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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas di berbagai bidang, dan untuk mendukung upaya 

tersebut adalah dengan melalui peningkatan mutu pendidikan baik secara 

formal maupun non formal sebagai mana yang diharapkan lulusannya dapat 

menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

mampu diterapkan dalam kehidupan di masyarakat maupun untuk kepentingan 

yang lebih tinggi.  

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud, guru mempunyai peranan 

yang lebih penting sebagai fasilitator pendidikan yang bertugas untuk melatih, 

mengembangkan serta memberikan pelayanan teknis kepada anak didik dalam 

bidang pembelajaran tertentu, dan untuk mencapai pembelajaran yang baik, 

guru harus mempunyai kemampuan yang profesional atau dengan kata lain 

guru harus memiliki strategi belajar mengajar.  

 

Upaya meningkatkan hasil belajar merupakan salah satu tugas guru dalam 

proses belajar mengajar. Seorang guru harus membawa anak didiknya kearah 

tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru 

dituntut untuk dapat berperan aktif sebagai sumber belajar bagi siswa.  
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Dalam suatu proses pembelajaran, agar materi yang diberikan dapat 

tersampaikan secara efektif, setiap guru sudah pasti menggunakan strategi dan 

metode tertentu dalam mengajar seperti metode ceramah, diskusi, dan 

bertanya. Kebanyakan guru setelah menggunakan metode yang variatif, yang 

menurutnya dapat mengatasi pembelajaran dikelas, merasa kesulitan ketika 

berhadapan dengan siswa yang pasif. Itu disebabkan partisipasi aktif dalam 

bertanya menyampaikan ide/gagasan tidak didapatkan di kelas.  

 

Hal ini disebabkan kemampuan komunikasi siswa bermasalah. Akibatnya 

berdampak pada tidak kondusifnya proses belajar mengajar di kelas yang 

hanya didominasi oleh guru. Yang terjadi dalam pembelajaran di kelas selama 

ini, jika guru mengajukan pertanyaan pada siswa dan siswa hanya diam atau 

tidak mempunyai gagasan untuk merespon pertanyaan tersebut maka guru 

menjelaskan jawaban pertanyaannya dengan tuntas. Guru tidak berupaya 

memancing ide siswa sehingga siswa tidak mempunyai gambaran untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Jika pertanyaan yang diajukan guru dapat 

dijawab oleh siswa, maka guru hanya memberi penguatan tanpa meminta alas 

an yang diberikan siswa.  

 

Seharusnya, kegiatan bertanya dalam proses belajar mengajar adalah 

kesempatan bagi guru untuk mengobservasi secara mendalam, pemahaman 

siswa, kemampuan berpikir siswa dan kemampuan mengkomunikasikan ide 

atau gagasan. Dari sini jelas bahwa komunikasi memegang peranan penting 

dalam pendidikan. Komunikasi kelas dapat berupa interaksi timbal balik guru 
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murid yang merupakan respon langsung maupun tidak langsung dalam proses 

belajar mengajar dari guru ke siswa atau dari siswa ke guru.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMK Ma„Arif Kali 

Rejo Lampung Tengah pada mata pelajaran IPS kelas XI Semester Ganjil 

Tahun Ajaran 2009/2010 diperoleh informasi bahwa proses kegiatan belajar 

mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas XI belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. Masalah yang ditemukan dalam proses belajar mengajar 

seperti hasil belajar siswa rendah, pada saat proses pembelajaran, guru masih 

menggunakan model pembelajaran klasikal yaitu menerangkan materi di 

depan kelas kemudian siswa mengerjakan latihan. Siswa hanya menerima saja 

informasi dari guru. Informasi berasal dari guru, komunikasi hanya satu arah 

saja, yaitu dari guru ke siswa. Siswa masih belum aktif melakukan kegiatan 

yang mendukung aktivitas belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Apabila siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya, siswa 

kurang memanfaatkan kesempatan ini. Ada beberapa siswa yang mengobrol 

dan kurang serius mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk itu 

diperlukan suatu upaya pengembangan pembelajaran yang dapat 

mengembalikan keinginan siswa untuk belajar dan dapat memahami materi 

dengan baik.  

 

Berdasarkan hasil observasi mengenai nilai, di kelas XI Semester Ganjil SMK  

Ma„Arif Kali Rejo Lampung Tengah pada mata pelajaran IPS, dimana 

keseluruhan siswa kelas XI yang berjumlah 209 orang memiliki hasil belajar 

IPS yang hampir sama pada tingkat yang rendah.  
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Tabel I     : Nilai Hasil Tes Sub Sumatif (TSS) Belajar IPS Siswa Kelas XI ak 1  

sampai dengan XI ap 3 SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2009/2010 

 
Rentang 

nilai 

Kelas 

XIak1 

Kelas 

XIak2 

Kelas 

XIak3 

Kelas 

XIapI 

Kelas 

XIap2 

Kelas 

XIap3 

Jumlah Persentase Keterangan 

8,0– 8,9 4 3 3 5 3 2 20 9,5 Baik sekali 

6,5– 7,9 9 8 8 10 9 7 51 24,4 Baik 

5,5– 6,4 11 9 9 13 10 8 60 28,7 cukup 

0,0– 5,4 14 14 13 14 10 13 78 37,3 kurang 

Jumlah 38 34 33 42 32 30 209 100  

Sumber : Data Primer Hasil Nilai Tes Sub Sumatif (TSS) Siswa SMK Ma‟Arif   

Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

Berdasarkan data hasil Tes Sub Sumatif (TSS) tersebut menunjukkan bahwa 

siswa yang mendapat nilai 80 ke atas hanya 20 siswa, sedangkan siswa yang 

mendapat nilai 65 – 79 ada 51 siswa, nilai 55 – 64 ada 60 siswa, dan siswa yang 

mendapatkan 00 – 54 ada 78 siswa.  Sekitar 37,33 % nilai Tes Sub Sumatif 

(TSS) yang di peroleh siswa kelas XI ak 1, XI ak 2, XI ak 3, XI ap 1, XI ap 2, 

XI ap 3, pelajaran IPS Terpadu tergolong rendah. 

 

Data mengenai nilai tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator 

adanya masalah dalam hal belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut sangatlah 

tepat bahwa permasalahan tersebut perlu dikaji penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus di hadapi oleh 

guru. Seorang guru harus menguasai model-model pembelajaran sebagai 

pilihan tepat untuk mengatasi hal tersebut. Melihat banyaknya model dalam 

pembelajaran, ada beberapa kemungkinan tanggapan diberikan oleh guru. Ada 

banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, misalnya 

adalah pemilihan metode pembelajaran yang kurang sesuai., kurangnya 

motivasi siswa, kurangnya dukungan dari orang tua, fasilitas belajar mengajar 
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yang kurang memadai, guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran dan lain 

sebagainya. Dari semua hal tersebut salah satu hal yang menyebabkan 

rendahnya nilai siswa adalah pemilihan metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru pada saat proses pembelajaran. 

 

Model pembelajaran yang diimplementasikan disekolah saat ini pada 

umumnya masih bersifat konvensional/tradisional. Berbagai jenis penelitian 

menyatakan bahwa model atau pendekatan pembelajaran 

konvensional/tradisonal belum mampu menjadikan semua siswa dikelas bisa 

menguasai kompetensi pembelajaran terutama siswa yang kemampuannya 

rendah. Disamping itu, siswa yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi 

juga belum memperoleh layanan pembelajaran yang optimal.  Karena itu para 

pendidik dituntut untuk mau mengubah paradigma dalam proses 

pembelajaran, dari yang bersifat guru sentris menjadi siswa sentris.  

Ada beberapa model pembelajaran yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, diantaranya  Model Creative Problem Solving (CPS), 

Model Problem-Based Instruction, model demonstrasi, model diskusi, 

Numbered Heads Together dan model Probing Prompting. Model Creative 

Problem Solving (CPS) adalah suatu model pembelajaran yang melakukan 

pemusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang 

diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyataan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah 

untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya cara 

menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas 
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proses berfikir ( Pepkin, 2004: 1).  Adapun keunggulan model Creative 

Problem Solving (CPS) antara lain merangsang perkembangan kemajuan 

berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat dan 

dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dunia kerja. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ini 

adalah memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan 

metode pembelajaran yang lain.  

Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan 

paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar 

dan pemecahan masalah otentik. Dalam pemrolehan informasi dan 

pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi 

masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, 

mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara 

individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. ( I Wayan Sentyasa, 

2007 : 10 ). Dampak pembelajaran ini bagi siswa adalah pemahaman tentang 

kaitan pengetahuan dengan dunia nyata, dan bagaimana menggunakan 

pengetahuan dalam pemecahan masalah.  

 

Model demonstrasi adalah model mengajar dengan cara memeperagakan 

barang, kejadian, atauran dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara 

langsung menggunakan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan 

atau materi yang disajikan. ( Mansur Muslich, 2008:200). Kelebihan dari 

model pembelajaran ini adalah membantu anak didik memahami dengan jelas 
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jalannya suatu proses atau kerja suatu benda, memudahkan berbagai jenis 

penjelasan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat 

diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan 

obyek yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ini 

antara lain, anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukkan, dan tidak semua benda dapat didemonstrasikan.  

 

Model diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi 

kesempatan kepada siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan 

perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan 

atau menyusun berbagai alternatuf pemecahan suatu masalah ( Suryosubroto, 

1997:179). Keuntugan dari model pembelajaran ini anataralain adalah 

melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar, 

menumbuhkan dan mengembangkan cara berfikir dan sikap ilmiah. 

Sedangkan kelemahan dari model diskusi ini adalah suatu diskusi tidak dapat 

diramalkan bagaimana nanti hasilnya karena nanti tergantung bagaimana 

kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya, memerlukan keterampilan-

keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya, tidak semua 

topik dapat dijadikan pokok diskusi dan memerlukan waktu yang banyak.  

Numbered Heads Together adalah suatu metode belajar dimana setiap siswa 

diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok untuk mendiskusikan suatu 

masalah kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. 

(WWW.Model-Model Pembelajaran « Labschool Jakarta.htm). kelebihan dari 

model pembelajaran ini antara lain Setiap siswa menjadi siap semua, dapat 
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melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai, sedangkan kelemahannya Kemungkinan 

nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru dan tidak semua anggota 

kelompok dipanggil oleh guru  

Model pembelajaran Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

(Herdian,2009:Http://Wordpress.Com/Model-Pembelajaran-Probing-

Prompting/). 

Dengan model pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan 

menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus 

berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran, 

setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. 

 

Teknik Probing Prompting digunakan ketika siswa tidak segera menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru. Mendapat kenyataan tersebut, 

maka guru perlu tanggap bahwa tidak adanya siswa yang menjawab tersebut 

sangat dimungkinkan karena pertanyaan yang diajukan terlalu tinggi tingkat 

abstraksinya. Dapat juga kalimat pertanyaan yang digunakan guru kurang 

difahami anak  

http://herdy07.wordpress.com/model-pembelajaran-probing-prompting/
http://herdy07.wordpress.com/model-pembelajaran-probing-prompting/
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Dalam keadaan yang seperti itu, adalah tugas guru untuk menuntun langkah 

berfikirnya anak. Sehingga dengan tuntunan yang diberikan tersebut anak 

terarahkan jalan fikirannya untuk menjawab pertanyaan utama.  

Berkaitan uraian di atas penulis tergerak untuk melakukan penelitian ilmiah 

dengan penerapan model pembelajaran Probing-Prompting dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas XI SMK Ma‟Arif Kalirejo 

Lampung Tengah. 

 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil belajar merupakan ukuran dari keberhasilan proses pembelajaran. 

2. Model-model pembelajaran seperti Creative Problem Solving, Problem-

Based Instruction, demonstrasi, diskusi Numbered Heads Together dan 

Probing Prompting memiliki kelamahan dan kelebihan masing-masing. 

3. Probing-Prompting merupkan salah satu model pembelaran 

4. Upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Probing Prompting. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dibuatlah pembatasan masalah, 

agar tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok persoalan yang akan diteliti. 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah upaya meningkatkan hasil 

belajar IPS dengan menggunakan model Probing Prompting di SMK Ma‟Arif 

1 Kalirejo Lampung Tengah tahun ajaran 2009/2010 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

maka dirumuskan masalah pada:    

1. Apakah model pembelajaran Probing Prompting dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS Kelas XI di SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah tahun 

ajaran 2009-2010. 

2. Sejauh mana model Probing Prompting dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS kelas XI di SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah tahun ajaran 

2009-2010. 

 

E.  Tujuan, Kegunaan dan ruang lingkup penelitian 

E.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Probing Prompting 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas XI SMK Ma‟Arif Kalirejo 

Lampung Tengah, tahun ajaran 2009-2010. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana model Probing Prompting dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS kelas XI SMK Ma‟Arif Kalirejo 

Lampung Tengah, tahun ajaran 2009-2010. 
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E.2 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai nerikut : 

a) Sebagai salah satu variasi penerapan metode mengajar dalam 

penyampaian materi kepada siswa sehingga siswa diharapkan lebih 

memahami materi pelajaran IPS. 

b) Untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan. 

c) Untuk memperluas pengetahuan penelitian sehubungan dengan ada 

tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran Probing Prompting  

dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas XI di SMK  Ma‟arif  

Kalirejo Lampung Tengah. 

d) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-

1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 

     E3.  Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, 

khususnya pendidikan IPS 

2. Ruang Lingkup Obyek 

Obyek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Probing 

Prompting dalam menigkatkan hasil belajar IPS siswa kelas XI di SMK 

Ma‟arif  Kalirejo Lampung Tengah. 

3. Ruang Lingkup Subyek 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI  SMK Ma‟rif  Kalirejo 

Lampung Tengah. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Konsep Model Pembelajaran Probing Prompting 

Mencermati upaya reformasi pembelajaran yang sedang dikembangkan di 

Indonesia, para guru atau calon guru saat ini banyak ditawari dengan aneka 

pilihan model pembelajaran, yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian 

(penelitian akademik maupun penelitian tindakan) sangat sulit menemukan 

sumber-sumber literarturnya. Namun, jika para guru (calon guru) telah dapat 

memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses 

(beserta konsep dan teori) pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas, 

maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan dan 

mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan 

kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan 

muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang 

tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada. 

 

Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (Dedi 

Supriawan dan A. Benyamin Surasega, 1990) mengetengahkan 4 (empat) 

kelompok model pembelajaran, yaitu: 1) model interaksi sosial; 2) model 

pengolahan informasi; 3) model personal-humanistik; dan 4) model modifikasi 
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tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model 

pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dikenal dalam mengembangkan proses 

belajar mengajar adalah model pembelajaran Probing Prompting. Menurut 

Herdian, “Model pembelajaran Probing Prompting merupakan pembelajaran 

dengan cara guru menyajikan serangkaian petanyaan yang sifatnya menuntun 

dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan 

setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang 

dipelajari. (Herdian,2009:Http://Wordpress.Com/Model-Pembelajaran-

Probing-Prompting/). 

 

Hasibuan mengemukakan tujuh tehnik probing yang dapat digunakan : 1). 

Klarifikasi. Siswa diminta menjelaskan jawaban dengan kata-kata atau kalimat 

lain sehingga jawabannya menjadi lebih baik. 2) meminta siswa memberikan. 

3) meminta kesepakatan pandangan, guru memberi kesempatan pada siswa 

lain untuk menyatakan pendapatnya terhadap jawaban yang diberikan 

temannya. Penolakan atau persetujuan yang diberikan harus disertai alasan 

sehingga diperoleh jawaban yang benar. 4) meminta ketepatan jawaban. Siswa 

diminta meninjau kembali jawaban yang diberikannya, jika jawaban masih 

belum tepat. 5) meminta jawaban yang relevan. Jika jawaban yang diberikan 

siswa tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukannya maka guru dapat 

meminta siswa menilai kembali kewajaran jawaban yang diberikannya atau 

mengemukakan jawaban dengan kata-kata lain sehingga jawaban yang 

diberikan benar. 6) meminta contoh. Jika jawaban yang diberikan samar-samar 

http://herdy07.wordpress.com/model-pembelajaran-probing-prompting/
http://herdy07.wordpress.com/model-pembelajaran-probing-prompting/


 15 

atau terlalu luas, maka guru dapat meminta siswa memberi contoh tentang apa 

yang dimaksudnya. 7) meminta jawaban yang lebih kompleks. Jika jawaban 

yang diberikan siswa dapat ditingkatkan lebih sempurna atau dalam, maka 

guru dapat meminta siswa untuk memberikan penjelasan atau mengemukakan 

ide-ide penting dari jawabannya. (Hasibuan, 1994:35) 

 

Prompting question adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah 

kepada siswa dalam proses berfikir. (JJ Hasibuan, 2008 : 15 ). 

Teknik menuntun digunakan manakala siswa tidak segera menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru. Mendapat kenyataan tersebut, 

maka guru perlu tanggap bahwa tidak adanya siswa yang menjawab tersebut 

sangat dimungkinkan karena pertanyaan yang diajukan terlalu tinggi tingkat 

abstraksinya. Disamping itu ketidak mampuan anak menjawab pertanyaan 

tersebut dapat juga akibat dari yang lain misalnya, kalimat pertanyaan yang 

digunakan guru kurang difahami anak. Dalam keadaan yang seperti itu, adalah 

tugas guru untuk menuntun langkah berfikirnya anak. Sehingga dengan 

tuntunan yang diberikan tersebut anak terarahkan jalan fikirannya untuk 

menjawab pertanyaan utama.  

 

Teknik menuntun tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 

1) menyederhanakan pertanyaan, 2) memecah pertanyaan menjadi beberapa 

bagian pertanyaan yang dapat mengarahkan anak secara perlahan-lahan ke 

pertanyaan awal, 3) mengganti kalimat pertanyaan menjadi kalimat yang lain 

tetapi maksudnya sama, 5) memberikan pertanyaan yang jawabannya dapat 
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memancing fikiran anak untuk menemukan jawaban pertanyaan semula. 

(http://www.scribd.com/doc/20904034/belajar-pembelajaran) 

 

Dalam pembelajaran ini dikembangkan komunikasi dengan tujuan agar siswa 

saling berbagi kemampuan, saling belajar berfikir kritis, saling menyampaikan 

pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling 

membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri 

maupun teman lain. Menurut Herdian terdapat 5 langkah model pembelajaran 

ini:  

 

1. Guru mengawali menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi 

yang dibahas sesuai dengan indikator kepada seluruh siswa. 

2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 

merumuskannya.  

3. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  

4. Jika jawaban tepat maka guru meminta tanggapan siswa lain tentang 

jawaban tersebut . Jika siswa tersebut mengalami kemacetan menjawab 

dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau 

diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 

jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban.  

5. Mengajukan pertanyaan akhir pada siswa untuk menunjukkan bahwa 

indikator tersebut benar-benar dipahami.  

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/20904034/belajar-pembelajaran
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Dengan demikian, model pembelajaran Probing Prompting merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru dengan cara memberikan pertanyaan yang bersifat menuntun 

dan menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari siswa yang 

bertujuan untuk mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban 

berikutnya lebih jelas, akurat dan beralasan.  

 

  

2. Konsep Hasil Belajar 

Hampir setiap orang mengenal apa itu belajar, karena belajar tidak akan 

pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Dengan belajar seseorang itu akan 

menjadi tahu, dengan belajar manusia menjadi lebih sempurna, membuat 

manusia meningkatkan hidupnya, dan dengan belajar manusia akan menjadi 

manusia yang lebih berbudaya. Menurut pengertian Syaiful Bahri Djamarah 

(2000:2), belajar itu sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar 

untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai 

hasil dan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.  

 

Menurut Oemar Malik (1983:21), belajar menunjuk terjadinya perubahan 

tingkah laku pada individu. Tingkah laku yang baru ini misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian-pengertian baru, kebiasaan-

kebiasaan, keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sifat-sifat 

emosional, dan pertumbuhan jasmani.  

Menurut Dimiyati dan Mudjiono ( 1993:3 ) hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari pihak guru tindak 

belajar diakhiri dengan proses evaluasi.  
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Menurut Slameto (1983 : 72) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, yaitu : 

1. Faktor Intern yang terdiri dari : 

a. Faktor jasmaniah yang terdiri dari kesehatandan cacat tubuh 

b. Faktor psikologis seperti: intelegensi, motivasi, kmatangan dan 

kemantapan. 

c. Faktor kelelahan fisik baik jasmani maupun rohani. 

2. Faktor Ekstern yang terdiri dari : 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor sekolah 

c. Faktor masyarakat 

 

Sedangkan menurut Ahmadi (1984:35) hasil belajar adalah hasil yang dicapai 

dari suatu usaha, dalam hal ini usaha belajar dalam perwujudan prestasi 

belajar siswa yang dapat dilihat dari pada nilai setiap kali mengikuti tes.  

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah dicapai siswa dari penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan setelah ia melakukan pembalajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai atau angka setelah ia mengikuti tes.  
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B. Kerangka pikir 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dilaksanakan adalah model 

Probing Prompting. Model Probing Prompting sifat belajarnya tidak sama 

dengan belajar kelompok, karena dalam proses belajar mengajar, guru 

hendaknya dapat mengubah sistem pembelajaran dari yang berorientasi pada 

guru menjadi pembelajaran yang berorientasi pada siswa.  Jika dikaji lebih jauh, 

Probing Prompting sangat relevan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 

apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai kemampuan yang harus dikuasai siswa.  

Hal tersebut dapat kita katakan bahwa dalam kecakapan berfikir cepat, siswa 

dituntut memiliki kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan 

mengolah informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan 

masalah.   

 

Pada pembelajaran Probing Prompting komunikasi dalam pembelajaran tidak 

hanya menginformasikan dan menjelaskan konsep dan pengetahuan yang baru 

kepada siswa, tetapi juga mengungkapkan sejauh mana siswa memahami 

konsep. Caranya dengan mengajukan pertanyaan/teka-teki pada siswa yang 

berkaitan dengan materi konsep tersebut. Ada dua kondisi yang terjadi pada 

siswa:  

 

Pertama, jika siswa bisa menjawab. Kondisi ini guru tidak langsung 

memberikan penguatan melainkan mengembangkan pertanyaan kearah yang 

lebih jauh, sampai benar-benar mendapat jawaban yang tepat dan beralasan.  
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Kedua, jika siswa tidak bisa menjawab. Kondisi ini guru memberikan 

pertanyaan yang mengantarkan pada jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah 

siswa bisa menjawabnya, guru memberikan kesempatan pada siswa lain untuk 

memberi tanggapan (persetujuan) akan kebenaran jawaban yang diberikan. 

Kemudian guru memberikan pertanyaan terahir terhadap konsep tersebut 

untuk memastikan pemahaman siswa. 

 

Kegiatan bertanya yang dilakukan guru untuk menjelajahi kemampuan siswa 

akan membentuk suatu pemahaman yang membekas pada siswa terhadap 

konsep yang dipelajari. Sehingga terjadi interaksi timbal balik yang 

menjadikan terciptanya komunikasi pembelajaran yang kondusif.  
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Keterangan :   

  : Garis Tindakan  

  : Garis Pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Probing Prompting 

 
1. Mengajukan pertanyaan  pada siswa. 

2. Jika siswa bisa menjawab. Kondisi ini guru tidak 

langsung memberikan penguatan melainkan 

mengembangkan pertanyaan kearah yang lebih 

jauh, sampai benar-benar mendapat jawaban yang 

tepat dan beralasan 

3. Jika siswa tidak bisa menjawab. Kondisi ini guru 

memberikan pertanyaan yang mengantarkan pada 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah siswa 

bisa menjawabnya, guru memberikan kesempatan 

pada siswa lain untuk memberi tanggapan 

(persetujuan) akan kebenaran jawaban yang 

diberikan. Kemudian guru memberikan 

pertanyaan terahir terhadap konsep tersebut untuk 

memastikan pemahaman siswa 

Hasil belajar  

IPS 
GURU 
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D.  Hipotesis 

Hipotesis Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 62) hipotesis adalah suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian seperti 

terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Ali (1985: 45) yang dimaksud 

dengan hipotesis adalah rumusan jawaban sementara yang harus diuji dengan 

kegiatan penelitian. 

      Berdasarkan latar belakang penelitian mengambil hipotesis berikut: 

Ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran Probing-Promting 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

  1 . H0. Model pembelajaran Probing Propmting tidak dapat meningkatkan  

hasil  belajar. 

2 . H0. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar IPS antara siswa yang  

diajar menggunakan model Probing Prompting dengan siswa yang 

tidak diajar dengan menggunakan model Probing Prompting. 

  3 . H1. Model pembelajaran Probing Propmting dapat meningkatkan  hasil  

belajar. 

 4 . H1. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar IPS antara siswa yang diajar 

menggunakan model Probing Prompting dengan siswa yang tidak 

diajar dengan menggunakan model Probing Prompting. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.Metode penelitian  

Dalam penilitian ilmiah, seorang peneliti tentu memerlukan alat bantu yang 

berupa metode, teknik atau cara yang akan di gunakan dalam penelitianya. 

Sehingga penelitian yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan yang telah 

diterapkan. Berkaitan dengan uraian hal tersebut, Winarno Surahmad 

(2002:131) menyatakan : “Metode adalah cara utama yang di gunakan untuk 

mencapai suatau tujuan atau maksud”. Metode adalah “cara yang telah di atur 

dan di pikir baik-baik untuk mencapai maksud atau menyelidiki”, 

(WJL.Poerwadarminto, 2006 : 648).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu metode, prosedur, 

sistem, proses, alat, dan bahan serta model efektif dan efisien jika diterapkan 

disuatu tempat. 

Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya 

hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

kontrol untuk perbandingan. 
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B. Populasi dan sampel 

     1. Populasi  

Populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek dan jelas. (Usman, 2008:42), 

Sedangkan menurut Sudjana (2006 : 60). “Populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin hasil menghitung atau mengukur kuantitatif atau kualitatif 

mengenal karakteristik tertentu dari suatu anggota  kumpulan populasi lengkap  

dengan sifat-sifat yang ingin dipelajari”.           

 

Dari beberapa beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan populasi merupakan 

obyek atau subyek yang memiliki karakteristik atau syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua kelas XI SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah.  

Tabel  2. Populasi Siswa Kelas XI ak 1  sampai dengan XI ap 3 SMK Ma‟Arif   

Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 
 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

  Laki - laki Perempuan  

1 XI AK1  15 22 37 

2 XI AK2 15 22 37 

3 XI AK3 14 22 36 

4 XI AP 1 13 24 37 

5 XI AP 2 17 23 40 

6 XI AP 3 10 28 38 

 Jumlah 100 169 269 

Sumber : Data Primer Populasi Siswa Kelas XI ak 1  sampai dengan XI ap 3    

SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

Dari tabel di atas, diketahui jumlah siswa yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 kelas dengan jumlah seluruh siswa  209 orang, 

yang terdiri dari 82  Siswa Laki-laki dan 127 Siswa perempuan. 
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     2. Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dapat diambil sebagai 

sumber data.  Menurut Riduwan (2005 : 11) sampel adalah sebagian anggota 

populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. yang, sedangkan 

Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data yang diharapkan  dapat mewakili keadaan  populasi. 

 

Sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik sampling , sampling 

random sederhana ( simple ramdom sampling, SRS ), di mana populasi yaitu 

seluruh kelas XI AK 1 sampai XI AP 3 dipilih secara acak dengan 

menggunakan tehnik tersebut yang dipilih untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Setelah diadakan pemilihan sampel didapat kelas kontrol adalah 

kelas XI AK 2 dan kelas eksperimen adalah kelas XI AK 1 . Kelas eksperimen 

adalah siswa diberi  metode pembelajaran dengan menggunakan model Probing 

Prompting,  sedangkan kelas kontrol adalah siswa tidak diberi metode  

pembelajaran model Probing Prompting atau  metode konvensional.  

 

Tabel 3. Anggota sampel 

 

No 

 

KELAS 

SISWA  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Eksperimen: XI AK 1 15 22 37 

2 Kontrol      :   XI AK 2 15 22 37 

 Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun  

pelajaran 2009-2010. 
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C.  Variabel, Definisi Operasional dan Rencana Pengukuran Variabel 

1. Variabel 

Menurut Arikunto (2004:154) variabel adalah objek penelitian ataupun yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian sedangkan menurut Masri Singarimbun 

(2005 : 25) variabel adalah konsep yang diberikan lebih dari satu ataupun yang 

mempunyai variasi nilai-nilai.  Penelitian ini terdiri dari  dua varibel yaitu:  

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel X, 

dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah “proses pembelajaran dengan 

menggunakan model Probing Prompting.  

2. Variabel terikatnya, yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel Y, 

dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah “hasil belajar IPS”.   

 

      2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan variabel yang akan 

diteliti, maka kiranya perlu adanya batasan atau definisi operasional tentang 

variabel yang akan penulis teliti. 

 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur 

variabel tertentu. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Model probing-prompting adalah pembelajaran 

dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya 

menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan 

pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari 
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2. Hasil belajar adalah kegiatan belajar yang menghasilkan suatu perubahan 

yang khas dan hasilnya sendiri nampak pada perubahan dalam sikap atau 

tingkah laku yang tercapai dan nampak dalam prestasi tertentu. 

 

3. Rencana Pengukuran variabel 

Dalam penelitian ini yang akan di ukur adalah hasil belajar siswa dalam 

belajar IPS baik siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran probing 

prompting maupun siswa yang di ajar menggunakan metode klasikal, 

berkaitan dengan hal tersebut, Husen Sayuti (2002:81) yang menyatakan : 

“Hasil pengukuran harus menunjukan jumlah yang pasti, demensi atau tarap 

yang pasti harus di unggkapkan dalam bentuk bilangan. Sedangkan Menurut 

Arikunto (1999 : 136). Adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digumakan untuk menggukur keterampilan, pengetahuan,integensi, 

keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dalam 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan berbentuk pilihan ganda . Sedangkan 

untuk menentukan skor akhir penulis mengunakan acuan menurut Muhamad 

Ali (2003 : 26), yaitu   NA   Jawaban benar  
SoalJumlah 

100X
 

 

D.Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam ruang kelas, yaitu pada saat 

pembelajaran berlangsung. pengambilan data yaitu dengan teknik pokok dan 

teknik penunjang.  Teknik pokok terdiri dari test, sedangkan teknik penunjang 

dengan dokumentasi dan angket.   
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1. Teknik Pokok 

Tes 

Definisi tes menurut Furchan (1982:256) adalah seperangkat rangsangan atau 

stimultan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka, 

sedangkan menurut Arikunto (1999:136) adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. 

Tes dalam penelitian ini berupa rangsangan pertanyaan-pertanyaan berbentuk 

soal-soal dari semua materi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam pelajaran IPS yang diperoleh setelah siswa menggunakan metode 

Probing Prompting.   

 

2. Teknik Penunjang 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara 

mencatat data yang sudah ada, seperti nilai mata pelajaran IPS siswa sebelum 

siswa menggunakan metode Probing Prompting dalam kegiatan belajarnya.  

 

b.   Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mendapat data – data yang berhubungan 

penulisan, yaitu teori yang mendukung seperti pengertian Probing Prompting, 

hasil belajar, pengambilan data dan lain – lain.  
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E. Uji Instrument Penelitian  

“Instrumen ialah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. 

banyak macam instrument dalam penelitian antara lain: wawancara, kuesioner, 

tes, ceklis, observasi, dan lain-lain”.    

1. Validitas 

Salah satu ciri tes itu baik adalah apabila test itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur atau istilahnya Valid atau sahih.  Dalam penelitian ini digunakan 

validitas isi (Content validitas) yang berarti tes disusun sesuai dengan materi 

dan tujuan pembelajaran khusus.   

      2. Reliabilitas/ Keandalan 

Reliabilitas adalah ketatapan atau ketelitian suatu alat evaluasi. suatu alat 

evaluasi atau test dikatakan handal jika ia dapat dipercaya, konsisten, atau stabil 

dan produktif.  Jadi yang diperhitungkan di sini adalah ketelitiannya.  Menurut 

Arikunto (1999) realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

 

Uji reliabilitas angket dilakukan kepada 10 orang responden dan teknik yang 

dilakukan untuk menguji realibilitas angket dengan teknik belah dua atau ganjil 

genap, dan hasil ganjil genap dikorelasikan dengan produk moment, , ( 

Soeharsimi Arikunto, 2006 : 85 ). 

rxy =  

  

  




})(}{)(){

))((

2222

iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn
 

   



 31 

rxy  : Koefisien korelasi antara x dan y 

X  : Jumlah skor ganjil 

Y  : Jumlah skor genap  

X²  : Kuadrat dari skor ganjil 

Y²  : Kuadrat dari skor genap 

XY  : Perkalian X dan Y  

N  : Jumlah sampel 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan uji rata-rata dan uji perbedaan atau selisih dua rata-rata. Uji 

statistiknya adalah  t tes menurut Sudjana (2006:232), yaitu : 

    Untuk uji rata-rata 

       

n
s

x
thitung

)( 
    

Keterangan : 

 

t hitung = hasil yang di cari  

 

 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

p prompting.  

x =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan  menggunakan metode p 

prompting 

 s =  simpangan baku ( standard deviation ).  
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Untuk uji perbedaan atau selisih dua rata-rata 

           

21

2121

11

)()(

nn
s

xx
t

gab

hitung







 

 
Keterangan : 

 

t hitung = hasil yang di cari  

 

1 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

p prompting.  

 

2 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

konvensional. 

 

1X  =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode p prompting 

2X  = rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

konvensional. 

Sgab =  simpangan baku ( standard deviation ) gabungan 

N : Jumlah seluruh siswa 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil.  

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

     1.1 Sejarah singkat SMK Ma’Arif 1 Kalirejo 

Sekolah SMK Ma‟arif 1 Kalirejo Lampung Tengah berdiri karena adanya 

inisiatif atau inspirasi dari organisasi pencak silat Pagar Nusa cabang 

Lampung Tengah yang berupa proposal tanggal 10 November 1997. Sekolah 

SMK Ma‟arif 1 Kalirejo Lampung Tengah juga telah mendapatkan dukungan 

dari sekolah SLTP dan MTs sebanyak 13 sekolah dari tiga kecamatan dan 

instansi pemerintah yaitu Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo dan 

Kecamatan Padang Ratu. Setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang 

berwenang ditingkat kecamatan proposal dilanjutkan ketingkat kabupaten. 

Sebelum dilanjutkan ketingkat kabupaten harus terlebih dahulu mendapat izin 

dari Bupati Lampung Tengah di Metro melalui Bapeda (Badan Pengembangan 

Daerah). Izin prinsip lokasi yang ditandatangani oleh Bupati Drs. Herman 

Sanusi pada tanggal 12 Maret 1998.  

 

Setelah dilakukan studi kelayakan pada tanggal 4 Juni 1998, maka proposal 

SMK Ma‟arif 1 Kalirejo Lampung Tengah dikabulkan dan resmi mendapat 

izin oprasional yang ditandatangani oleh Bapak H. Thalib M. Mberu, S.H. 

pada tanggal 29 Juni 1998 SMK Ma‟arif 1 Kalirejo Lampung Tengah 
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menerima siswa baru dengan Program Keahlian Bisnis dan Manajemen yang 

terdidri dari dua jurusan yaitu akuntansi dan sekertaris dengan SK Kantor 

Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung  No. 9950/I.12.B/U/1998. Berikut ini 

adalah beberapa kepala sekolah yang pernah memimpin SMK Ma‟Arif 1 

Kalirejo Lampung Tengah: 

Tabel. 4. Nama nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SMK Ma‟arif 1 

Kalirejo Lampung Tengah  

No Nama-Nama Kepala Sekolah Masa Jabatan  

1 Hendriko, SE. S.Pd 1998-2001 

2 Drs. Elang Nurianto 2001-2002 

3 M. Mahfudzin 2002-2003 

4 Drs. Rodlin 2003- sekarang 

   Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun  

pelajaran 2009-2010. 

   

  1.2 Visi dan misi SMK Ma’Arif 1 Kalirejo 

Visi Sekolah 

Menjadikan SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo Lampung Tengah sebagai lembaga yang 

menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berpengetahuan, dan mempersiapkan diri 

memasuki dunia usaha atau kerja dan perguruan tinggi.  

Misi sekolah  

1. Menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa serta berdaya 

mutu. 

2. Meningkatkan profesionalisme ketenangan. 

3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan. 

4. Memanfaatkan dan mengembangkan sarana prasarana sumber belajar. 

5. Meningkatkan peran serta orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri 

dalam pendidikan.  
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     1.3 Situasi dan kondisi sekolah 

a. Letak SMK Ma’Arif 1 Kalirejo Lampung Tengah.  

SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.569 Kalirejo 

Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah.  SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo saat ini 

sedang dalam proses pembangunan untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran dalam rangka memajukan mutu pendidikan dan sekolah yaitu 

penambahan kelas dan perubahan situasi sekolah agar dapat menunjang proses 

belajar mengajar yang efektif dan efisien.  

 

b. fasilitas fisik 

Secara fisik, SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo mempunyai fasilitas yang sudah 

memadai, misalnya gedung kelas, mushola, perpustakaan, dan laboratorium, 

lapangan upacara sekaligus lapangan upacara serta. Adapun fasilitas yang 

mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar di  SMK Ma‟Arif 1 

Kalirejo yaitu: 

a. 19 Kelas/Ruang belajar 

b. 1 ruang Guru 

c. 1 ruang Kepala Sekolah 

d. 1 ruang Bimbingan Konseling 

e. 2 ruang Laboratorium Komputer 

f. Laboratorium IPA 

g. 1 ruang Staf Tata Usaha 

h. 1 ruang Musholla 

i. 1 ruang OSIS dan Pramuka 

j. 1 ruang Gudang 
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k. 1 ruang Kantin 

l. 1 ruang WC Guru 

m. 12 ruang WC Siswa 

n. 1 ruang Perpustakaan 

o. 1 ruang Penjaga Sekolah 

    

 

     c.   Keadaan Laboratorium Sekolah 

 

1. Laboratorium IPA 

Laboratorium ini biasanya digunakan untuk mata pelajaran IPA (fisika, kimia 

dan biologi).  Apabila ada pokok bahasan yang mengharuskan siswa untuk 

praktik maka tempatnya di laboratorium.  

 

2. Laboratorium Komputer 

Laboratorium ini digunakan untuk mata pelajaran komputer. Komputer untuk 

praktik murid disini tersedia 32 buah dibagi menjadi dua ruangan. 

Laboraturium komputer di sini di manfaatkan dengan baik oleh siswa-siswi 

karena sesuai dengan jurusan yang mereka ambil yakni administrasi 

perkantoran dan akuntansi 

 

d. Keadaan Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo, telah dimanfaatkan dengan baik oleh 

siswa/siswi mulai dari kelas X, XI dan kelas XII. Mereka memanfaatkan 

perpustakaan sekolah ini terutama pada waktu istirahat  dan pelajaran kosong. 

Kegiatan yang mereka lakukan di perpustakaan ini sangat bervariasi, yaitu 
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terdiri dari hanya sekedar membaca, mengerjakan tugas, mengerjakan LKS, 

memanfaatkan tempat untuk rapat kegiatan OSIS dan lain sebagainya. 

 Menejemen pengelolaannya pun sudah terbilang cukup baik, dimana para 

siswa/i yang akan meminjam buku di perpustakaan ini diwajibkan mempunyai 

kartu perpustakaan.  Demikian pula dengan para guru telah memanfaatkan 

perpustakaan sebagai petunjuk dalam proses belajar mengajar.  Buku  dalam 

perpustakaan ini tersusun rapi dalam rak buku dan lemari kaca sehingga 

terhindar dari debu. 

Adapun organisasi dan struktur tugas adalah sebagai berikut : 

 Koordinator perpustakaan   

 Bagian teknis, pengadaan  

 Penyusunan    

 Bagian pelayanan, sirkulasi  

 Buku rujukan 

 

      e.  Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha di SMK Ma‟Arif Kalirejo 1 Lampung Tengah diketuai 

oleh Bapak Tukiman, S.Kom, dibantu oleh 3 staf Tata Usaha. Kegiatan 

administrasi surat menyurat dilakukan oleh tata usaha sekolah dan 

pelaksanaan meliputi : 

1.  Pendistribusian surat yang masuk dan surat yang keluar. 

2.  Pembuatan konsep-konsep surat. 

3.  Membantu pelaksanaan tata usaha. 

4.  Pekerjaan insidental. 
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    f.  Struktur Organisasi 

Biadang kegiatan di SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo meliputi beberapa bidang, 

yakni: 

a. Bidang Administrasi Sekolah, dalam pelaksanaan sehari-hari meliputi 

tugas-tugas kepala tata usaha yang dibantu oleh pelaksana-pelaksana 

urusan keuangan, kesiswaan, rumah tangga dan perpustakaan.  

b. Bidang Pengajaran (edukatif), dalam pelaksanaan sehari-hari meliputi 

tugas dari kepala sekolah bidang kurikulum, wali kelas, dewan guru 

dan guru piket. 

c. Bidang Kesiswaan meliputi, kegiatan OSIS dan kepramukaan yang 

diawasi oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.  

d. Bidang Kesejahteraan meliputi tugas dari wakil kepala sekolah bidang 

HUMAS dan bidang keuangan meliputi tugas bendaharawan.  

 

Masing-masing bidang tersebut diatas bertanggung jawab kepada kepala 

sekolah, oleh sebab itu antara bidang yang satu dengan yang lainnya harus 

mempunyai hubungan yang erat, baik secara administrasi maupun secara 

fungsional. 

 

 

     1.4 Pengenalan Keadaan Guru dan Siswa 

     a. Keadaan siswa  

Keadaan siswa di SMK Ma‟Arif Kalirejo 1 Lampung Tengah adalah seperti 

disajikan pada tabel di bawah ini: 
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     Tabel.5. Jumlah siswa SMK Ma‟Arif Kalirejo 1 Lampung Tengah 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

X Akuntansi 

X Perkantoran 

XI Akuntansi 

XI Perkantoran 

XII Akuntansi 

XII Perkantoran 

60 

40 

40 

25 

52 

14 

94 

75 

64 

82 

50 

53 

 

154 

115 

104 

107 

102 

67 

Jumlah 231 418 649 

Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo Lampung Tengah pada tahun  

pelajaran 2009-2010. 

 

     b. Waktu belajar 

Waktu belajar di mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB. 

Untuk setiap hari senin pada jam pertama digunakan untuk melaksanakan 

upacara bendera dan alokasi waktu untuk satu jam pelajaran adalah 45 menit, 

sedangkan hari libur ditetapkan pada hari Jum‟at bukan pada hari Minggu. 

 

     c.  Pembagian tugas guru dan karyawan SMK Ma’Arif 1 Kalirejo 

Untuk membimbing dan mengasuh siswa SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo dikepalai 

oleh seorag kepala sekolah dan dibantu wakil kepala sekolah serta dewan guru 

dengan pembagian tugas  seperti pada tabel berikut ini:  
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Tabel.6 . Pembagian tugas Guru SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo tahun pelajaran  

2009/2010 

No Nama Mata pelajaran Keterangan 

1 Drs. Rodlin - KEPSEK 

2 Hendriko, SE. S.Pd Akuntansi WAKASEK 

3 Warisman Penjaskes GURU 

4 Paijo, S.Pd Matemetika GURU 

5 Siti Nurhayati, S.Ag Agama islam GURU 

6 Kahono, S.Pd Akuntansi GURU 

7 Siti Khuryati, S.Ag PKn GURU 

8 Muhammad Uzuddin, S.Pd B.inggris GURU 

9 Tukiman, S.Kom KKPI Ka.TU 

10 Wiji Handayani, S.Pd Perkantoran GURU 

11 Nuril Anwar, S.Ag Aswaja GURU 

12 Drs. Mahmuddin Aswaja GURU 

13 Muhammad Ridwan, S.Ag IPS GURU 

14 Wintolo Andreas, Amd Penjaskes GURU 

15 Siti Mustaqimah, S.Pd Perkantoran GURU 

1 6 Susiati, S.Sos Perkantoran GURU 

17 Widi Astuti, SE.S.Pd Akuntansi GURU 

18 Astuti Aditama, S.Pd Matematika GURU 

19 Kurniadi, SE Akuntansi GURU 

20 Ari Fathurrohmaniyah, A.Md Mulok GURU 

21 Sumiati, S.Pd Akuntansi GURU 

22 Widi Andari, S.Pd Perkantoran GURU 

23 Supriyanto, S.Pd B.Inggris GURU 

24 Malihatun, S.Pd Matematika GURU 

25 An Ngimni, Amd. Kom KKPI GURU 

26 Buang, S.Pd B.Indonesia GURU 

27 Siti Khoeriyah, S.Pd B.Inggris GURU 

28 Widodo, S.Ag PAI GURU 

29 Ibnu Malik, S.Pd Matematika GURU 

30 Sri Widyastuti, SE. S.Pd Seni Budaya GURU 

31 Parimin Seni Budaya GURU 

32 Ani Ismarini, S.Pd Perkantoran GURU 

33 Syaeful Rohman, S.Pd IPA GURU 

34 Dwi Maryani, S.Pd B.Inggris GURU 

35 Mohammad Hidayatul, S.Pd Aswaja GURU 

36 Siti Mualimah, S.Pd B.Indonesia GURU 

37 Sri Lestari, S.Pd Kewirausahaan GURU 

38 Jumroni Penjaskes GURU 

39 Sri Andriani, S.Pd B.Indonesia GURU 

40 Ayu Nanta Shandei, S.Pd Kewirausahaan GURU 

41 Agus Yudi Priatna, S.Pd Penjaskes GURU 

Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun   

pelajaran 2009-2010. 
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2. Penyajian Data  

2.1 Proses Pembelajaran Siswa Yang Diajar Dengan Menggunakan Model 

Probing Prompting 

Materi  : Kesamaan dan Keragaman Budaya 

Pokok bahasan : Budaya lokal di Indoensia 

Tahap-tahap pembelajarannya adalah :  

Tahap I, menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya dengan 

meperlihatkan gambar atau situasi lainnya yang mengandung pertanyaan. 

Setelah guru membuka pelajaran, guru memperkenalkan apa yang dimaksud 

dengan kebudayaan dan unsur-unsurnya beserta beberapa suku-suku di 

Indonesia lengkap dengan bahasa dan tulisan, sistem mata pencaharian, 

sistem kekerabatan, dan sistem religi.  

Tahap II, guru menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan pada 

siswa untuk melakukan diskusi kecil mengenai kebudayaan lokal di 

Indonesia.  

Tahap III, mengajukan pertanyaan salah pada satu siwa untuk 

membandingkan kebudayaan Aceh, Batak, Sunda, Jawa dan bali tentang 

bahasa, mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem religi dan bentuk desa.  

Tahap IV, Jika jawaban tepat maka guru meminta tanggapan siswa lain 

tentang jawaban tersebut . Jika siswa tersebut mengalami kemacetan 

menjawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat 

atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 

jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban, seperti, bahasa 
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yang digunakan tiap suku berbeda dan bentuk rumah tiap suku mempunyai 

ciri khas tersendiri.  

Tahap V, guru mengajukan pertanyaan terahir tentang budaya lokal yang ada 

di Indonesia serta memberikan kesimpulan.  

Tahap VI, tes 

 

2.2 Hasil belajar IPS Siswa yang Diajar dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Probing Prompting 

    Dari data yang berhasil penulis himpun mengenai hasil belajar IPS siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran Probing Prompting adalah seperti 

nampak pada tabel berikut ini:  

 

Tabel.7. Hasil belajar IPS siswa kelas XI Ak 1 SMK Ma‟arif 1 Kalirejo yang 

diajar dengan menggunakan model   pembelajaran Probing Prompting 

 

Nomor Responden 

Hasil belajar IPS 

kelas XI ak 1 Ket 

1 85,5  

2 76  

3 82,5  

4 64,5  

5 76  

6 81,5  

7 79  

8 72  

9 71  

10 72  

11 85,55  

12 76  

13 75  

14 76  

15 78,55  

16 73  

17 75  

18 74  
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19 73,55  

20 63  

21 71  

22 70  

23 73,55  

24 68,55  

25 68  

26 68  

27 71  

28 74  

29 75,5  

30 72,5  

31 77,5  

32 60  

33 76,5  

34 75  

35 85  

36 84,55  

37 73  

    Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun     

pelajaran 2009-2010 
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2.3 Hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

    Dari data yang berhasil penulis himpun mengenai hasil belajar IPS siswa yang  

tidak diajar menggunakan model pembelajaran Probing Prompting adalah 

seperti nampak pada tabel berikut ini:  

 

 Tabel.8. Hasil belajar siswa kelas XI Ak 2 yang diajar tidak dengan 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting 

Nomor Responden 

Hasil bejar IPS 

Kelas IX ak 2 Ket 

1 77,5  

2 69  

3 76,5  

4 60  

5 69  

6 75,5  

7 73  

8 70  

9 62  

10 70,5  

11 80,55  

12 75  

13 70,5  

14 75  

15 70,55  

16 65  

17 72  

18 71  

19 63,55  

20 61  

21 71  

22 68  

23 72  

24 67,55  

25 65  

26 66  

27 67  

28 70  

29 74,5  

30 70,5  

31 72,5  
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32 60  

33 74,5  

34 73  

35 77  

36 76,55  

37 68  

 Sumber : Data primer SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun     

pelajaran 2009-2010 

 

 

3.   Analisis Data 

Data hasil belajar IPS siswa pada kelas metode probing prompting ( X )  dan 

kelas metode konvensional  ( Y ) yang diperoleh berdasarkan tes formatif, 

dianalisis dengan uji perbedaan atau selisih dua rata-rata, tetapi sebelum 

kepada pengujian tersebut akan  dilihat apakah  alat ukur yang digunakan 

sudah tepat dan benar digunakan uji validitas dan reliabilitas.( Lihat lampiran 

Gambar 1,2,3,4,5 dan 6.). 

 

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas dengan alat bantu paket program SPSS 

ver.15,  diperoleh hasil sebagai berikut: 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T) 

  1.     Probing prompting 

  2.     Konvensional. 

Item-total Statistics 

                       Scale           Scale           Corrected 

                       Mean           Variance      Item-              Alpha 

                       if Item          if Item          Total               if Item 

                       Deleted       Deleted       Correlation      Deleted 

KONVENS    70,2770       25,9034       0,8810       

PPROMP        74,4135       35,2830       0,8810        
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Reliability Coefficients 

N of Cases = 37,0                                N of Items =  2 

Correlation between forms = 0,8810   Equal-length Spearman-Brown =   

0,9367 

Guttman Split-half = 0,9308                Unequal-length Spearman-Brown = 

0,9367 

1 Items in part 1                                  1 Items in part 2 

Alpha for part 1 = 1,0000                    Alpha for part 2 = 1,0000 

 

Perhatikan hasil berikut: 

  

Variabel                                               r hitung > r tabel  5 %        Keputusan 

PPROMP        70,2770     25,9034      0,9308  >  0,456          valid 

KONVENS    74,4135     35,2830      0,8810   > 0,456           valid 

 

Dilihat dari tabel korelasi produk moment diatas nilai korelasi Guttman 

Split-Half Coefficient = 0,9308  korelasi berada pada kategori sangat kuat 

bila dibandingkan dengan r tabel untuk taraf nyata (  ) = 5 % untuk n = 19 ( 

dari N of Cases = 37 N of Items =  2, yaitu 0,456, karena 0,9308 > 0.456, 

maka dikatakan bahwa alat ukur tersebut adalah reliabel. Dengan demikian 

korelasi berada pada kategori yang  sangat kuat.  
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b.  Uji Normalitas Data  

Selanjutnya akan dilihat apakah data pada hasil tes formatif baik untuk 

kelas metode Probing prompting dan konvensional normal atau tidak. 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas data. 

Ho :  Data penelitian kelas metode probing prompting bersifat normal 

H1 :  Data penelitian kelas metode probing prompting tidak bersifat normal 

Taraf Nyata (  ) = 5 %                      statistik tabelnya = 1,960 

Hasil pengujian :  

Uji normalitas yang diberikan oleh AD ( Anderson-Darling ) statistik 

hitungnya adalah 0,494 

Kriteria uji : Terima H0 , karena 0,641 < 1,96  

 

Kesimpulan: 

Karena  thitung < ttabel , yaitu: 0,494 < 1,960 , maka Ho diterima, berarti data 

hasil tes formatif kelas  bersifat normal. (Lihat lampiran gambar 7) 

Ho :  Data penelitian kelas metode konvensional bersifat normal 

H1 :  Data penelitian kelas metode konvensional tidak bersifat normal 

           Taraf Nyata (  ) = 5 %                      statistik tabelnya = 1,960 

Hasil pengujian :  

Uji normalitas yang diberikan oleh AD ( Anderson-Darling ) statistik 

hitungnya adalah 0,224. Kriteria uji : Terima H0 , karena 0,224 < 1,96  

Kesimpulan: 

Karena  thitung < ttabel , yaitu: 0,224 < 1,960 , maka Ho diterima, berarti data 

hasil tes formatif kelas konvensional bersifat normal. (Lihat lampiran 

gambar 8). 
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      c.   Uji Homogenitas Ragam ( Test for Equal Variance ) 

Ho : Data penelitian mempunyai ragam  yang sama ( homogen ) 

H1 : Data penelitian mempunyai ragam yang tidak sama ( tidak homogen ) 

Taraf Nyata (  ) = 10 %             statistik tabelnya  adalah f/2 ( v1, v2 )  = f0,05 

(36, 36)  = 1,71 

Statistik hitung yang diberikan oleh uji F adalah 1,36  

Kriteria uji :  

Terima H0  jika Fhitung  < Ftabel  dan Tolak  H0  jika Fhitung  >  ttabel 

Kesimpulan: 

Karena  Fhitung < Ftabel , yaitu: 1,36 < 1,71 , maka Ho diterima, berarti data 

hasil tes formatif  kelas metode Probing prompting dan metode 

konvensional mempunyai ragam yang sama ( homogen ). ( Lihat lampiran 

gambar 9).   

 

 

d. Uji Rata-rata  

 

       H0 : Tidak ada pengaruh secara rata-rata pemberian metode probing 

prompting  

H1:  Ada pengaruh secara rata-rata pemberian metode probing prompting.   

 

Taraf nyata (  ) = 5 % , dengan ttabel = t0,025 ( 72 ) =  1,96 

Statistik Uji yang digunakan  

n
s

x
thitung

)( 
  

37

94,5

)00,7041,74( 
hitungt  
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 t hitung = 4,52 

 Kriteria uji : Terima H0  jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel 

Kesimpulan: 

Karena  thitung > ttabel , yaitu: 4,52 > 1,96 , maka Ho ditolak, berarti ada 

pengaruh yang sangat berarti atau sangat signifikan secara rata-rata 

pemberian metode probing prompting,  artinya kita tidak cukup alasan 

untuk mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti.   (Lihat 

lampiran gambar 10)     

 

 

e.   Uji  Perbedaan Dua Rata-Rata 

       Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar siswa hipotesisnya adalah: 

      H0 : Tidak ada perbedaan antara rata-rata kelas metode probing prompting 

dengan rata-rata kelas metode konvensional atau   H0 : µ1 = µ2 

      H1: Terdapat perbedaan antara rata-rata kelas metode probing prompting 

dengan rata-rata  kelas metode konvensional atau  H1: µ1 ≠ µ2   

Taraf nyata (  ) = 5 % , dengan ttabel = t0,025 ( 72 ) =  1,96 

 

Statistik Uji yang digunakan  
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Kriteria uji :  Terima H0  jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel 
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Kesimpulan: 

Terdapat perbedaan secara rata-rata antara kelas yang menggunakan model 

pembelajaran probing-prompting dengan kelas yang menggunakan metode 

konvensional, artinya tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara rata-rata kelas yang menggunakan model 

pembelajaran probing-prompting dengan rata-rata kelas yang 

menggunakan metode konvensional.  

 

Karena  thitung > ttabel , yaitu: 3,22 > 1,96 , maka Ho ditolak, berarti terdapat 

perbedaan antara rata-rata kelas model probing prompting dengan rata-rata 

kelas model konvensional  artinya kita tidak cukup alasan untuk 

mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelas model 

probing prompting  dengan rata-rata kelas model konvensional dalam hal 

prestasi belajar.  ( Lihat lampiran gambar 11). 
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f. Koefisien korelasi 

Untuk melihat keeratan hubungan digunakan koefisien korelasi sebagai 

berikut 

 

          Besarnya nilai koefisien korelasi ( r ),  diperoleh sebagai berikut: 

 

           r = 
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          r = 
})25,600.2()4,670.183(37}{)3,753.2()9,152.206{37

)25,600.2)(3,753.2()6,452.194(37

22 


 

          r = 
)063,300.761.68,804.795.6)(89,660.580.73,657.627.7(

325,268.159.72,746.194.7




 

          r = 
)7375,504.34)(41,996.46(

875,477.35
 = 

2690795.40

875,477.35
 = 0,881 

 

Jadi besarnya koefosien korelasi adalah 0,881, begitu juga bila dihitung 

besarnya hubungan antara kelas metode probing prompting  dengan kelas 

metode konvensional  terhadap dengan paket program Minitab version 15. 

(lihat lampiran gambar 12) 
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B. Pembahasan 

 

 

Penelitian ini dilakukan di SMK Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah, pada mata 

pelajaran IPS kelas XI AK 1 semester genap pada tahun ajaran 2009/2010 ini, 

dilakukan terhadap penggunaan model pembelajaran Probing-Prompting. 

Dalam penelitian ini dilihat pengaruh terhadap hasil belajar dan perbedaan rata-

rata hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran Probing-Prompting. 

Analisis data dengan menggunakan software SPSS 15 dan software Minitab 15 

, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas,  uji normalitas data, uji 

homogenitas ragam, uji rata-rata, uji perbedaan dua rata-rata dan koefisien 

korelasi serta uji untuk melihat besarnya tingkat pengaruh tersebut. 

 

Uji validitas dan reliabilitas dengan metode belah dua dengan alat bantu paket 

program SPSS 15. Dilihat dari  nilai korelasi Guttman Split-Half Coefficient = 

0,9308  korelasi berada pada kategori sangat kuat bila dibandingkan dengan r 

tabel untuk taraf nyata (  ) = 5 % untuk n = 19 ( dari N of Cases = 37 N of Items 

=  2, yaitu 0,456, karena 0,9308 > 0.456, maka dikatakan bahwa alat ukur 

tersebut adalah reliabel. Dengan demikian korelasi berada pada kategori yang  

sangat kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tes formatif  baik kelas 

Probing-Prompting dan kelas konvensional adalah valid dan reliabel 

 

Uji normalitas data dengan uji Lillifours yang menggunakan kertas peluang 

dengan bantuan paket program Minitab 15, yang diberikan oleh Anderson 

Darling  akan dilihat apakah data pada hasil tes formatif baik untuk kelas 

metode probing prompting dan klasikal normal atau tidak. Uji normalitas yang 

diberikan oleh Anderson Darling statistik hitungnya adalah 0,494. Kriteria uji : 
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Terima H0 , karena 0,641 < 1,96. Kesimpulannya Karena  thitung < ttabel , yaitu: 

0,494 < 1,960 , maka Ho diterima, berarti data hasil tes formatif kelas  bersifat 

normal.  

 

Selanjutnya diperlihatkan uji homogenitas ragam dengan bantuan paket 

program Minitab 15 yang diberikan oleh uji F Fisher dan uji Levene‟s. Ho : 

Data penelitian mempunyai ragam  yang sama ( homogen ), H1 : Data penelitian 

mempunyai ragam yang tidak sama ( tidak homogen ). Taraf Nyata (  ) = 10 %                  

statistik tabelnya  adalah f/2 ( v1, v2 )  = f0,05 (36, 36)  = 1,71. Statistik hitung yang 

diberikan oleh uji F adalah 1,36. Kriteria uji : Terima H0,  jika Fhitung  < Ftabel  dan 

Tolak  H0, jika Fhitung  >  ttabel.   Kesimpulannya: Karena  Fhitung < Ftabel , yaitu: 

1,36 < 1,71 , maka Ho diterima, berarti data hasil tes formatif  kelas metode 

Probing prompting dan metode konvensional mempunyai ragam yang sama 

atau homogen. 

 

Terdapat perbedaan secara  rata-rata antara kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Probing-Prompting dengan  kelas yang tidak menggunakan 

model pembelajaran Probing-Prompting atau kontrol,  Kriteria uji : Terima H0  

jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel. Kesimpulannya: Karena  

thitung > ttabel , yaitu: 4,52 > 1,96 , maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang 

sangat berarti atau sangat signifikan secara rata-rata pemberian metode probing 

prompting,  artinya kita tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara rata-rata kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Probing-Prompting dengan rata-rata kelas yang tidak 
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menggunakan model pembelajaran Probing-Prompting atau kontrol dalam hal 

prestasi belajar IPS.  

 

Berdasarkan analisis uji berbedaan dua rata-rata terlihat bahwa  Kriteria uji : 

Terima H0  jika thitung  < ttabel , atau Tolak  H0  jika thitung  >  ttabel , Kesimpulan uji t 

Student memperlihatkan perbedaan, yaitu: nilai t hitung  = 3,22 dan nilai t    tabel = 

1,96,  sehingga dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel dengan demikian ada 

perbedaan hasil belajar IPS siswa yang diajar secara rata-rata  kelas 

konvensional dengan rata-rata kelas dengan menggunakan model Probing 

Prompting dalam pembelajaran di kelas XI SMK Ma‟Arif 1 Kalirejo Lampung 

Tengah, berarti hasil belajar IPS siswa kelas XI yang diajar dengan metode 

Probing Prompting, lebih tinggi daripada kelas konvensional. 

 

Besarnya nilai koefisien korelasi ( r ),  diperoleh setelah dihitung dengan 

menggunakan rumus produk moment pada hasil di atas didapatkan besarnya 

pengaruh metode probing prompting dan metode konvensional sebesar 0,881 

begitu juga bila dihitung besarnya hubungan antara kelas metode Probing 

Prompting  dengan kelas metode konvensional  terhadap dengan paket program 

Minitab version 15. Hal ini juga terlihat dari data hasil belajar siswa di mana 

pada kelas Probing Prompting rata-rata hasil belajar IPS mencapai 74,41 lebih 

tinggi 4,14 dari kelas Konvensioal yang hanya 70,28.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Probing Prompting pada proses 

pembelajaran IPS sangat efektif. Hal ini dikarenakan model pembelajaran 

Probing Prompting melibatkan siswa secara langsung untuk dapat 

mengemukakan pendapatnya sendiri dalam materi yang dipelajari dan 

menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

semangat  siswa dalam  berpendapat di hadapan teman-temannya. 

 

Model pembelajaran Probing Prompting pada kelas eksperimen jauh lebih cepat 

dipahami siswa sehingga membuat hasil belajar IPS siswa menjadi lebih baik dari 

pada kelas kontrol. Jadi dengan kata lain pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Probing-Prompting dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.   Kesimpulan  

 

      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya yaitu upaya 

meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

Probing Prompting siswa Kelas XI ak 1  dan kelas XI ak 2 SMK Ma‟Arif 

Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat disimpulkan : 

1. Ada pengaruh yang berarti dalam penerapaan model pembelajaran dengan 

metode probing prompting dalam meningkatkan hasil belajar IPS. Hal ini 

dapat dilihat dari skor nilai tes formatif yang diperoleh dengan metode 

problem prompting secara rata-rata kelas sebesar 74,41 sedangkan dengan 

metode konvensional secara rata-rata kelas sebesar 70,28. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran dengan metode probing prompting 

lebih tinggi sebesar 4, 14 dibanding kelas eksperimen dengan metode 

konvensional sebagai kontrol 

3. Besarnya pengaruh metode probing prompting dan metode konvensional 

sebesar 0,881. hal tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dari kedua 

model yang diberikan terhadap pertemuan yang dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh 
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B. Saran     

Berdasarkan hasil peneliti ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran dengan model probing prompting dapat 

dijadikan alternatif pembelajaran bagi guru-guru di sekolahan sebagai 

salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya di SMK 

Ma‟Arif Kalirejo Lampung Tengah  Kelas XI  AK 1  dan AK 3. 

2. Dengan Model pembelajaran metode probing prompting siswa banyak 

terlibat secara aktivitas  pembelajaran, .sehingga hasil belajar  siswa akan 

lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar.  

3. Guru diharapkan lebih kreatif dalam penerapan model pembelajaran di 

kelas supaya siswa lebih aktif dan diperoleh nilai maksimum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	d. Keadaan Perpustakaan Sekolah

