lanjut dari peserta didik yang bermaksud mengembangkan 

kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat serta 

lebih beralasan. Melalui proses probing, guru berusaha untuk membuat 

peserta didik-peserta didiknya membenarkan atau paling tidak 

menjelaskan lebih jauh tentang jawaban-jawaban mereka, dengan cara 

demikian dapat meningkatkan kedalaman pembahasan (Jatmiko, 2017, 

hal. 165). 

Menurut Suyatno (2009) dalam Elvandari Probing Prompting 

merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 

pertanyaan. Proses tanya jawab dalam model pembelajaran ini dilakukan 

dengan menunjuk peserta didik secara acak sehingga setiap peserta didik 

mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, peserta didik tidak bisa 

menghindar dari proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan dalam 

proses tanya jawab. (Elvandari, 2016, hal. 1652). 

Menurut Shoimin (2014) dalam Artawan, Model pembelajaran 

Probing Prompting juga sebagai pembelajaran yang mengacu pada daya 

berpikir peserta didik, mendorong untuk berpikir lebih aktif, 

mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengemukakan 

pendapat dan memberikan pengetahuan  yang luas kepada peserta didik. 

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Suyanto (dalam Hidayatullah, 

2014:13) dalam Artawan yang  menyatakan  bahwa,  model Probing 

Prompting merupakan suatu teknik pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan  

menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengkaitkan pengetahuan 
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setiap peserta didik dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. Peranan teknik ini adalah menjadi jalan alternativ untuk 

mempermudah peserta didik melakukan akomodasi dan membangun  

pengetahuan sendiri. Peserta didik mengkontruksi sendiri konsep, prinsip, 

dan aturan menjadi pengetahuan baru (Artawan, 2017, hal. 4). 

 

5. Kelebihan pembelajaran Probing Prompting 

Adapun kelebihan model pembelajaran Probing Prompting antara 

lain adalah mendorong peserta didik aktif berfikir,  memberi  kesempatan  

kepada  peserta didik  untuk  menanyakan  hal-hal  yang  kurang  jelas  

sehingga  guru dapat  menjelaskan  kembali,  perbedaan  pendapat  antara  

peserta didik  dapat  dikompromikan  atau  diarahkan  pada suatu diskusi, 

pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik, 

sekalipun ketika itu peserta didik sedang ribut, yang  mengantuk,  kembali  

(review)  bahan  pelajaran  yang  lampau,  mengembangkan  keberanian 

dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan mengemukakan 

pendapat (Devi, 2015, hal. 25). 

Kelebihan pembelajaran Probing Prompting adalah Mendorong 

peserta didik aktif berpikir, Memberikan kesempatan kepada peseta didik 

untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, Meningkatkan keaktifan 

peserta didik untuk menggali informasi, Memusatkan perhatian seluruh 

peserta didik dan Menstimulus meningkatnya daya pikir peserta didik 

(Mansyur, 2018, hal. 85). 

Adapun kelebihan model pembelajaran Probing Prompting antara 

lain adalah mendorong peserta didik aktif berfikir,  memberi  kesempatan  

kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang  kurang jelas 

sehingga guru dapat  menjelaskan kembali, perbedaan pendapat antara 

peserta didik dapat  dikompromikan atau diarahkan  pada suatu diskusi, 
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pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik, 

sekalipun ketika itu peserta didik sedang ribut,  yang  mengantuk,  

kembali  (review)  bahan  pelajaran  yang  lampau,  mengembangkan  

keberanian dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan 

mengemukakan pendapat (Devi, 2015, hal. 25). 

 

 

6. Kekurangan pembelajaran Probing Prompting 

Kekurangan dari pembelajaran Probing Prompting adalah peserta 

didik merasa takut dan tegang, dalam jumlah peserta didik yang banyak, 

tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada tiap 

peserta didik, Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan 

tingkatan berpikir dan mudah dipahami peserta didik (Mansyur, 2018, hal. 

85). 

Kekurangan Probing Prompting yaitu peserta didik  merasa  takut,  

ketika  guru kurang  mendorong  peserta didik  untuk  berani bertanya atau 

menjawab, tidak  mudah  membuat  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  

tingkat  berpikir dan mudah dipahami peserta didik, untuk jumlah peserta 

didik yang banyak, tidak cukup waktu untuk memberikan pertanyaan 

kepada tiap peserta didik (Susanti, 2016, hal. 5). 

 

7. Langkah-langkah pembelajaran Probing Prompting 

Adapun langkah-langkah pembelajaran Probing Prompting yang 

akan dilaksanakan adalah 

a. Guru menghadapkan peserta didik pada situasi baru, misalkan dengan 

memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang  

mengandung permasalahan. 
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b. Menunggu beberapa saat untuk  memberikan  kesempatan  kepada 

peserta  didik untuk  merumuskan jawaban  atau  melakukan  diskusi  

kecil  dalam merumuskannya. 

c. Guru mengajukan persoalan kepada peserta didik yang sesuai dengan 

Tujuan  Pembelajaran  Khusus (TPK) atau  indikator   kepada   seluruh 

peserta  didik. 

d. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi 

kecil dalam merumuskannya. 

e. Menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan. 

f. Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada peserta  

didik lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh 

peserta  didik terlibat  dalam  kegiatan  yang  sedang  berlangsung. 

g. Guru  mengajukan pertanyaan  akhir  pada peserta didik yang  berbeda 

untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar 

telah dipahami oleh seluruh peserta didik (Mansyur, 2018, hal. 85-86). 

 

8. Hasil belajar 

Oemar Hamalik (2006, hal.155) dalam Saur mengemukan bahawa 

hasil belejar sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta 

didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetehuan, sikap serta keterampilan. (Sudjanah (1989, hal. 22)  dalam 

Saur. 2014, hal. 140)  mengatakan hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

memperoleh bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Hasil belajar adalah prestasi yang diperoleh  oleh peserta didik 

setelah mengikuti  proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diukur melalui 
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hasil tes yang diberikan oleh guru yang berbentuk angka atau huruf. Hasil 

belajar dipengaruhi oleh sikap seseorang, perubahan sikap seseorang akan 

mempengaruhi hasil belajar secara drastis. Hasil belajar IPA dalam materi 

biologi merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan seorang peserta didik untuk menguasai suatu materi 

pelajaran biologi. 

Menurut Bloom dalam Tampubolon, M.Saur (2014, hal. 141) 

secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek,yakni pengetahuan dan ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.: 

1) Pemahaman terjamahan 

2) Pemahaman penafsiran  

3) Pemahaman ekstrapolasi 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Penilaian hasil 

belajar efektif kurang  mendapat perhatian guru. Para guru lebih 

banyak menilai ranah kognitif semata. Jenis hasil belajar afektif 

tamapak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti 

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

c. Ranah Psikomotor 

Hasil belajar ranah psikomotor tampak dalam bentuk 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Blomm dalam 

Ngalim purwanto (2010, hal. 43) membagi ranah kognif menjadi 
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enam, yaitu pengetahuan hafalan, pemahaman atau komprehensi, 

penerapan aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam menentukan 

jenis hasil belajar atau tingkat kemampuan berpikir yang dinilai, 

penyusun tes dapat berpedoman pada tujuan instruksional yang akan 

dinilai, penyusun tes dapat berpedoman pada tujuan instruktional yang 

akan di nilai atau pada tujuan evaluasi itu sendiri (Saur, 2014, hal. 

141). 

Keputusan tentang hasil belajar merupakan umpan balik bagi 

peserta didik dan bagi guru. Keputusan hasil belajar merupakan puncak 

harapan peserta didik. Secara kejiwaan, peserta didik terpengaruh atau 

tercekram dengan hasil belajarnya. oleh karena itu, sekolah dan guru 

diminta berlaku arif serta bijak dalam menyampaikan keputusan hasil 

belajar peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai motivasi dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal (Saur 

2014, hal. 140).  

Jadi hasil belajar adalah prestasi yang dicapai seseorang setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Seseorang dikatakan telah berhasil dalam 

belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku dalam dirinya dan 

perubahan itu terjadi karena latihan dan pengalaman. Hasil belajar diukur 

dari tes atau penilaian hasil belajar dan dapat diberikan dalam bentuk 

angka atau huruf yang mengambarkan tingkat penguasaan atau 

keterampilan yang diperoleh setelah peserta didik melakukan aktivitas 

belajar. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat di 

bedakan menjadi 2 yaitu (Slameto, 1995, hal. 54-72): 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam diri individu 

yang sedang belajar. Faktor internal meliputi: 
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1) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh atau badan yang juga 

mempengaruhi belajar. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor fisiologis juga mempengaruhi hasil belajar diantaranya: 

(a) Inteligensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dan 

hasil belajar. 

(b) Perhatian 

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta 

didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa maka timbul kebosanan, sehingga ia tidak suka belajar. 

(c) Minat  

Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta 

didik, peserta didik tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tariknya. Sedangkan bahan pelajaran 
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yang menarik minat, lebih mudah dipelari dan disimpan karena 

minat menambah kegiatan belajar yang yang akan 

mempengaruhi hasil belajar. 

(d) Bakat 

Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. Bakat 

mempengaruhi belajar peserta didik. 

(e) Kematangan 

Kematangan merupakan suatu tingkat atau fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. 

(f) Kesiapan 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan 

respons atau reaksi. 

 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor ini dapat berupa kelelahan jasmani dan rohani. 

Kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak yang 

ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang 

tua, sekolah dan masyarakat. 

1) Faktor yang berasal dari orang tua (keluarga) 

Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah cara 

mendidik orang tua terhadap anaknya, hubungan antar anggota 
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keluarga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor yang berasal dari sekolah 

Faktor yang berasal dari sekolah mencakup: 

(a) Metode Mengajar 

Metode mengajar merupakan suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui di dalam belajar. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu 

dapat terjadi misalnya karena guru tersebut menyajikannya 

menjadi tidak jelas atau sikap guru terhadap peserta didik atau 

terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga peserta 

didik kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya.  

Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja. 

Peserta didik menjadi bosan, mengantuk, pasif dan hanya 

mencatat saja. Guru yang progresif berani mencoba metode-

metode yang baru, yang dapat membantu, meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Guru dapat menggunakan metode lain 

seperti metode diskusi, metode tanya jawab, metode latihan 

siap, metode demonstrasi atau eksperimen, metode pemberian 

tugas, metode karya wisata, metode kerja kelompok dan lain-

lain. 

(b) Kurikulum 

Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada peserta didik dalam bentuk menyajikan 

bahan pelajaran agar peserta didik menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran. 

(c) Relasi guru dan peserta didik 
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Relasi guru dengan peserta didik yang baik, peserta 

didik akan menyukai gurunya, juga akan menyukai pelajaran 

yang akan diberikannya sehingga peserta didik berusaha 

mempelajari dengan sebaik-baiknya. 

(d) Relasi peserta didikdengan peserta didik 

Hubungan yang baik antar peserta didik akan 

memudahkan mereka dalam pembelajaran. Peserta didik yang 

satu bisa membantu peserta didik lain yang tidak mengerti 

terhadap suatu materi yang disampaikan oleh guru. 

(e) Disiplin sekolah 

Agar peserta didik belajar lebih giat, peserta didik harus 

disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di 

perpustakaan. 

 

 

 

(f) Alat pelajaran 

Alat pelajaran yang tepat dan lengkap akan 

memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 

kepada peserta didik. 

(g) Waktu sekolah  

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar 

mengajad di sekolah. 

(h) Keadaan gedung 

Keadaan gedung mempengaruhi proses pembelajaran, 

gedung yang memadai akan memudahkan peserta didik dalam 

belajar yang juga akan membantu pencapaian hasil belajar. 

(i) Tugas guru 
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3) Faktor yang berasal dari masyarakat 

Kehidupan anak tidak terlepas dari masyarakat. Faktor 

masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan 

anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung 

atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut 

mempengaruhi. Faktor masyarakat diantaranya kegiatan peserta 

didik dalam masyarakat, media masa, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Hasil belajar yang dilihat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

pada ranah kognitif, yaitu hasil belajar yang diperoleh dari guru mata 

pelajaran IPA pada kelas VII   SMPN 1 Pariangan. 

 

9. Aktivitas belajar  

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas ini harus selalu 

berkaitan. Sebagai contoh, seseorang sedang belajar dengan membaca. 

Secara fisik kelihat bahwa orang tadi membaca menghadapi suatu buku, 

tetapi mungkin fikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju pada buku yang 

dibaca. Ini menunjukkan tidak ada keserasian antara aktivitas fisik 

dengan aktivitas mental. Kalau sudah demikian, maka belajar itu tidak 

optimal. Begitu juga sebaliknya kalau yang aktif hanya mentalnya saja 

akan kurang bermanfaat. Misalnya ada seseorang berfikir tentang 

sesuatu, tentang ini, tentang itu atau renungan ide-ide yang perlu 

diketahui oleh masyarakat, tetapi kalau tidak disertai dengan perbuatan 

atau aktivitas fisik misalnya dituangkan pada tulisan atau disampaikan 

pada orang lain, juga ide atau pemikiran itu tidak ada gunanya. 

Sehubungan dengan hal ini, Piaget dalam Sardiman menerangkan 

bahwa seseorang anak itu berfikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan 
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berarti anak itu tidak berfikir. Oleh karena itu, agar anak berfikir sendiri 

maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berfikir pada taraf 

verbal baru akan timbul setelah anak itu berfikir pada taraf 

perbuatan.Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa aktivitas belajar itu tidak hanya menyangkut kegiatan fisik atau 

jasmani melainkan juga kegiatan mental atau rohani. Hubungan 

keduanya akan menimbulkan aktivitas belajar yang optimal. 

Menurut Paul D. Diedrich dalam Hamalik (1991, hal. 21) membagi 

kegiatan belajar kedalam enam kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan visual: membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, 

mengamati demostrasi dan pameran, mengamati orang lain berkerja 

atau bermain. 

b. Kegiatan moral: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubung suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

rangkuman, bahan-bahan  copy, membuat out-lineatau rangkuman, 

mengerjakan tes, mengisi angket. 

e. Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahakan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan, memuat keputusan. 

f. Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-

lain. Kegiatan ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan saling 

lingkup. 

10. Materi Pencemaran  Lingkungan 

1. Kompetensi Inti 
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 KI1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

 KI2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

 KI3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

 KI4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2.1: ko  mpetensi dasar dan indikator 

Kompetensi Dasar Indikator  

3.8 Menganalisis Terjadinya 

pencemaran lingkungan dan 

dampaknhya. 

3.8.1 Menjelaskan  pengertian dari 

pencemaran lingkungan 

3.8.2 Menjelaskan macam-macam 

pencemaran 

3.8.3 Menjelaskan dampak dan 

pengaruh pencemaran 

terhadap lingkungan 

3.8.4 Menjelaskan upaya-upaya 

untuk mengatasi pencemaran 

lingkungan. 
 

a. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor 

yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran 

lingkungan (environ mental pollution) merupakan segala sesuatu 

baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat 
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mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut UU RI Nomor 23 

Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen 

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari 

kumpulan kegiatan manusia (populasi) dan bukan dari kegiatan 

perorangan (individu). Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan 

oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang menimbulkan abu 

vulkanik. Seperti meletusnya Gunung Merapi. 

b. Macam-macam Pencemaran Lingkungan 

1) Pencemaran Air 

Pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, 

energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air 

merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air 

dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan 

diperairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, 

maka keseimbangan ekosistem didalamnya juga akan 

terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen 

anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. 

Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan 

industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam 

berat, antara lain industri tekstil, pelapisaan logam, cat/tinta 

warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. 

2) Pencemaran Udara 
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Udara adalah salah satu faktor abiotik yang 

memengaruhi kehidupan komponen biotik (makhluk hidup). 

Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di 

antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, 

yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% 

oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada 

di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa 

karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. 

Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun 

kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah 

atau lainnya. 

3) Pencemaran Tanah 

Ketika suatu zat berbahaya atau ber-acun telah 

mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, 

tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran 

yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat 

kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat 

berdampak langsung pada kehidupan manusia, ketika 

bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di 

atasnya. 

c. Dampak dan Pengaruh pencemaran lingkungan 

1). Pencemaran Air 

Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, 

sumur, sungai, rawa- rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran 

air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, 

dan limbah pertanian. Air limbah yang tidak dikelola dengan 

baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan 

bagi lingkungan, seperti hal-hal pengaruh kualitas lingkungan, 
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gangguan kesehatan, pemekaran hayati, mengganggu 

pemandangan, mempercepat kerusakan suatu benda. 

2). Pencemaran Udara 

Beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia 

menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara 

tercemar. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi 

banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan 

dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, 

efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. 

3). Pencemaran Tanah 

Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara, 

pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab 

tersebut di antaranya limbah domestik, limbah industri, dan 

limbah pertanian. Dampak pada pertanian terutama perubahan 

metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak 

lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak 

mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan 

pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada 

kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari 

bahan pencemar tanah utama. 

d. Upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan 

1). Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-

bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik 

biodegradable  (yakni bahan organik yang dapat terurai oleh 

aktivitas makhluk hidup), meminimalkan bakteri patogen, serta 

memerhatikan estetika dan lingkungan. 
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2). Dengan menanam tumbuhan dan pepohonan dilingkungan 

rumah.  

3). Berikut ini ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila 

tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi 

(Widodo, 2016,hal. 47-62). 

 

B. Kajian penelitian relevan 

Berdasarkan tujuan awal dari penelitian ini, maka perlu adanya 

penelitian yang relevan, dengan maksud mencari persamaan sebagai 

pendukung dari penelitian, dan juga perbedaan dengan penelitian lain. 

Beberapa penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian Devi, E. K., & Mahdian dengan judul Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Probing 

Prompting pada Materi Hidro karbon Kelas X Di SMA PGRI 6 

Banjarmasin. Hasil penelitian tindakan kelas pembelajaran materi 

hidrokarbon di kelas X-1 SMA PGRI 6 Banjarmasin dapat disimpulkan:  

Pelaksanaan  pembelajaran  guru  melalui  model  pembelajaran Probing  

Prompting meningkat  dari  siklus  I dengan kategori baik menjadi sangat 

baik pada siklus II, Aktivitas  siswa  melalui  model  pembelajaran 

Probing  Prompting meningkat  dari  siklus  I  dengan  kategori  aktif 

menjadi kategori sangat aktif pada siklus II,  Penerapan  model  

pembelajaran Probing  Prompting dapat  meningkatkan  ketuntasan  hasil  

belajar  siswa secara klasikal yakni 76,92% pada siklus I menjadi 100% 

pada siklus II atau terjadi peningkatan sebesar 23,08%, Sebagian  besar  

siswa  memberikan  respon  positif  terhadap  materi  hidrokarbon  dengan  

menggunakan pembelajaran Pendekatan Konsep dengan model 

pembelajaran Probing Prompting. Perbedaan dengan peneliti lakukan 

adalah peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan materi 
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pencemaran lingkungan,  persamaannya dengan peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan model pembelajaran probing prompting (Devi, 

2015). 

2. Pada penelitianIwan Fals, Agung Hartoyo dan Asep Nursangaji dengan 

judul Penerapan Model Kooperatif Tipe Probing Prompting pada Materi 

Integral Kelas XI SMA.Hasil penelitian Secara umum bahwa    

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Probing Prompting 

tidak  efektif  untuk diterapkan  dalam  materi integral  tak  tentu  fungsi  

aljabar di kelas XI SMA Negeri 4 Pontianak. Kesimpulan  umum  tersebut    

ditarik dari kesimpulan sub-sub masalah berikut, Keterlaksanaan    guru 

(peneliti) dalam mengelola pembelajaran menggunakan  model  koopratif 

tipe Probing Prompting pada materi integral tak tentu termasuk dalam  

kategori baik yaitu sebesar 3,17, Aktivitas belajar siswa pada materi 

integral tak tentu fungsi aljabar dengan menggunakan  model  koopratif 

tipe Probing Prompting termasuk dalam kategori aktifyaitu sebesar 65%, 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada materi integral tak tentu fungsi aljabar 

di kelas XI MIA2 SMA Negeri 4 Pontianak dengan model koopaatif tipe 

Probing Prompting tidak terpenuhi secara klasikalyaitu terdapat 23 siswa 

atau sebesar 68% siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal, Respon 

siswa terhadap pembelajaran denganmenggunakan model  koopratif  tipe 

Probing Prompting termasuk dalam kategori sangatbaik yaitu sebesar 

84%. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah peneleliti dikelas VII 

SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran lingkungan,  persamaan 

nya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan model 

pembelajaran Probing Prompting ( Fles, 2015). 

3. Pada penelitian Ketut Agus Artawan, Ketut Gading, dan Ketut Dibia 

dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting Terhadap 

Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD.  Berdasarkan hasil pengujian 
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hipotesis  dan  pembahasan, maka simpulan penelitian  ini  yaitu terdapat 

perbedaan yang segnifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

dengan kelompok siswa yang tidak dibelajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran Probing Prompting pada peserta didik kelas V 

Kecamatan Banjar Tahun Pelajaran 2016/2017. Rata-rata skor hasil belajar 

IPA kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran Probing Prompting adalah 24,14 sedangkan rata-rata skor 

kelompok siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan  model  

pemebelajaran Probing Prompting adalah 17,95. Dengan demikian    

model    pembelajaran Probing Prompting memiliki  pengaruh  yang  

terhadap hasil belajar. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah peneleliti 

dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran lingkungan,  

persamaan nya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan 

model pembelajaran Probing Prompting (Artawan, 2017). 

4. Pada penelitian  harsayo dan sapyan dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Teknik Probing Prompting Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah IPA peserta didik Kelas 

VII SMP. Hasil kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan teknik Probing Prompting lebih baik jika dibandingkan dengan 

kemampuan pemecahan masalah yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas eksperimen sebesar 73% dan peningkatan 

kelas kontrol sebesar 61%.Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah 

peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran 

lingkungan,  persamaan nya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting (harsayo, 2014). 
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5. Pada penelitian Ni Luh Resi Meilifa Abdi Putri dengan judul penerapan 

model pembelajaran Probing Prompting dapat meningkatkan aktivitas 

belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS-1 SMA Negeri 3 

Singaraja tahun pelajaran 2016/2017. Hasil peneliti, hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar  7,84 yang 

berada pada kategori cukup aktif dan mengalami peningkatan pada siklus 

II, sedangkan rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 9,92 

yang berada pada kategori aktif. Penerapan model pembelajaran Probing 

Prompting dapat meningkatkan hasil belajar pada Mata Pelajaran 

Ekonomi siswa kelas XI IPS-1 SMA Negeri 3 Singaraja tahun pelajaran 

2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I sebesar 65,94 yang berada pada kategori cukup, jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 13 orang (35,14%) dan jumlah siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 24 orang (64,86%). Ketuntasan belajar klasikal 

mengalami  peningkatan sebesar 16,22% dari 18,92% pada observasi awal 

menjadi 35,14% pada akhir siklus I, sedangkan pada siklus II rata-rata 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 82,16 yang berada 

pada kategori baik dengan ketuntasan belajar 86,49%. Ketuntasan belajar 

klasikal juga mengalami peningkatan yang dapat dikatakan sangat tinggi 

yaitu sebesar 51,35% dari 35,14% pada akhir siklus I menjadi 86,49% 

pada akhir siklus II. Dengan penerapan model pembelajaran Probing 

Prompting dapat menumbuhkan tanggapan positif pada Mata Pelajaran 

Ekonomi siswa kelas XI IPS-1 SMA Negeri 3 Singaraja tahun pelajaran 

2016/2017 dengan rata-rata tanggapan siswa sebesar 46,25 yang berada 

pada kategori sangat positif. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah 

peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran 

lingkungan,  persamaannya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting ( Putri,2016). 
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6. Pada penelitian Fitriyani, Herliyani, H. Mulyadi dengan judul pengaruh  

model  pembelajaran Probing Prompting dan kooperatif  tipe  SQ3R 

(Survey,  Question, Read,  Recite,  Review) terhadap  hasil  belajar  IPA  

Biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Samarinda Tahun Ajaran 

2016/2017. Hal ini berdasarkan dari perhitungan anakova nilai Fhitung 

(33,99)> Ftabel (2,74). Terdapat  pengaruh  model  pembelajaran  

kooperatif  tipe  SQ3R (Survey,  Question, Read,  Recite,  Review) 

terhadap  hasil  belajar  IPA  Biologi  siswa  kelas  VIII  SMP Negeri 5 

Samarinda Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini berdasarkan dari perhitungan 

anakova nilai Fhitung (33,99) >  Ftabel (2,74).Perbedaan dengan peneliti 

lakukan adalah peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri 

pencemaran lingkungan,  persamaan nya dengan peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

(Fitriyani, 2016). 

7. Pada penelitian Yuriska Mayasari, Iwan, Mirna dengan judul Penerapan 

Teknik Probing Prompting Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 

VIII MTSN Lubuk Buaya Padang. Berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar 

dengan teknik Probing Prompting lebih baik dari peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan tanpa 

pembelajaran teknik Probing Prompting, Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang belajar dengan teknik Probing 

Prompting jika dilihat dari nilai gain-nya lebih tinggi dari pada 

pembelajaran konvensional yang berada pada kategori tinggi, sementara 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar 

dengan pembelajaran konvensional nilai gain-nya berada pada kategori 

sedang, Dari empat komponen indicator  kemampuan komunikasi 
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matematis, indikator dengan peningkatan tertinggi pada siswa yang belajar 

dengan teknik Probing Prompting adalah melakukan manipulasi 

matematika berada pada kategori tinggi, diikuti dengan indicator 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis atau gambar yang juga 

masih berada pada kategorit inggi, selanjutnya indikator menyusun bukti 

atau memberikan alasan terhadap beberapa solusi berada pada kategori 

sedang dan terakhir indikator menarik kesimpulan dari pernyataan juga 

masih pada kategori sedang, pada siswa yang belajar dengan pembelajaran 

konvensional, dariempat komponen indikator kemampuankomunikasi 

matematis, indikator dengan peningkatan tertinggi adalah melakukan 

manipulasi matematika dengan kategorit tinggi,diikuti dengan indikator 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis atau gambardengan 

kategorisedang, dilanjutkan dengan indicator menarik kesimpulan dari 

pernyataan yang juga berada pada kategori sedang, serta yang terakhir 

indikator menyusun bukti atau memberikan alasan terhadap beberapa 

solusi dengan kategori sedang. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah 

peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran 

lingkungan,  persamaannya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting (Mayasari, 2014). 

8. Pada penelitian Dian Utami dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Probing Prompting Dalam Pembelajaran Mengabstraksi Teks Negosiasi 

Pada Siswa Kelas X SMA/MA. Hasil penelitiannya mengungkapkan 

terdapat perbedaan kemampuan mengabstraksi teks negosiasi yang 

signifikan antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

Probing Prompting dengan pembelajaran yang tidak menggunakan model 

itu. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah peneleliti dikelas VII 

SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran lingkungan,  persamaan 
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nya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan model 

pembelajaran Probing Prompting (Utami, 2016). 

9. Pada penelitian Reny Asmarani Mansyur dengan judul Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Probing Prompting terhadap Hasil Belajar IPA Materi Sel 

Di SMPN 3 Sungguminasa. Hasil panalitian menunjukkan rata-rata hasil 

belajar peserta didik yang menggunakan strategi pembelajaran Probing 

Prompting sebesar = 80,53 sedangkan rata-rata hasil belajar peserta didik 

tanpa menggunakan strategi pembelajaran Probing Prompting sebesar = 

77,06. Hasil analisis inferensial data menunjukkan nilai signifikansi t 

hitung 4,663 > t tabel1,671 dan signifikansi (0,000 < ). Perbedaan dengan 

peneliti lakukan adalah peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan 

meteri pencemaran lingkungan, persamaan nya dengan peneliti lakukan 

adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

(Mansyur, 2018). 

10. Pada panalitian Helma Mustika dan Lindra Buana dengan judul Penerapan 

Model Pembelajaran Probing Prompting Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Hasil panalitian Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung = 2.081> ttabel = 1.997 

dengan taraf signifikat 0,05. Artinya H0 ditolak danHa diterima, hal ini 

berarti kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan 

penerapan model pembelajaran Probing Prompting lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang dikenai 

pembelajaran konvensional. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah 

peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri pencemaran 

lingkungan, persamaan nya dengan peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting (Mustika, 2017). 

11. Pada panelitian Yudhi Hanggara dan Vina Alfionita dengan judul 

Eksperimentasi Model Pembelajaran Probing Prompting Dan Discovery 



39 
 

 

 

Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Minat Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Batam. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan penelitian dapat disimpulkan Model pembelajaran Discovery 

Learning menghasilkan hasil belajar lebih baik daripada model 

pembelajaran Probing Prompting, Siswa yang memiliki minat belajar 

tinggi memiliki hasil belajar lebih baik daripada siswa yang memiliki 

minat belajar sedang, siswa yang memiliki minat belajar tinggi memiliki 

hasil belajar lebih baik daripada siswa yang memiliki minat belajar rendah 

dan siswa yang memiliki minat belajar sedang memiliki hasil belajar lebih 

baik dari pada siswa yang memiliki minat belajar rendah, Siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi, sedang dan rendah pada model 

pembelajaran Discovery Learning memiliki hasil belajar lebih baik 

daripada model pembelajaran Probing Prompting, Pada model 

pembelajaran Discovery Learning dan Probing Prompting siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi memiliki hasil belajar lebih baik dari pada 

siswa yang memiliki minat belajar sedang dan rendah, dan siswa yang 

memiliki minat belajar sedang memiliki hasil belajar lebih baik daripada 

siswa yang memiliki minat belajar rendah.Perbedaan dengan peneliti 

lakukan adalah peneleliti dikelas VII SMPN 1 Pariangan dengan meteri 

pencemaran lingkungan, persamaan nya dengan peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

(Hanggara, 2015). 

C. Kerangka berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang ditemukan di atas maka dapat disusun 

suatu kerangka berfikir. Proses belajar mengajar merupakan usaha sadar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum 

pendidikan. Proses belajar mengajar ini berlangsung timbal balik antara 

peserta didik dengan guru. Pada kondisi awal, peserta didik mengalami 
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kesulitan dalam memahami pembelajaran. Hal ini terjadi karena guru kurang 

inovatif dalam melaksanakan pembelajaran yaitu belum banyak menggunakan 

strategi pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu strategi yang 

dapat meningkatkan pemahaman dan keaktifan peserta didik. Setelah proses 

pembelajaran dilakukan evaluasi belajar yang berupa tes agar tercapai 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Kerangka pemikiran tersebut dapat 

penulis sampaikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 

 

Dari gambar diatas dapat diambil penjelasan dan kasimpulan yaitu; 

Guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik dikelas eksperimen 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Probing Prompting, lalu melihat 

Guru   

Peserta didik  

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Metode ceramah dan diskusi Strategi  Probing Prompting 

Hasil belajar dan aktifitas Hasil belajar 

 

Dibandingkan  
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hasil belajar dan aktivitas peserta didiknya. Sedangkan pada kelas kontrol 

guru juga memberikan pembelajaran kepada peserta didik dangan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi, lalu melihat hasil belajarnya dan 

terakhir dibandingkan antara kelas ekspertiman dan kelas kontrol. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian yaitu, Hasil belajar peserta didik yang 

diberikan pembelajaran menggunakan penerapan strategi Probing Prompting 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Pariangan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang diberikan pembelajaran 

menggunakan metode ceramah (konvensional). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-

benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat (Sudaryono, 

Margono, & Rahayu, 2013, hal. 11). Penelitian eksperimen yang digunakan yaitu 

metode True Experimental (eksperimen yang betul-betul), karena didalam desain 

ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Adapun ciri utama dari true experimental ini adalah sampel yang 

digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara 

random dari populasi tertentu. Jadi ciri-ciri dari penelitian true experimental 

yaitu adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random (Sugiyono, 

2018, hal. 75). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di kelas VII SMPN 1 Pariangan pada 

semester genap, tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Rancangan Penelitian  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan  

Randomized  Control Group Posttest  Only Design. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu populasi tertentu, 

kemudian secara random atau secara acak dibagi menjadi dua kelompok atau 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelompok  eksperimen akan 

diberi perlakuan strategi Probing Prompting dan  kelompok kontrol dengan  

perlakuan pembelajaran konvensional. 

 

42 
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Rancangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini (Sugiyono, 

2013, hal. 76): 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian  

Sampel Perlakuan Postest 

Kelas Eksperimen X T 

Kelas Kontrol O T 

 

Keterangan : 

X : Perlakuan dengan strategi Probing Prompting 

O : Perlakuan dengan menggunakan metode konvensional saintifik 

T  : Tes akhir 

 

D. Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013,hal.80). Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 1 

Pariangan yang terdiri dari 3 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel  3.2. Jumlah SMP N 1 ParianganTahun Pelajaran 2018/2019 

No Kelas  Jumlah peserta didik 

1.  VII 1 23 

2.  VII 2 22 

3.  VII 3 23 

Total  68 

Sumber: Guru IPA SMPN 1 Pariangan Tahun Pelajaran 2018-2019 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diteliti. Berdasarkan 

permasalahan yang akan diteliti dan metode-metode penelitian yang digunakan, 
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maka dibutuhkan dua kelas sebagai sampel yaitu untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Agar sampel yang diambil representative artinya benar-benar 

mencerminkan populasi, maka pengambilan sampel dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan nilai ulangan harian materi menganalisis interaksi antara 

makluk hidup dan lingkunganya setiap kelas, baik kelas eksperimen dan 

kontrol pada kelas VII SMPN 1 Pariangan. 

b. Melakukan uji normalitas populasi nilai ulangan harian. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahuiapakah populasi tersebut berdistribusi normal atau tidak.   

Langkah-langkah dalam menentukan uji normalitas sebagai berikut: 

1) Menyusun skor hasil belajar peserta didik dalam sutu tabel skor, disusun 

dari yang terkecil sampai yang terbesar.  

2) Pengamatan x1,x2, x3....xn, kemudian dijadikan bilangan baku z1, z2, 

....zn,dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
    ̅

 
 

  Keterangan : 

   zi = bilangan baku  

     = simpangan baku 
    ̅   skor rata-rata  

xi = skor dari tiap peserta didik 

3) Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar dari distribusi 

normal baku di hitung peluang: 

F(zi) = P(z ≤ zi)  

4) Menghitung jumlah proporsi z1, z2,...zn, yang lebih kecil atau sama zi , jika 

proporsi dinyatakan dengan S(zi) dengan menggunakan rumus  

Maka:  

S(zi) = 
                            

 
 

5) Menghitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya.  

6) Ambil harga mutlak yang terbesar dan harga mutlak selisih diberi simbol  
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L0 , L0 = maks F(zi) – S(zi) 

7) Kemudian bandingkan L0 dengan nilai kritis L yang diproleh dan daftar 

nilai kritis untuk uji Liliefors pada taraf α yang dipilih, yang ada pada 

tabel pada taraf nyata yang dipilih. 

Kriteria pengujinya:  

a) Jika L0 < Ltabel berarti data populasi berdistribusi normal. 

b) Jika L0 > Ltabel berarti data populasi berdistribusi tidak (Supardi, 2009, 

hal. 83) 

Untuk melakukan uji normalitas ini digunakan uji liliefors. untuk 

mengetahui data hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada table dibawah 

ini: 

Tabel 3.3 Hasil uji normalitas populasi kelas VII SMPN 1 Pariangan 

 

No Kelas L0 Ltabel Hasil Keterangan 

1 VII 1 0,108 0,173 L0<Ltabel Berdistribusi 

Normal 

2 

 

VII 2 0,102 0,173 L0<Ltabel Berdistribusi 

Normal 

3 VII 3 0,136 0,173 L0<Ltabel Berdistribusi 

NormaI 

 

Berdasarkan table 3.3 diatas terlihat bahwa setelah dilakukan uji 

normalitas populasi menggunakan uji  liliefors dinyatakan bahwa  semua 

kelas berdistribusi normal. Hal tersebut sesuai dengan hasil uji normalitas 

yang menyatakan jika L0<Ltabel  maka kelas berdistribusi normal dan yang 

menyatakan jika L0>Ltabel maka kelas tidak berdistribusi  normal. 

Berdasarkan hasil penghitungan  uji  normalitas populasi pada taraf α = 

0,05, didapatakan bahwa seluruh populasi berdistribusi normal, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

c. Melakukan uji homogenitas variasi dengan Uji Bartlett 



46 
 

 

 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variansi skor yang 

diukur pada kesemua sampel memiliki variansi yang sama atau tidak. Uji 

Bartlett dilakukan karena variansi populasinya besar sama dua (k ≥ 2). 

Dengan pengujiannya sebagai berikut: 

1) Menuliskan hipotesis statistik yang diajukan 

2) Menghitung k buah ragam contoh s1, s2, … , sk dari contoh-contoh 

berukuran n1, n2, ...nk dengan 



k

i

inN
1

 

3) Menggabungkan semua ragam contoh sehingga menghasilkan dugaan 

gabungan: 

i

k

i

i

p
kN

n








12

1

 

4) Dari dugaan gabungan, menentukan nilai perubah acak yang 

mempunyai sebaran Bartlett: 
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Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika  nbb k ; , diterimaH0  berarti data homogen 

Jika  nbb k ; , ditolakH0  berarti data tidak homogen (Walpole, 

1993: 392). 

Berdasarkan uji homogenitas variansi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji Barlett, diterimaH0  karena    (   )(   )
 ,atau     

    dengan demikian dapat disimpulkan populasi memiliki variansi yang 

homogen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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d. Melakukan analisis variansi untuk melihat kesamaan rata-rata populasi. 

 Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah populasi mempunyai 

kesamaan rata-rata atau tidak. Uji ini menggunakan teknik anava satu arah 

yaitu:  

Langkah-langkah untuk melihat kesamaan rata-rata populasi yaitu: 

1) Tuliskan hipotesis statistik yang diajukan 

Hipotesis yang diajukan yakni:  

H0:   
 
 =   

 
=   

    
 
 

HI = paling kurang ada satu pasang variansi yang tidak sama  

2) Tentukan taraf nyatanya (α) 

3) Tentukan wilayah kritiknya dengan menggunakan rumus: 

f > fα [k – 1, N – k 

keterangan: 

f = wilayah kritik rata-rata populasi  

k = jumlah kelas populasi  

N = jumlah seluruh data  

4)  Tentukan perhitungan dengan bantuan tabel  

5) Perhitungannya dengan menggunakan rumus: 

Jumlah kuadrat total  

  (JKT) = ∑ ∑      
   

   
 
   - 

  

 
 

Jumlah kuadrat untuk tengah kolom  

  (JKK) = ∑
  
 

 
 
  

 
 
   

Jumlah kuadrat galat  

(JKG) = JKT – JKK  
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Tabel 3.4. Aanalisis Variansi Bagi Data Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas Populasi  

Sumber 

keraguan 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kuadrat 

tengah 

fhitung 

Nilai 

tengah 

kolam 

JKK k – 1   
 = 

   

   
  

  
 

  
  

Galat JKG N – 1 
  
   

   

   
 

Total JKT N – 1   

 

6) Keputusannya:  

Diterima H0 jika f < fα (k – 1, N – k) 

Ditolak H0 jika f > fα (k – 1, N – k) (Walpole, 1995, hal. 383) 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan teknik ANAVA 

satu arah, diperoleh hasil yaitu H0 diterima karena f < fa [k-1, N-k] atau -

0,000013<3,07, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelas populasi 

memiliki rata-rata yang sama seperti yang terdapat pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5. Tabel Bantu Uji Kesamaan Rata-Rata 

Sumber keragaman Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kuadrat 

Tengah 

 

Perlakuan(JKK) 100,83 2 50,415   

0,000013 

 
Galat (JKG) 24372081,17 65 374954,12 

Total 243721,19 

 

67   

Untuk lebih jelasnya hasil uji kesamaan rata-rata ini dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

 

E. Variabel, Data dan Sumber Data 

1. Variabel 
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Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, 

gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Hasil 

pengukuran satu variabel bisa konstan atau tetap, bisa pula berubah-ubah. 

Contoh variabel: jenis kelamin, motivasi, prestasi, kepemimpinan. Variabel 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Variabel bebas adalah variabel perlakuan atau sengaja dimanipulasi  untuk 

diketahui intensitasnya atau pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel 

bebas pada penelitian ini dengan menggunakan penerapan strategi 

pembelajaran Probing Prompting pada kelas eksperimen. 

b. Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas, atau 

respons dan variabel bebas. Oleh sebab itu, varibel terikat menjadi tolak 

ukur atau indikator keberhasilan variabel bebas (Sudjana, 2005, hal. 23-24). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah hasil belajar 

peserta didik. 

c. Variabel kontrol, variabel ini ditetapkan oleh peneliti, jika peneliti ingin 

mgngontrol supaya variabel bebas dan terikat, atau ingin melakukan 

penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel kontrol dalam penelitian 

ini yaitu pembelajaran konvensional. 

2. Data  

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta (Riduwan, 2010: 106). Data pada penelitian ini diperoleh 

dari guru mata pelajaran IPA di SMPN 1 Pariangan berupa hasil ulangan 

harian materi pencemaran lingkungan semester II pada tahun ajaran 

2018/2019, pada kelas VII.1-VII.2. 

 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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a. Seluruh peserta didkkelas VII di SMPN 1 Pariangan Tahun Ajaran 

2018/2019 yang terpilih untuk dijadikan sampel. 

b. Guru bidang studi IPA di SMPN 1 Pariangan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka disusun 

prosedur penelitian yang sistematis. Secara umum prosedur penelitian terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan semua hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan penelitian: 

a. Melaksanakan observasi di SMPN 1 Pariangan 

b. Mengajukan surat permohonan penelitian  

c. Mengkonsultasikan jadwal penelitian pada guru mata pelajaran biologi/IPA 

yang bersangkutan 

d. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

e. Menetapkan jadwal pelaksanaan penelitian 

Tabel 3.6 Jadwal Penelitian 

 Kegiatan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-1 29 April 2019 2 Mei 2019 

Pertemuan ke-2 4 Mei 2019 8 Mei 2019 

Pertemuan ke-3 11 Mei 2019 9 Mei 2019 

Pertemuan ke-4 13 Mei 2019 15 Mei 2019 

Tes Akhir 18 Mei 2019 16 Mei 2019 

 Membuat RPP sebagai pedoman dalam proses pengajaran yang 

disesuaikan dengan strategi Probing Prompting untuk kelas eksperimen dan RPP 

kelas kontrol yang disesuaikan dengan pembelajaran konvensional. Validasi  ini 

ditentukan dengan meminta pertimbangan dosen IAIN Batusangkar dan guru 

biologi/IPA di SMPN 1 Pariangan. Adapun Validator yang dipilih yaitu Ibuk 
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Rescha M.Pd, Ibuk Suhelnatis S.Pd, Ibuk Yusmer Erita S.Pd. Berikut ini 

merupakan tabel hasil analisis validasi RPP . 

 

 

  Tabel 3.7 Hasil Validasi RPP  

 

Validator 

Saran validator 

Sebelum  Sedudah 

Rescha, M.Pd Perhatikankembali 

masing-masing perubahan 

kompone RPP serta tata 

cara penulisanya. 

Dan perhatikan penulisan 

RPP. 

Masing-masing perubahan 

kompone RPP serta tata 

cara penulisanya telah 

disesuaikan dengan 

komponennya. Dan telah 

diperhatikan penulisan 

RPP. 

Suhelnatis, S.Pd Sesuaikan Penulisn RPP  

dengan kurikulum 2013 

Penulisn RPP telah  

disesuaikan dengan 

kurikulum 2013 

Yusmer Erita, S.Pd Teliti Komponen dan 

kurikulim 2013nya  

Telah diteliti Komponen 

dan kurikulim 2013nya 

   

f. Mempersiapkan instrumen penelitian berupa kisi-kisi soal, soal tes uji 

coba, dan kunci jawaban.  Instrumen ini divalidasi oleh dosen dan guru 

biologi/IPA sama seperti validator RPP Lampiran 12 dan 13.  

g. Melakukan uji coba soal diluar kelas eksperimen dan kontrol yaitu pada 

kelas VII.1 SMPN 1 Pariangan. 

h. Melakukan analisis dari hasil uji coba soal yaitu dengan menghitung 

Validitas soal, indeks kesukaran soal, daya pembeda, klasifikasi soal dan  

reliabilitas tes. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 15, 16, 17, dan 18.  

Menentukan soal tes akhir yang akan diberikan pada kelas sampel di 

akhir pembelajaran. Soal tes akhir dapat dilihat pada lampiran 20. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas 

konrol dan kelas eksperimen dengan perlakuan yang berbeda. Sebelum 
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kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti menentukan materi pelajaran yang 

mempersiapkan instrumen penelitian. Materi yang dipilih adalah “Pencemaran 

Lingkungan”. Pada kelas eksperimen diterapkan strategi pembelajaran 

Probing Prompting sedangkan pada kelas kontrol diterapkan metode saintifik, 

ceramah dan tanya jawab. 

Tabel 3.8 Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Probing Prompting 

(Eksperimen) dan Konvensional (Kontrol) 

 

Kegiatan 

Kelas 

Ekperimen 

Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 

Waktu 

Membuka Pelajaran 

(1) (2) (3)   (4) 

Persiapan  Guru mengucapkan 

salam. 

Peserta didik menjawab 

salam. 
10 

menit  

Guru meminta peserta 

didik untuk berdo‟a. 

Peserta didik berdo‟a. 

Guru memeriksa 

kesiapan peserta didik 

untuk belajar. 

Peserta didik merespon 

dan mendengarkan guru. 

Guru mengabsen 

peserta didik. 

Peserta didik yang hadir 

menjawab dan 

mengangkat tangan. 

Apersepsi Guru membimbing 

peserta didik untuk 

mengetahui hubungan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

Peserta didik 

memjelaskan apa yang 

mereka ketahui tentang 

hubungan materi yang 

akan dipelajai dengan 

materi sebelumnya. 

Guru memberikan 

apersepsi dengan 

menyampaikan  

fenomena dan 

pertanyaan “tahukah 

ananda ciri-ciri 

Lingkungan 

Tercemar? Sekarang 

kita akan mempelajari 

Dampak Kerusakan 

Peserta didik mendengar 

dan menjawab 

pertanyaan guru. 
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Lingkungan”. 

Motivasi Guru memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik “kita 

selalu menjaga 

kebersihan lingkungan 

sekitar kita agar organ 

pernafasan pada tubuh 

kita tidak mengalami 

gangguan” pada 

kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik 

mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh 

guru. 

Tujuan 

pembelajar

an 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yaitu “ ananda mampu 

menjelaskan Dampak 

Kerusakan 

Lingkungandengan 

baik dan benar serta 

dapat menjelaskan 

Contoh2 Lingkungan 

Tercemar pada sistem 

Kehidupan 

Peserta didik 

mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang di 

sebutkan oleh guru. 

 

Kegiatan Inti 

Mengumpu

lkan 

Informasi, 

Menanya  

Guru menerangkan 

pada peserta didik 

yang digunakan 

peserta didik saat 

diskusi. 

Peserta didik menerima 

penjelasan sebagai 

sumber dalam diskusi. 

 

 

Guru membimbing, 

dan menjelaskan pada 

peserta didik untuk 

memahami proses 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

yakni dengan 

penerapan strategi 

pembelajaran Probing 

Prompting 

Peserta didik 

melaksanakan, dan 

memahami penjelasan 

guru tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yakni 

dengan penerapan 

strategi pembelajaran 

Probing Prompting 

Guru menghadapkan 

peserta didik pada 

situasi baru, misalkan 

dengan 

Peserta didik 

menyiapkan diri untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran   
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memperhatikan 

gambar, rumus, atau 

situasi lainnya yang 

mengandung 

permasalahan. 

(langkah ke 1 

Probing Prompting) 

Menunggu beberapa 

saat untuk  

memberikan  

kesempatan  kepada 

peserta  didikuntuk  

merumuskan jawaban  

atau  melakukan  

diskusi  kecil  dalam 

merumuskannya.(lang

kah ke 2 Probing 

Prompting). 

Peserta didik duduk dan 

menjawab sambil 

melakukan diskusi kecil. 

(Tahap probing 

prompting). 

Guru mengajukan 

persoalan kepada 

peserta didik yang 

sesuai dengan Tujuan  

Pembelajaran  Khusus 

(TPK) atau  indikator   

kepada   seluruh 

peserta  

didik.(langkah  ke 3 

Probing Prompting). 

Peserta didik 

mengerjakan persoalan 

yang diberikan Tujuan  

Pembelajaran  Khusus 

(TPK) atau  indikator    

(Tahap probing 

prompting). 

 

 

 Menunggu beberapa 

saat untuk 

memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

merumuskan jawaban 

atau melakukan 

diskusi kecil dalam 

merumuskannya.(lan

gkah ke 4 Probing 

Peserta didik 

merumuskan jawaban 

atau melakukan diskusi 

kecil dalam 

merumuskannya (Tahap 

probing prompting). 
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Prompting). 

Menunjuk salah satu 

peserta didik untuk 

menjawab 

pertanyaan.  

(langkah ke 5 

Probing Prompting) 

peserta didik menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

guru (Tahap probing 

prompting). 

Jika jawabannya 

tepat, maka guru 

meminta tanggapan 

kepadapeserta  didik 

lain tentang jawaban 

tersebut untuk 

meyakinkan bahwa 

seluruh peserta  

didikterlibat  dalam  

kegiatan  yang  

sedang  berlangsung. 

(langkah ke 6 

Probing Prompting) 

Peserta didik lain 

menanggapi jawaban 

teman untuk meyakinkan 

bahwa seluruh peserta  

didikterlibat  dalam  

kegiatan  yang  sedang  

berlangsung. (Tahap 

probing prompting). 

 

Guru  mengajukan 

pertanyaan  akhir  

pada peserta  didik 

yang  berbeda  untuk 

lebih menekankan 

bahwa TPK/indikator 

tersebut benar-benar 

telah dipahami oleh 

seluruh peserta 

didik(langkah ke 7 

Probing Prompting) 

Peserta didik menjawab 

pertanyaan akhir dari 

guruuntuk lebih 

menekankan bahwa 

TPK/indikator tersebut 

benar-benar telah 

dipahami. (Tahap 

probing prompting). 

 

 

Mengasosia

si, 

Mengkomu

nikasikan 

Guru mendampingi 

peserta didik  

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok yang telah 

dilakukan, dan 

membimbing peseta 

didik dalam 

menanggapi 

Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusi, serta saling 

menanggapi jika ada 

perbedaan pendapat 
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pertanyaan-

pertanyaan/perbedaan 

pendapat yang akan 

timbul. 

Mengamati  Guru meminta siswa 

untuk menjelaskan 

sebuah gambar yang 

dapat 

menggambarkan 

cangkupan dari 

materi sistem 

pernafasan  

Peserta didik 

menjelaskan gambar 

berdasarkan pemahaman 

materi yang telah 

didapati selama diskusi. 

 

Penutup  

 Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

Peserta didik 

mendengarkan informasi, 

dan mempelajari materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya.  

 

Guru mengucapkan 

salam penutuhal. 

Peserta didik menjawab 

salam dari guru. 
 

 

Kegiatan 

Kelas 

Kontrol 

Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 

Waktu 

Persiapan  Guru mengucapkan 

salam. 

Peserta didik menjawab 

salam. 
15meni

t  

Guru meminta peserta 

didik untuk berdo‟a. 

Peserta didik berdo‟a. 

Guru memeriksa 

kesiapan peserta didik 

untuk belajar. 

Peserta didik merespon 

dan mendengarkan guru. 

Guru mengabsen 

peserta didik. 

Peserta didik yang hadir 

menjawab dan 

mengangkat tangan. 

Apersepsi Guru membimbing 

siswa untuk 

mengetahui hubungan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

Peserta didik 

memjelaskan apa yang 

mereka ketahui tentang 

hubungan materi yang 

akan dipelajai dengan 

materi sebelumnya. 

Guru memberikan Peserta didik mendengar 
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apersepsi dengan 

menyampaikan  

fenomena dan 

pertanyaan “tahukah 

ananda dampak dari 

pencemaran 

lingkungan? Sekarang 

kita akan mempelajari 

dampak pencemaran 

lingkungan bagi 

kehidupan”. 

dan menjawab 

pertanyaan guru. 

Motivasi Guru memberikan 

motivasikepadapeserta 

didik“kita selalu 

menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar 

kita agar organ 

pernafasan pada tubuh 

kita tidak mengalami 

gangguan” pada 

kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik 

mendengarkan motivasi 

yang disampaikan oleh 

guru. 

Tujuan 

pembelajar

an 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yaitu “ ananda mampu 

menjelaskan dampak 

dari pencemaran 

lingkungan,serta dapat 

menjelaskan apa apa 

saja penyebabnya. 

Peserta didik 

mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang di 

sebutkan oleh guru. 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati Guru meminta peserta 

didik untuk 

mengamati, dan 

menjelaskangambar 

lingkungan yang 

tercemar dan tidak 

tercemar.  

Peserta didik mengamati 

dan menjelaskan gambar 

tersebut. 

50 

Menit  

Mengumpu

lkan 

informasi 

Guru membagi peserta 

didik menjadi 

beberapa kelompok  

Pesrta didik duduk 

berdasarkan kelompok 

yang telah ditentukan  

Guru meminta peserta 

didik mendiskusikan 

Peserta didik 

mendiskusikan, dan  
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dan  mencari 

informasi tentang 

materidampak 

pencemaran 

lingkungan .  

mencari informasi 

tentang dampak 

pencemaran lingkungan . 

Mengasosia

si 

 

Guru meminta setiap 

peserta didik membuat 

kesimpulan dari 

informasi 

yangdiperoleh 

didalam buku catatan. 

Peserta didik membuat 

kesimpulan dari  

informasi yang diperoleh. 

Mengkomu

nikasikan, 

Menanya  

Guru menyuruh 

peserta didik untuk 

mempresentasikan, 

dan menanggapi jika 

ada perbedaan hasil 

diskusi yang didapat   

Peserta didik  

menanggapi/bertanya 

hasil yang 

dipresentasikan oleh 

kelompok lain 

Kegiatan Penutup 

 Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan 

materi pelajaran yang 

telah dipelajari dan 

memberi penguatan. 

Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah 

dipelajari bersama guru. 

15 

menit  

Guru memberikan 

informasi untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

Peserta didik 

mendengarkan informasi 

yang disampaikan guru. 

Guru mengucapkan 

salam penutuhal. 

Peserta didik menjawab 

salam dari guru. 

 

 

3. Tahap Akhir  

a. Memberikan tes akhir pada kelas sampel yang digunakan sebagai alat 

penelitian yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen 

b. Mengolah data dari kedua kelas sampel baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol  

c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang digunakan  
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G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2015, hal. 203). 

 Instrumen  penelitian  adalah  suatu peralatan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah lembaran tes berupa soal objectif.  

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini  adalah 

lembaran tes. Data diperoleh dari tes yang diberikan kepada peserta didik. Materi 

tes disesuaikan dengan materi yang dipelajari selama perlakuan dan dilakukan tes 

diakhir pembelajaran, bentuk tes pada penelitian ini adalah soal objectif. Sebelum 

tes diujikan, maka dilakukan uji coba tes terlebih dahulu. Dimana, tes uji coba 

yang dilakukan bertujuan untuk  agar dapat memberikan soal yang benar-benar 

valid (Lufri, Strategi Pembelajaran Biologi, 2007, hal. 102). Data yang dianalisis 

yaitu hasil belajar  peserta didik pada UH materi pencemaran lingkungan.  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013, hal. 102). 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

setelah kegiatan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian 

tes akhir di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Alat pengumpulan data berupa 

tes soal objektif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes 

hasil belajar dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Menyusun Tes  
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Tes yang diujikan harus sesuai dengan materi yang diajarkan selama 

penelitian. Soal tes dibuat dalam bentuk objectif. Untuk mendapatkan tes yang 

lebih baik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan tujuan mengadakan tes, untuk mendapatkan hasil belajar 

peserta didk. 

b) Mengadakan batasan terhadap bahan pengajaran yang akan diujikan. 

c) Membuat kisi-kisi tes yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013. Kisi-kisi dapat dilihat pada lampiran 11. 

d) Menyusun tes sesuai dengan kisi-kisi soal. Soal tes dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Memvalidasi kisi-kisi dan soal uji coba kepada 3 orang validator 

yaitu 1 orang dosen IAIN Batusangkar ibuk Rescha, M.Pd. kemudian 2 

orang guru biologi ibuk Suhelnatis, S.Pd dan ibuk Yusmer Erita, S.Pd. 

hasil saran atau perbaikan yang diberikan oleh validator terdapat pada 

table 3.9 di bawah ini: 

Table 3.9 Hasi Validasi Kisi-Kisi Dan Soal Uji Coba 

Validator Saran validator 

Sebelum Sesudang 

Rescha, M.Pd Perbanyak jumlah soal  

c3-c5  

Telah diperbanyak 

jumlah soal c3-c5 

Suhelnatis, S.Pd Lihat contoh soal yang 

terkait dengan materi 

Telah dilihat dan 

dicocokan dengan soal 

terkait materi 

Yusmer Erita, S.Pd - - 

 

2. Uji Validitas Tes 

Validitas adalah tingkat ketepatan tes, suatu tes dikatakan valid jika tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu cara membuat butir soal yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan materi yang telah 

diajarkan. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang 

diajarkan tertera pada kurikulum. Maka validitas isi sering disebut validitas 

kurikulum. Jadi, dapat dikatakan bahwa validitas isi adalah kesesuaian antara 

soal dengan materi yang ada dalam kurikulum (Arikunto,2015, hal. 87). 

Validitas ini ditentukan dengan meminta pertimbangan dosen biologi IAIN 

Batusangakar dan guru biologi/IPA SMPN 1 Pariangan.  

3. Melakukan Tes Uji Coba 

Sebelum tes diberikan kepada peserta didik kelas sampel, terlebih 

dahulu tes diuji cobakan dimana tes uji coba yang dilakukan bertujuan untuk 

agar dapat memberikan soal yang benar serta tes yang akan diberikan 

mempunyai kualitas yang baik. Uji coba soal dilakukan pada kelas VIII.1 

SMPN 1 Pariangan. 

4. Analisis Item 

Setelah dilakukan uji instrumen penelitian, untuk menentukan kualitas 

soal yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik sama sekali. Untuk 

menentukan kualitas item soal yang baik dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Validitas Butir Soal 

Suatu soal dikatakan valid apabila soal-soal tersebut mengukurapa yang 

semestinya diukur. Untuk melakukan uji validitas suatu soal, harus 

mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor totalnya. 

Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan rumus korelasi 

product moment pearson sebagai berikut : 

b) 

   

 





})(}{)({

))(()(

2222 yynxxn

yxxyn
rxy

 
Keterangan:  
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Rxy : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : Skor yang diukur validitasnya 

Y : Skor tes yang sudah teruji validitasnya 

XY : Jumlah perkalian X dan Y 

X2 : Jumlah kuadrat dalam distribusi X 

Y2 : Jumlah kuadrat dalam distribusi Y 
Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus: 

thitung = 
 √   

√    
 

Distribusi (tabel t) untuk = 0,05 dan derajat kebebasan (dk= n-2) 

Kaidah keputusan: 

Jika rhitung> r tabel berarti valid dan sebaliknya 

Jika r hitung< r tabel berarti tidak valid 

Berdasarkan perhitungan validitas butir soal menggunakan rumus 

korelasi product moment pearson terdapat 13 butir soal yang tidak valid dan 

27 soal valid. Hasil perhitungan validitas butir soal secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran15. 

b) Indeks Kesukaran Soal  

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indek kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Untuk mengetahui tingkat indek kesukaran dapat 

digunakan rumus yaitu: (Arikunto, 2015, hal. 223)  

JS

B
P 

 

Keterangan:  

P   =  Angka Indeks Kesukaran item  

B  =  Testee yang dapat menjawab dengan benar terhadap butiritem  

JS =  Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar  
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Tabel  3.10 Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

No Indek Kesukaran soal Klasifikasi 

1 

2 

3 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 Sumber:(Arikunto, 2015, hal. 225) 

Berdasarkan perhitungan indeks kesukaran soal dapat diklasifikan 

11 soal memiliki indeks kesukaran mudah, 15 soal memiliki indeks 

kesukaran sedang, dan indek kesukaran sukar 14 soal. Lebih lengkapnya 

perhitungam indeks kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran 16. 

b) DayaPembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah bagaimana kemampuan soal itu untuk 

menbedakan siswa yang termasuk kelompok pandai dengan peserta didik  

kelompok kurang pandai, dilihat dengan rumus: 

D = BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B


 

Keterangan : 

D  = Daya pembeda soal 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

 JB   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA= Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

BB   = Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab dengan   benar 

PA   =  Angka indeks kesukaran atas 

PB    =   Angka indeks kesukaran bawah (Arikunto, 2015, hal. 228) 

Tabel 3.11 Kriteria Daya Pembeda Soal 

No Daya pembeda  Klasifikasi 

1 

2 

0,00 - 0,20 

0,21 – 0,40 

Jelek (poor) 

Sedang (satistifactory) 
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3 

4 

0,41 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Baik (good) 

Baik sekali (excellent) 

 (Sumber :(Arikunto, 2015, hal. 225) 

 Berdasarkan perhitungan daya beda soal dapat diklasfikasikan 13 soal 

memiliki daya beda baik dan 27 soal memiliki daya beda sedang. Untuk 

lebih jelasnya hasil perhitungan daya pembeda soal  dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

c) Reliabilitas Tes  

Sudah diterangkan dalam persyaratan tes, bahwa reliabilitas 

berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian realibilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-

ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2015, 

hal. 100) 

Untuk menentukan reliabilitas tes digunakan rumus yang 

dikemukan oleh Kuder dan Richardson yaitu rumus K_R21. 

     = (
 

   
) {1-

  (   )

   
 } 

Keterangan :      = Reabilitas soal 

  n   = Jumlah butir soal 

M  = Rata-rata skor 

  
 
 = jumlah variansi skor tiap-tiap soal 

Tabel 3.12 Kriteria Tingkat Reliabilitas Soal 

No 
Nilai r 11  

Kriteria Klasifikasi 

1 0,80  r11
<1,00 Reliabilitas sangat  

tinggi  

Reliabel 

2 0,60   r11
<0,80 Reliabilitas tinggi Reliabel 

3 0,40   r11
<  0,60 Reliabilitas sedang Reliabel 

4 0,20   r11
<   0,40 Reliabilitas rendah Tidak 
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Reliabel 

5 0,00  r11
< 0,20 Reliabilitas sangat 

rendah 

Tidak 

Reliabel 

(Sumber:Arikunto, 2015, hal. 218) 

Nilai r yang diperoleh dibandingkan dengan       . Jika        >       

maka dapat disimpulkan bahwa soal tes reliable. Harga rhitung yang 

diperoleh adalah 1,91 yang berada pada interval 0,80 ≤ r11 ≤ 1,00 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa soal tes uji coba memiliki reliabilitas sangat 

tinggi. Perhitungan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 18. 

d) Klasifikasi soal 

Setelah dilakukan perhitungan perhitungan indeks kesukaran soal 

(P), daya pembeda soal (D) dan reliabilitas tes maka ditentukan soal yang 

akan digunakan untuk tes akhir yaitu soal no 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, dan 39. (sebanyak 25 

Soal). Setelah soal atau item setelah dianalisis, perlu diklasifikasikan 

menjadi soal yang tetap dipakai atau dibuang. 

 

I. Instrument lembar observasi penilaian aktivitas peserta didik 

Dalam melakukan observasi, guru dapat menggunakan pedoman atau 

lembar observasi yang memuat sejumlah indikator atau aspek sikap yang 

diamati. 

Tabel  3.13 Contoh kisi-kisi instrument observasi aktivitas peserta didik 

No Aktivitas Indikator 

1. Visual aktivities  Mengamati penjelasan guru mengenai gambar 

pencemaran lingkungan dengan seksama  

2. Moral aktivities  Memberikan tanggapan tentang gambar yang 

ditampilkan, bertanya dan mengeluarkan 

pendapat dalam diskusi selama pembelajaran.  

3. Writing aktivities  Menulis hasil diskusi kerja kelompok  

4. Emotional Berani tampil dan mempresentasikan hasil 
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aktivities  diskusi dihadapan guru dan teman-teman kelas  

5. listening 

aktivities  

Mendengarkan penjelasan guru dan teman dalam 

menerangkan dan mempresentasikan materi 

pembelajaran  

6. Motor aktivities  Bersemangat dan antusias dalam mengikuti 

diskusi  

Sumber (Sardiman, 2011, hal. 101) 

Pengambilan nilai aktifitas dengan cara mempersilahkan peserta didik 

memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya saat mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyanggah dan memberikan pendapat 

pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya guru akan menandai 

dibuku absen dan nilai peserta didik yang aktif saat pembelajaran berlangsung. 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Observasi  

Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau diluar kegiatan 

pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif, 

sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan dapat dilakukan, baik secara formal 

maupun  informal(Sunarti, hal 21, 2013). 

Aktivitas peserta didik yang diproleh melaluiobservasi atau proses  

pembelajaran yang sedang berlangsung, yaitu setiap peserta didik yang ingin 

bertanya, menjawap pertanyaan, menyanggah pertanyaan, dan menanggapi 

dipersilahkan memperkenalkan diri untuk memberikan pendapat pada saat 

pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya guru akan menandai dibuku 

absen dan nilai peserta didik yang aktif saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan klasifikasi diatas, kriteria penilaian aktif belajar peserta didik, 

jika peserta didik bisa mendapatkan hasil dalam kriteria banyak maka 

dinyatakan peserta didik bisa memahami soal dengan baik.  



67 
 

 

 

Data aktivitas yang diproleh melalui lembar observasi dianalisis dengan 

menggunakan rumus persentase, yaitu; 

   
 

 
      

Keterangan: 

P%  = Persentase aktivitas  

F      = Frekuensi aktivitas yang dilakukan  

N    = Jumlah peserta didik 

 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Aktivitas Belajar  

Persentase Aktivitas Kriteria 

1% - 25% Sedikit sekali 

26% - 50% Sedikit 

51% - 75% Banyak 

76% - 100% Banyak sekali 

Sumber Nana Sudjana dalam (Kurnia, 2013,hal.59) 

 

2. Hasil Belajar Kognitif  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah masing-masing 

kelas berdistribusi normal atau tidak. Prosedur untuk uji normalitas dapat 

dilakukan dengan uji lilifors. Uji lillifors yang dikemukakan oleh sudjana 

adalah sebagai berikut:  

1) Menyusun skor hasil belajar peserta didik dalam sutu tabel skor, disusun 

dari yang terkecil sampai yang terbesar.  

2) Pengamatan x1,x2, x3....xn, kemudian dijadikan bilangan baku z1, z2, 

....zn,dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
    ̅

 
 

  Keterangan : 

   zi = bilangan baku  

     = simpangan baku 

    ̅   skor rata-rata  

xi = skor dari tiap peserta didik 



68 
 

 

 

3) Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar dari distribusi 

normal baku di hitung peluang: 

F(zi) = P(z ≤ zi)  

4) Menghitung jumlah proporsi z1, z2,...zn, yang lebih kecil atau sama zi , jika 

proporsi dinyatakan dengan S(zi) dengan menggunakan rumus  

Maka:  

S(zi) = 
                            

 
 

5) Menghitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya.  

6) Ambil harga mutlak yang terbesar dan harga mutlak selisih diberi simbol  

L0 , L0 = maks F(zi) – S(zi) 

7) Kemudian bandingkan L0 dengan nilai kritis L yang diproleh dan daftar 

nilai kritis untuk uji Liliefors pada taraf α yang dipilih, yang ada pada 

tabel pada taraf nyata yang dipilih. 

Kriteria pengujinya:  

c) Jika L0 < Ltabel berarti data populasi berdistribusi normal. 

d) Jika L0 > Ltabel berarti data populasi berdistribusi tidak (Supardi, 2009, 

hal. 83) 

Setelahdilakukan uji normalitas dengan taraf nyata α= 0,05 

diperoleh hasil untuk kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 23 

orang yaitu L0<Ltabel  (0,108<0,173) sedangkan untuk kelas kontrol 

dengan jumlah peserta didik 22 orang yaitu L0<Ltabel (0,122< 0,173). 

Berdasarkan kriteria pengujiannya maka kedua sampel berdistribusi 

normal. Untuk lebih jelasnya proses uji normalitasdapat dilihat pada 

Lampiran 24. 

 

b.  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk mengetahui apakah dua 

sampel yang diambil mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji ini 
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dilakukan dengan cara uji variansi yang dikenal dengan uji kesamaan dua 

variansi atau uji-f. Untuk menentukan uji homogenitas dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tulis H0 dan H1 yang diajukan 

H0:     
 

=   
 
 

H1:   
    

 
 

b. Tentukan nilai sebaran F dengan v1=n1-1,dan v2=n2-1 

c. Tetapkan tarafnya        

d. Tentukan wilayah kritiknya H1:   
    

 
 

Maka wilayah kritiknya adalah  

f    
 

(     ), dan f > 
 
 
 
(v1, v2) 

e. Tentukan nilai f  bagi pengujian H0:     
 

=   
 
 

f = 
  
 

  
  

f. Keputusannya  

H0 diterima jika  
 
 
 

(     )      
 
(v1, v2), berarti datanya homogen  

H0 ditolak jika  f < 
 
 
 

(     )         
 
(v1, v2), berarti datanya tidak 

homogen. 

Setelah dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan taraf nyata 

 = 0,01.   21

2
1

,vvf 


<f<  21

2

,vvf maka didapatkan 0,47<0,76 <2,10 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data sampel memiliki variansi yang  

homogen, untuk lebih lengkapnya proses uji homogenitas dapat dilihat 

pada Lampiran 25. 

 

c. Uji Hipotesis    

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah 
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hasil belajar Biologi kedua kelas sampel berbeda secara uji satu pihak, 

dengan hipotesis statistik H0 :                
 
 

Dengan pengertian hipotesis: 

H0 : Hasil belajar IPA/Biologi peserta didik yang menggunakan strategi 

Probing Prompting tidak lebih baik dengan hasil belajar IPA/Biologi 

peserta didik dengan pembelajaran diskusi biasa  

Hi : Hasil belajar IPA/Biologi peserta didik yang menggunakan strategi 

Probing Prompting lebih baik dengan hasil belajar IPA/Biologi peserta 

didik dengan pembelajaran ceramah dan diskusi biasa 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas ada beberapa rumus 

untuk menguji hipotesis yaitu:   

a. Jika skor hasil belajar peserta didik berdistribusi normal dan data berasal 

dari sampel yang bervariansi homogen, maka rumusnya: 

    
 ̅   ̅    

√
 

  
 
 

  

 
  dengan S=  √

(    )  
    (    )  

 

         
 

Keterangan:  

 ̅    nilai rata-rata kelompok eksperimen kedua  

n1  = jumlah peserta didik kelompok eksperimen  

n2   = jumlah peserta didik kelomok eksperimen kedua  

  
    variansi hasil belajar kelompok eksperimen pertama  

  
   variansi hasil belajar kelompok eksperimen 

Dengan kriteria : 

Terima H0 jika ttabel > thitungatau thitung <t(α-1), dengan dk = n1 + n2- 2 

selain H0 ditolak.  

b. Jika populasi berdistribusi normal dan kedua kelompok data tidak 

mempunyai variansi yang homogen maka rumusnya:  

   
 ̅   ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 

Kriteria pengujiannya adalah : 
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H0  diterima jika: 
     

      

     

   
         
     

 

Keterangan : 

W1=
  
 

  
  W2 = 

  
 

  
  

SH0  ditolak jika terjadi sebaliknya (Walpol, 1995, hal. 314). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan thitung > ttabel atau 

(20,95>13,09), maka H0 ditolak, dan H1 diterima, hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar IPA/Biologi peserta didik dengan menerapkan  strategi 

Probing Prompting pembelajaran lebih baik dari pada hasil belajar 

IPA/biologi yang menggunakan pembelajaran diskusi kelompok dengan 

pendekatan saintifik. Untuk lebih jelasnya uji hipotesis dapat dilihat pada 

Lampiran 27. 
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BAB IV 

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data hasil penelitian yang dideskripsikan adalah tes akhir belajar peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan penerapan 

Strategi Pembelajaran Probing Prompting terhadap Hasil Belajar IPA Peserta 

Didik Kelas VII SMPN 1 Pariangan  pada materi Pencemaran Lingkungan di 

kelas VII 1 sebagai kelas eksperimen, dan di kelas VII 2 dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sebagai kelas kontrol di 

SMPN 1 Pariangan . 

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti menentukan materi 

dan mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan yakninya 

berupa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal uji coba, 

soal uji coba dan soal tes akhir. Materi yang peneliti ambil yaitu materi 

Pencemaran Lingkungan. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan 

pada dua kelas sampel yaitu kelas VII 1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII 2 sebagai kelas kontrol yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 

-18 Mei 2019. 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No  Kegiatan  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Pertemuan pertama 29 April 2019 2 Mei 2019 

2 Pertemuan kedua 4 Mei 2019 8 Mei 2019 

3 Pertemuan ketiga 11 Mei 2019 9 Mei 2019 

4 Pertemuan keempat 13 Mei 2019 15 Mei 2019 

5 Tes Akhir 18 Mei 2019 16 Mei 2019 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan pada 

tanggal 29 April 2019. Sebelum memulai pembelajaran, peneliti 

melakukan persiapan dengan meminta peserta didik  untuk membaca do‟a 

dan mencek kehadiran peserta didik, kemudian peneliti menyampaikan 

72 
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apersepsi dan motivasi agar pada proses pembelajaran adanya umpan balik 

antara peserta didik dan peneliti. Peneliti memulai proses pembelajaran 

dengan memberikan penjelasan tentang strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan yaitu Probing Prompting. Langkah pertama, peneliti  

menghadapkan peserta didik pada situasi baru, misalkan dengan 

memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang  mengandung 

permasalahan. Langkah kedua, peneliti menunggu beberapa saat untuk  

memberikan  kesempatan  kepada peserta  didik untuk  merumuskan 

jawaban  atau  melakukan  diskusi  kecil  dalam merumuskannya. Langkah 

ketiga, peneliti mengajukan persoalan kepada peserta didik yang sesuai 

dengan Tujuan  Pembelajaran  Khusus (TPK) atau  indikator   kepada   

seluruh peserta  didik. Langkah keempat, Peneliti Menunggu beberapa saat 

untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan 

jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Langkah 

kelima, peneliti menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan.Langkah keenam,  jika jawabannya tepat, maka guru meminta 

tanggapan kepada peserta  didik lain tentang jawaban tersebut untuk 

meyakinkan bahwa seluruh  peserta  didik terlibat  dalam  kegiatan  yang  

sedang  berlangsung. Langkah ketujuh, guru mengajukan pertanyaan akhir 

pada peserta didik yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 

TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh peserta 

didik. 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen pembelajaran yang 

menggunakan strategi pembelajaran Probing Prompting terlihat peserta 

didik masih kebingungan memahami langkah-langkahnya, sehingga 

peneliti berulang-ulang kali menjelaskan langkah-langkah 

pembelajarannya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung ada sebagian 

peserta didik yang tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran  

dengan sebaik-baiknya yang menimbulkan peserta didik lain terganggu. 

Ada beberapa orang peserta didik yang tidak bisa menjawab pertanyan dari 

pembelajaran yang diberikan hanya menjawab bagian-bagian penting saja. 
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Ada juga peserta didik laki-laki yang berbicara dengan teman 

sebangkunya. Sehingga pada pertemuan pertama pembelajaran yang 

menggunakan strategi pembelajaran Probing Prompting berjalan kurang 

efektif dan tidak sesuai keinginan. 

Pada pertemuan kedua peneliti menjelaskan kembali langkah-langkah 

strategi pembelajaran Probing Prompting, pembelajaran sudah 

berlangsung efektif karena peserta didik telah melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran dengan sesuai. Terlihat pada akhir pembelajaran 

pada saat guru membacakan soal paserta didik dengan tenang 

mendengarkannya, terlihat juga pada saat paserta didik menjawab 

pertanyaan dan berdiskusi kecil dengan teman sebangku  tidak ada 

keributan dan tidak ada paserta didik yang kelihatan mencontek pada 

teman yang lain.  

Pada pertemuan ketiga peneliti menjelaskan kembali langkah-langkah 

strategi Probing Prompting, pembelajaran sudah berlangsung efektif 

karena peserta didik telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 

dengan sesuai. Terlihat pada akhir pembelajaran pada saat guru 

membacakan soal paserta didik dengan tenang mendengarkannya, terlihat 

juga pada saat paserta didik menjawab pertanyaan dan berdiskusi kecil 

dengan teman sebangku  tidak ada keributan dan tidak ada paserta didik 

yang kelihatan mencontek pada teman yang lain. 

Pada pertamuan keempat peserta didik tidak menginginkan belajar 

IPA, dikarenakan pada saat itu bulan puasa dan materi bulan puasa 

tersebut tentang keagamaan yang membuat peserta didik tidak mau untuk 

belajar pembelajaran IPA. Peneliti berusaha membujuk dan memberi 

pengertian kepada peserta didik untuk melanjutkan pembelajaran dan 

peserta didik pun mengikuti pembelajaran dengan begitu rebut dan tidak 

tenang dikarenakan mereka beralasan tidak membawa buku pelajaran IPA. 

Namun diakhir pembelajaran peserta didik mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 
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Pada pertemuan kelima (PostTest), sebelum melaksanakan tes akhir, 

peneliti mengulangi kembali kesimpulan materi indikator pembelajaran 

pada pertemuan satu dan pertemuan empat. Peserta didik mendengarkan 

dan menambahkan penjelasan guru dengan bersemangat. Pada saat 

melakukan tes akhir tampak peserta didik menjawab soal UH dengan 

sendiri-sendiri dan juga tidak ada keributan. Hal ini karena peserta didik 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Sehubung dijelaskan respon peserta didik pada kelima pertemuan 

tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran 

Probing Prompting  cocok dan berhasil jika dilakukan lima pertemuan 

yaitu empat pertemuan proses pembelajaran dan pertemuan kelima 

melakukan tes akhir. Strategi pembelajaran ini juga cocok dilakukan pada 

penelitian tindakan kelas karena semakin sering dan semakin terbiasa 

peserta didik diberikan perlakuan yang sama maka dapat meningkatkan 

lagi hasil belajar peserta didik. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol juga dilaksanakan pada 

tanggal 2-16 Mei 2019 dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Suasana dalam lokal sangat kondusif dan terlihat peserta didik 

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Peneliti memulai 

pembelajaran dengan memberikan apersepsi dan memotivasi peserta didik. 

Peneliti menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan. Guru 

menyampaikan materi secara umum kepada peserta didik dengan tanya 

jawab. Peneliti meminta peserta didik mencari informasi terkait materi 

yang dipelajari, yang nantinya akan dibahas kembali oleh guru di akhir 

pembelajaran. 

Pada kelas kontrol diberikan pembelajaran metode ceramah dan tanya 

jawab, pertemuan pertama dan pertemuan kelima perlakuan peserta didik 

lumayan baik karena guru mata pelajaran sering menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab hal ini membuat peserta didik sudah terbiasa. 

Selanjutnya pertemuan kelima, pada saat tes akhir (post test) peserta didik 

terlihat agak ribut dan tampak ada beberapa peserta didik yang mencontek 
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ini disebabkan karena peserta didik tidak menguasai materi dan mengulang 

pelajarannya dirumah. 

 

2. Data Hasil Tes Akhir 

Data hasil belajar kognitif peserta didik diperoleh dari tes akhir yang 

diberikan kepada kedua kelas sampel. Tes akhir diiikuti oleh 45 peserta 

didik, yang terdiri dari 23 peserta didik kelas eksperimen dan 22 peserta 

didik pada kelas kontrol. Soal tes akhir berupa pilihan ganda (objektif) 

yang terdiri 25 butir soal. Hasil tes akhir yang didapatkan dari perhitungan 

statistik diperoleh nilai rata-rata ( ̅), simpangan baku (S) dan variansi 

untuk kedua kelas sampel yang terdapat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata, Simpangan Baku dan Variansi Kelas 

Sampel 

No Kelas N KKM  ̅ S S
2 

Xmax Xmin 

1 Eksperimen 23 70 76,35 12,13 147,10 100 60 

2 Kontrol 22 70 72,73 13,86 15,291 90 50 

Keterangan : 

N  : Banyak sampel 

 ̃   : Rata-rata 

  
 : Variansi 

       : Standar deviasi 
      : Nilai skor tertinggi 

         : Nilai skor terendah 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara 

nilai rata-rata, simpangan baku dan variansi antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Nilai rata-rata yang diperoleh pada kelas eksperimen adalah 

77,39, sedangkan pada kelas kontrol 72,73. Jadi rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi dari  kelas kontrol. Sedangkan untuk simpangan baku  pada 

kelas eksperimen lebih kecil dibandingkan kelas kontrol yaitu 12,51 untuk 

kelas eksperimen dan 13,86 untuk kelas kontrol. Begitupun juga dengan 

variansi, kelas eksperimen memiliki variansi yang lebih kecil 

dibandingkan kelas kontrol. Untuk kelas ekskperimen 156,52 dan 192,51 

pada kelas kontrol. Pada kelas eksperimen didapatkan skor yang tertinggi 

100 dan skor terendah 60, sedangkan pada kelas kontrol skor tertinggi 90 
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dan skor terendah 50. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hasil 

belajar IPA kelas eksperimen lebih tinggi dari pada hasil belajar peserta 

didik pada kelas kontrol. 

Tabel 4.3 Persentase Ketuntasan Hasi Belajar IPA Peserta Didik 

Kelas Sampel SMPN 1 Tanah Pariangan Ajaran 2018/2019. 

No  Kelas  KK

M 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Rata-

rata 

kelas 

Jumlah Peserta 

Didik 

Persentase (%) 

Tuntas  Tidak 

tuntas  

Tuntas  Tidak 

tuntas  

1 Eksperimen 70 23 76,35 17 6 73,91 % 26,08% 

2 Kontrol 70 22 72,73 16 6 72,72% 27,27% 

Tabel di atas menggambarkan persentase ketuntasan kelas sampel 

setelah mengikuti tes akhir pembelajaran. Berdasarkan tabel di atas terlihat 

bahwa pada kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 23 orang yang 

mencapai ketuntasan sebanyak 17 orang peserta didik dengan persentase 

73,91% dan tidak tuntas sebanyak 6 orang dengan persentase ketuntasan 

26,08%. Sedangkan kelas kontrol dengan jumlah peserta didik sebanyak 

22 orang yang mencapai ketuntasan sebanyak 16 orang peserta didik 

dengan persentase 72,72% dan tidak tuntas sebanyak 6 orang peserta didik 

dengan persentase 27,27%. 

Dengan adanya tabel dan penjelasan di atas, maka dapat dilihat 

adanya peningkatan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dengan 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting, 

dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Jadi dapat dinyatakan bahwa, hasil persentase ketuntasan hasil 

belajar IPA kelas eksperimen memiliki persentase ketuntasan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat juga dinyatakan dalam diagram 

lingkaran di bawah ini. 
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Gambar 4.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik 

 

B. Hasil Analisis Data Secara Statistik 

Analisis data nilai hasil belajar peserta didik bertujuan untuk menarik 

kesimpulan tentang data yang telah diperoleh dari tes hasil belajar peserta 

didik. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data hasil belajar secara statistik 

dengan menggunakan uji hipotesis. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan cara uji Liliefors. uji Liliefors 

dilakukan untuk melihat sampel berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas kelas sampel diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Uji Normalitas Kelas Sampel 

No Kelas 
Kognitif 

Keterangan 
L0 Ltabel Hasil 

1 Eksperimen 0,108 0,173 0,108 < 0,173 Normal 

2 Kontrol 0,122 0,173 0,122 < 0,173 Normal 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa L0 kelas eksperimen adalah 

0,108 dan kelas kontrol 0,122 lebih kecil dari Ltable kedua kelas yaitu 0,161 

untuk kelas eksperimen dan 0,161 untuk kelas kontrol. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar kedua kelas sampel berdistribusi normal.  Untuk lebih 

jelasnya proses uji normalitas sampel dapat dilihat pada lampiran 26. 

Selanjutnya untuk melihat apakah kedua kelas sampel memiliki variansi 

yang homogen atau tidak, dilakukan dengan cara uji dua variansi yang 

dikenal dengan uji kesamaaan rata-rata dua variansi atau uji f. 

73,91% 

72,72% 

Persentase Ketuntasan 

Eksperimen

Kontrol
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2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dianalisis menggunakan uji f. uji homogenitas 

bertujuan untuk melihat kehomogenitasan kedua sampel. Hasil homogenitas 

sampel dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Uji Homogenitas Sampel 

No Kelas  ̅ N s
2 

F Keterangan 

1 Eksperimen  76,35 23 147,10 3,07 

 

Homogen 

2 Kontrol  72,73 22 192,21 Homogen 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa H0diterima  karena 

 21

2
1

,vvf 


<f<  21

2

,vvf atau 0,47<0,76 < 2,10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data sampel memiliki variansi yang homogen. Untuk 

lebih jelasnya proses uji homogenitas sampel dapat dilihat pada lampiran 

27. 

3. Uji Hipotesis  

Setelah sampel berdistribusi normal dan memiliki variansi yang 

homogen maka dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji-t. hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Uji Hipotesis Sampel 

No Kelas  ̅ N S
2 

thitung ttabel 

1 Eksperimen  76,35 23 147,10  

2,2106 

 

1,645 
2 Kontrol  72,73 22 192,21 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji-t didapatkan 

thitung=3,6051 sedangkan ttabel=1,645 pada taraf nyatanya       . Berarti 

H1 diterima  dan H0 ditolak karena thitung> ttabel 3,6051> 1,645). Maka dapat 

disimpulkan bahwa “hasil belajar IPA peserta didik dengan penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting lebih baik dari 

hasil belajar IPA peserta didik dengan menerapkan metode ceramah dan 

tanya jawab. Untuk lebih jelasnya proses uji hipotesis dapat dilihat pada 

lampiran 28  
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C. Aktivitas belajar peserta didik kelas experimen 

Aktivitas peserta didik dilihat dengan pengamatan secara langsung 

yang dilakukan oleh peneliti  pada saat proses pembelajaran di kelas. Hasil 

aktivitas peserta didik dapat dilihat pada table 3.14 

Tabel4.7 Persentase Aktivitas Peserta Didik Kelas Experimen 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 

Moral aktivities  8, 69% 13,04% 8, 69% 43,47% 

Writing aktivities  8, 69% 21,74% 13,04% 4,35% 

Emotional aktivities  21,74% 26,08% 17,39% 26,08% 

listening aktivities  13,04% 8,69% 8,69% 34,78% 

Persentase                             

 

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, kriteria penilaian aktif belajar 

peserta didik, pada saat proses belajar terdapat sebanyak 

       yang bertanya,        yang menjawab,        yang 

menanggapi, dan        yang menyanggah. Begitulah presentase 

aktivitas belajar peserta didik, jika peserta didik bisa mendapatkan  hasil 

dalam kriteria banyak maka dinyatakan peserta didik bisa memahami soal 

dengan baik Lampiran 19. 

Hasil aktivitas belajar peserta didik dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Hasil Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan gambar di atas yang menunjukan persentase moral 

activities dari pertemuan satu sampai pertemuan empat grafiknya naik 

sekali. Pada writing activities hanya dipertemuan dua yang begitu meningkat 

persentasenya, sedangkan emotional activities mengalami persentase yang 
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meningkat tetapi dipertemuan tiga terjadi penurunan dikarenakan 

pembelajaran kurang kandusif. Dan pada pertemuan empat listening 

activities juga meningkat drastis. 

 

D. Pembahasan  

1. Hasil Belajar 

Berdasarkan deskripsi data, maka diperoleh secara umum, bahwa 

pelaksanaan pembelajaran IPA untuk pokok bahasan materi Pencemaran 

Lingkungan pada peserta didik kelas VII SMPN 1 Pariangan dengan 

penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting, 

dapat membantu peserta didik dalam memecahkan suatu masalah dan 

peserta didik lebih memahami materi dalam pembelajaran, dengan 

menciptakan peran guru sabagai fasilitator, memberikan nuansa yang 

baru dalam pembelajaran IPA, kondusif dan peserta didik tidak hanya 

menonton saja sehingga peserta didik dapat merespon pembelajaran  

secara baik (positif). 

Berdasarkan uji lapangan yang peneliti lakukan bahwa hasil belajar 

kelas experimen dengan penerapan pembelajaran Probing Prompting 

pada meteri pencemaran lingkungan terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan dengan pembelajaran sebelumnya. Dilihat dari 

persentase ketuntasan hasil belajar IPA peserta didik dikelas experimen 

yaitu; 73,91% dan kelas kontrol yaitu; 72,72%. Karena pada 

pembelajaran Probing Prompting ini peneliti memberikan gambar  atau 

pokok permasalahan  yang menuntut peserta didik untuk menggali 

gagasanya dengan mengkaitkan pengetehuan yang ada dikeseharian 

peserta didik dan dikaitkan dengan pengetehuan baru yang diberikan 

oleh guru. Sedangakan pada pembelajaran awal oleh guru hanya 

menggunakan pembelajaran konvensional atau saintifik. 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan hasil belajar peserta 

didik tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan suatu strategi 

pembelajaran saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan 
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eksternal. Ada pada peserta didik tertentu yang memang faktor 

internalnya lebih kuat sehingga ada atau tidaknya perubahan model 

pembelajaran yang terjadi tidak akan mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik tersebut. Namun bagi peserta didik tertentu dibutuhkan kedua 

faktor, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari luar dirinya untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. Oleh karena itu 

dibutuhkan model pembelajaran yang cocok untuk membantu mereka 

dalam belajar, sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan baik. 

Hasil belajar peserta didik menentukan keberhasilan dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh peneliti baik secara deskriptif maupun statistik, rata-rata 

ketuntasan hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Rata-rata nilai tes akhir  kelas 

eksperimen 76,35 sedangkan kelas kontrol 72,73 dengan jumlah peserta 

didik 23 orang untuk kelas ekperimen dan 22 orang untuk kelas kontrol. 

Dilihat dari hipotesis yang dilakukan menggunakan ujit 

menunjukkan hasil pengujiannya didapatkan harga thitung=20,95 

sedangkan ttabel=13,09 pada taraf nyatanya       . Berarti H1 diterima  

dan H0 ditolak karena thitung> ttabel (           ). Hal ini berarti hasil 

belajar IPA peserta didik kelas VII SMPN 1 Pariangan dengan 

penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting 

lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah dan tanya jawab. 

Meningkatnya hasil belajar peserta didk di kelas eksperimen disebabkan 

oleh beberapa faktor. Diantaranya yang pertama, peneliti menerapkan 

strategi yang berbeda di kedua kelas sampel. Kelas eksperimen diberikan 

perlakuan dengan menggunakan strategi kooperatif Probing Prompting, 

sedangkan di kelas kontrol dengan menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Kedua strategi dan metode tersebut memiliki kelebihan dan 

kelemahan masing masing yang akan memepengaruhi proses dan hasil 

belajar peserta didik.     
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Kurangnya aktivitas peserta didik akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik yang dapat dilihat dari perilaku peserta didk dalam 

belajar yang tidak berani dalam mengeluarkan pendapat, menjawab 

pertanyaan, bahkan untuk bertanya pada guru saat belajar. Selain itu, 

peserta didk kurang mempunyai keinginan untuk terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran, peserta didk cenderung hanya menunggu 

materi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya inisiatif untuk mencari 

dan menggali sendiri informasi secara mandiri sebelum materi tersebut 

disajikan. Kebiasaan peserta didik yang cenderung hanya menunggu 

materi yang disampaikan oleh guru memuat peserta didk kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep yang telah dipelajari yang pada akhirnya 

mengakibatkan hasil belajar peserta didk tidak sesuai dengan yang 

diharapkan (Purwanto, 2012, hal. 85). 

Menurut Sardiman (2009:95) mengatakan bahwa “pada 

perinsipnya prinsip belajar adalah berbuat untuk merubah tingkah laku”. 

Maka, tidak ada belajar tanpa disertai aktivitas. Itu sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip yang penting didalam interaksi pembelajaran. 

Sedangkan Djamarah (2008:38) mengatakan bahwa”belajar bukanlah 

proses dalam kehampaan, tidak pula sepi dari berbagai aktivitas. Tidak 

pernah terlihat orang ayang belajar tanpa melibatkan aktivitas raganya”. 

Menurut Sanjaya (2006:132) bahwa “aktivitas  tidak  dimaksudkan  

terbatas  pada aktivitas fisik, tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat 

psikis seperti aktivitas mental”. Sedangkan Rohani (2004:6) berpendapat 

bahwa”seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat anak 

tak dapat berpikir. Agar ia berpikir sendiri, ia harus diberikan 

kesempatan untuk berbuat sendiri”. Dua aktivitas (fisik dan psikis) ini 

harus dipandang  sebagai  hubungan yang erat, maka pada saat siswa 

aktif jasmaninya, dengan sendirinya  juga  aktif jiwanya Namun, siswa 

dikatakan aktif (on task), apabila tidak melakukan  penyimpangan  

dalam  hal  berbicara di luar pelajaran, memandang ke kiri ke kanan, 
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mengganggu teman,  mencari perhatian, mengerjakan tugas lain, keluar 

masuk kelas.  

Dengan demikian dapat di simpulkan aktivitas itu harus diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan  sendiri,  

dengan  bekerja  sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri baik 

secara rohani maupun teknis. Ini menunjukkan setiap orang yang  belajar  

harus  aktif  sendiri, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Menurut  

Sudjana  (dalam  Kunandar,  2008:276) “hasil belajar adalah suatu akibat 

dari proses belajar  dengan menggunakan alat pengukuran, yang berupa 

tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes 

perbuatan”. Sedangkan S. Nasution (dalam Kunandar,  2008:  35)  juga  

menyatakan  bahwa “hasil  belajar  adalah  suatu  perubahan  pada 

individu  yang  belajar,  tidak  hanya  mengenai pengetahuan tetapi  juga 

membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu 

yang belajar”. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan hasil belajar dengan 

mengunakan Salah satu strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi pembelajaran Probing Prompting. 

Pembelajaran Probing Prompting adalah pembelajaran dengan 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan 

menggali gagasan peserta didik sehingga dapat melejitkan proses 

berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman peserta 

didik dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari (Suherman 2008, 

dalam Huda, 2013:281). Pembelajaran Probing Prompting sangat erat 

kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 

pada saat pembelajaran ini disebut Probing Question. Probing Question 

adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban 

lebih dalam dari peserta didik yang bermaksud untuk mengembangkan 

kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, dan 

beralasan (Hanggara, 2015, Hal, 3).  



85 
 

 

 

Keunggulan strategi pembelajaran Probing Prompting yaitu 

strategi ini ini dapat melatih kerja sama peserta didik, strategi ini juga 

dapat menguji kembali ingatan peserta didik, walaupun srategi ini 

bersifat menguji pemahaman peserta didik melalui kuis atau pertanyaan 

yang dibacakan guru, akan tetapi pelaksanaannya strategi ini sangat 

menarik antusias peserta didik karena paerta didik belajar dengan cara 

yang menyenangkan. Probing prompting adalah strategi belajar 

berdasarkan pertanyaan. Sesi tanya jawab ini bisa menjadi positif atau 

negatif. Pertanyaan positif secara operasional dapat didefinisikan sebagai 

pertanyaan yang dapat membantu peserta didik mengubah jawaban 

sementara yang salah menjadi jawaban final yang benar. Pertanyaan 

yang negatif muncul ketika peserta didik beralih dari jawaban yang 

benar menjadi jawaban yang salah setelah diberikan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan dengan benar (Utami, 2016, hal. 153). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mariana Natalina tentang penerapan strategi pembelajaran Probing 

Prompting untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi 

peeserta didik. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan, maka rata-rata hasil belajar peserta didik pada siklus I sebesar 

65,94 yang berada pada kategori cukup, jumlah peserta didik yang tuntas 

sebanyak 13 orang (35,14%) dan jumlah peserta didik yang tidak tuntas 

sebanyak 24 orang (64,86%). Ketuntasan belajar klasikal mengalami 

peningkatan sebesar 16,22% dari 18,92% pada observasi awal menjadi 

35,14% pada akhir siklus I, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil 

belajar peserta didik mengalami peningkatan menjadi 82,16 yang berada 

pada kategori baik dengan ketuntasan belajar 86,49%. Ketuntasan 

belajar klasikal juga mengalami peningkatan yang dapat dikatakan 

sangat tinggi yaitu sebesar 51,35% dari 35,14% pada akhir siklus I 

menjadi 86,49% pada akhir siklus II. (3) dengan penerapan model 

pembelajaran Probing Prompting dapat menumbuhkan tanggapan positif 

pada Mata Pelajaran Ekonomi peserta didik kelas XI IPS-1 SMA Negeri 
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3 Singaraja tahun pelajaran 2016/2017 dengan rata-rata tanggapan 

peserta didik sebesar 46,25 yang berada pada kategori sangat positif 

(Resi , 2016, hal. 8-9). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017, hal. 10) tentang 

penerapan model pembelajaran Probing Prompting terhadap 

kemampuan  pemecahan masalah hasil matematika peserta didik. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lirik pada kelas VIII, 

dengan  kelas VIII 1  berjumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas 

VIII 2  berjumlah  33 siswa sebagai kelas eksperimen. Jadi peserta yang 

mengikuti tes akhir  berjumlah 66 orang siswa. Setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda, kemudian kedua kelas diberi posttest untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ilmi 

Primadani dan Sri Rejeki tahun 2017 tentang Eksperimentasi 

Pembelajaran Matematika Dengan Metode Pembelajaran Problem 

Solving dan Probing Prompting terhadap Hasil Belajar Matematika 

Ditinjau Dari Tingkat Berpikir Kritis Peserta Didik. Berdasarkan hasil 

diatas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara metode 

Problem Solving dan metode Probing Prompting terhadap hasil belajar 

matematika. Metode Problem Solving membantu peserta didik untuk 

aktif dalam memecahkan masalah matematika, sehingga peserta didik 

lebih memahami dan menguasai materi pelajaran. Peran guru sebagai 

fasilitator juga terlaksana dengan cukup baik, guru bertindak sebagai 

pendamping belajar peserta didik dengan suasana yang kondusif dan 

menyenangkan. Dengan demikian, hasil belajar matematika 

menggunakan metode Problem Solving lebih baik daripada hasil belajar 

matematika menggunakan metode Probing Prompting (Rejeki, 2017, 

hal. 4). 

Penelitian model pembelajaran Probing Prompting Ellis Kumala 

Devi dan Mahdian yang dilakukan terhadap peningkatan hasil belajar 

peserta didik menyatakan bahwa hasil rata-rata nilai tes akhir peserta 
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didik di kedua kelas menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

peserta didik antara yang menggunakan model probing prompting dan 

yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

rata-rata nilai materi Hidrokarbon pada kelas eksperiemen sebesar 

90,16% dalam kategori baik sekali dan diperoleh ketuntasan peserta 

didik mencapai 100% dari jumlah peserta didk yang berarti telah 

mencapai lebih dari 85% peserta didik dengan nilai ≥70. Adapun faktor 

yang menyebabkan meningkatnya keberhasilan pembelajaran model 

Probing Prompting lebih baik dari pada pembelajaran konvensional 

yaitu, ketertarikan peserta didik untuk belajar, pembelajaran tidak 

membosankan, membuat peserta didik lebih semangat, adanya otivasi 

antar peserta didik. Dari pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan pembelajaran yang ditemukan guru antara model 

Course probing prompting dengan pembelajaran metode ceramah dan 

tanya jawab, hal ini sejalan dengan pendapat (Devi, 2015, hal. 29). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Fitriyani, Herliani, & H. Mulyadi, 2016, hal. 32) yaitu Probing 

Prompting dan SQ4R terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Samarinda tahun pembelajaran 2016/2017 mengalami 

peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas perlakuan Probing Prompting 

sedikit lebih tinggi yaitu 85,67 sedangkan kelas perlakuan SQ3R 83,88, 

sehingga selisih angka nilai antara model probing prompting dan SQ3R 

sebesar 1,79 dan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Probing Prompting lebih meningkatkan hasil belajar IPA Biologi 

kelas VIII (Fitriyani, 2016, hal. 44). 

Selain dari penelitian di atas juga terdapat penelitian yang sejalan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting, yaitu 

oleh Reny Asmarani Mnsyur tahun 2018 yang menyatakan hasil 

penelitiannya menunjukkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan strategi pembelajaran Probing Prompting sebesar = 80,53 

sedangkan rata-rata hasil belajar peserta didiktanpa menggunakan 
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strategi pembelajaran Probing Prompting sebesar = 77,06. Hasil analisis 

inferensial data menunjukkan nilai signifikansi thitung 4,663> 

ttabel1,671dan signifikansi (0,000 < 0,05). Bermakna bahwa ada 

pengaruh positif dari penggunaan strategi pembelajaran Probing 

Prompting terhadap hasil belajar IPA materi sel peserta didik kelas VII 

SMP Negeri 3 Sungguminasa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teori pendukung dan 

juga penelitian yang sejalan mengenai strategi pembelajaran kooperatif 

tipe Probing Prompting didapatkan bahwa teori yang menjelaskan 

strategi ini sesuai dengan yang dilaksanakan pada saat penelitian dan 

juga sejalan dengan keuntungan dari strategi ini sendiri yaitu 

meningkatkan interaksi dalam proses  pembelajaran baik antara guru 

dengan peserta didik maupun sesama peserta didik. 

2. Aktivitas Belajar Peserta Didik  

Kurangnya aktivitas peserta didik akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik yang dapat dilihat dari perilaku peserta didik dalam 

belajar yang tidak berani dalam mengeluarkan pendapat, menjawab 

pertanyaan, bahkan untuk bertanya pada guru saat belajar. Selain itu, 

peserta didk kurang mempunyai keinginan untuk terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran, peserta didik cenderung hanya menunggu 

materi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya inisiatif untuk mencari 

dan menggali sendiri informasi secara mandiri sebelum materi tersebut 

disajikan. Kebiasaan peserta didik yang cenderung hanya menunggu 

materi yang disampaikan oleh guru memuat peserta didik kesulitan 

dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari yang pada 

akhirnya mengakibatkan hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan 

yang diharapkan (Purwanto, 2012, hal. 85). 

Pada penelitian Lukmannul Hakim Siregar dan Rachmat Mulyana 

yang berjudul “Penerapanmetode pembelajaran Probing Prompting 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajarpeserta didik pada mata 

pelajaran konstruksi bangunandi kelas X program keahlian Teknik 
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Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Stabat” tahun 2016, yang menyatakan 

bahwa; Dari data hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas peserta didik selama mengikuti proses 

pembelajaran siklus kedua dengan menggunakan metode Probing 

Prompting mengalami peningkatan. Keaktifan peserta didik pada siklus 

pertama yaitu 69,40% menjadi 81,33% pada siklus kedua. Peningkatan 

aktivitas peserta didik dari siklus pertama ke siklus kedua nilai peserta 

didik jika dirata-rata mencapai nilai 81,33 dengan rata-rata komulatif 

kelas yang mendapat nilai 75, maka dapat disimpulkan kelas aktif. Yang 

mana pada penelitian ini juga sama dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

Persentase aktifitas belajar peserta didik pada saat proses 

pembelajaran dikelas experimen dengan penerapa strategi Probing 

Prompting secara umum adalah sebanyak 91,30% yang bertanya 

(emotional aktivities), 47,82% yang menjawab (writing aktivities), 

43,47% yang menanggapi (moral aktivities), dan 34,78% yang 

menyanggah (listening aktivities). Sedangkan persentase pada Emotional 

Aktivities menikat persentasenya, tetapi pada pertemuan ke tiga menurun 

dikarenakan proses pembelajaran yang kuruang kondusif dan jadwal 

pembelajaran pun tidak sesuai pada hari itu. 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik berperan secara aktif  dalam proses 

pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik ataupun 

peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar 

adalah kegiatan yang bersifat fisik atau jasmani maupun mental yang 

saling berkaitan sehingga tercipta belajar yang optimal. Dalam aktifitas 

belajar ini peserta didik haruslah aktif mendominasi dalam mengikuti 

proses belajar mengajar sehingga mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya. 
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E. Keterbatasan  Penelitian 

Meskipun dapat dikatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran  

Probing Prompting dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, tentu ada 

beberapa kendala yang penulis temukan saat melakukan penelitian 

diantaranya sebagai berikut.  

1. Observer pada saat penilaian aktivitas belajar peserta didik yang dilakukan 

oleh peneliti langsung ketika proses pembelajaran  berlangsung. 

2. Pembelajaran dilakukan pada saat bulan ramadhan dengan jadwal 

keagamaan lalu digantikan dengan pembelajaran  IPA yang menyebabkan 

proses pembelajaran kurang efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. aktivitas belajar peserta didik dengan menerapkan strategi 

pembalajaran Probing Prompting lebih baik dari hasil belajar peserta 

didik dengan menggunakan metode pembelajaran saintifik, pada 

materi Pencemaran Lingkungan kelas VII SMPN 1 Pariangan. 

2. hasil belajar peserta didik dengan menerapkan strategi pembalajaran 

Probing Prompting lebih baik dari hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan metode pembelajaran saintifik, pada materi Pencemaran 

Lingkungan kelas VII SMPN 1 Pariangan.  

Hal ini dapat dilihat berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t, 

didapatkan nilai  
tabelhitung tt   ( 9,164,0  ). Apabila ditinjau dari nilai rata-

rata, kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata yaitu 76,35 yang mana lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata kelas kontrol yaitu 72,73. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti dapat 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru-guru IPA SMPN 1 Pariangan agar dapat 

menerapkan strategi  pembelajaran Probing Prompting dalam 

pelaksanaan pembelajaran terutama pembelajaran IPA sesuai dengan 

materi yang cocok agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik dengan penerapan strategi  

pembelajaran Probing Prompting agar dapat memperhatikan manajemen 

kelas dan manajemen waktu pelaksanaan pembelajaran tersebut. 
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