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ABSTRAK

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI ANTARA MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE PROBLEM POSING DAN
TIPE PROBING PROMTING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA SISWA KELAS X IPS

SMA NEGERI 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

ADIL PRIANTO

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hasil belajar siswa yang
pembelajarannya menggunakan model tipe Problem Posing dan tipe Probing
Promting dengan mempertimbangkan kemampuan berpikir kritis mata pelajaran
Ekonomi pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 2 Kotabumi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu dengan pendekatan
komparatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu treatment by level. Populasi
dalam penelitian ini sebanyak 4 kelas dan sampel yang digunakan sebanyak 2
kelas yaitu X IPS 1 dan X IPS 4 yang ditentukan melalui cluster random sampling.
Teknik pengumpulan data melalui tes. Pengujian hipotesis menggunakan analisis
varians dua jalan dan t-test dua sampel independen. Hasil analisis data
menunjukan 1) Ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran Problem
Posing dan Probing Promting, 2) Hasil belajar yang model pembelajaran Problem
Posing lebih tinggi dibandingkan Probing Promting pada berpikir kritis tinggi, 3)
Hasil belajar yang model pembelajaran Probing Promting lebih tinggi
dibandingkan Problem Posing pada berpikir kritis rendah dan, 4) Ada interaksi
antara penggunaan model pembelajaran dan berpikir kritis terhadap hasil belajar.

Kata kunci: hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, Probing Promting, Problem
Posing.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.

Pendidikan dapat menjadikan manusia untuk mengembangkan dirinya agar

menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya guna. Menyadari akan hal

tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan sebab

dengan pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa

yang berkualitas dan mampu untuk menyesuaikan diri untuk hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak
mulia, sehat, berilmu cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, dijelaskan bahwa pendidikan

diwujudkan dengan proses pembelajaran yang mengusahakan peserta didik

aktif mengembangkan diri agar memiliki pengetahuan mengubah sikap dan

tingkah laku menjadi terpelajar, yang proaktif tanggap terhadap perubahan

zaman serta meningkatkan daya guna yang mengarah pada perubahan kondisi

kearah lebih baik.

Untuk mewujudkan pendidikan yang terarah, terencana dan

berkesinambungan perlu adanya peran aktif dari semua pihak diantaranya

adalah pemerintah, guru, orangtua dan lain-lain. Mutu pendidikan haruslah

ditingkatkan dengan cara memperbaiki pembelajaran agar siswa menjadi

lebih aktif dan mencapai hasil belajar yang baik, yang kemudian bekal ilmu

tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan potensi yang telah

dimilikinya.

Pemerintah telah menetapkan jalur dan jenjang pendidikan, seperti yang
tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan adalah wahana
yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan jenjang
pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
akan dikembangkan. Oleh karena itu, upaya untuk membentuk dasar dari
setiap masyarakat, jalur pendidikan diatas ialah pendidikan formal, non
formal dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
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tinggi. SMA merupakan jenjang Sekolah Menengah Atas yang dalam

kegiatan belajar mengajarnya siswa sudah di kelompokkan ke dalam jurusan

IPA dan IPS. Mata pelajaran ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di

sekolah yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usaha

memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas yang

terbatas jumlahnya. Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa

yunani yang menunjuk kepada “pihak yang mengelola rumah tangga”. Ilmu

ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat

mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka.

Proses pembelajaran ekonomi di SMA selama ini masih terdapat kelemahan.

Pertama, pola pembelajaran yang diterapkan masih terpusat pada guru

(teacher oriented), sehinnga siswa kurang diberi kesempatan untuk

mengembangkan kreativitas dan belum terlibat dalam proses pembelajaran.

Kedua, penerapan pembelajaran kooperatif untuk materi ekonomi belum

secara jelas memenuhi prosedur pembelajaran kooperatif. Ini terlihat dalam

proses pembelajaran yang hanya didominasi oleh siswa yang pandai,

sementara siswa yang kemampuannya rendah kurang berpartisipasi dalam

mengerjakan tugas kelompok sehingga interaksi antara siswa dengan siswa

yang lain sangat kurang. Kelemahan tersebut berdampak pada rendahnya

hasil belajar siswa.

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting sebagai indikator

keberhasilan belajar. Bagi seorang guru, hasil belajar siswa merupakan

pedoman evaluasi sebagai keberhasilan belajar siswa. Sedangkan bagi siswa,
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hasil belajar merupakan sarana informasi yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah mengelami

perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Hal

ini senada dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 128) yang menyatakan

bahwa “siswa dinyatakan berhasil dalam belajarnya apabila siswa tersebut

menguasai bahan pelajaran minimal 75%”.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas X

IPS SMA Negeri 2 Kotabumi Tahun Pelajaran 2016/2017 diketahui hasil

belajar siswa sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Ujian Harian Semester Ganjil Siswa Kelas X IPS SMA
Negeri 2 Kotabumi Tahun Pelajajaran 2016/2017

No Kelas
Nilai Interval

Jumlah Siswa
<75 ≥75

1 X IPS 1 27 11 38
2 X IPS 2 13 25 38
3 X IPS 3 29 8 37
4 X IPS 4 27 10 37

Siswa 96 54 150
% 64,0 36,0 100

Sumber : Guru Mata Pelajaran Ekonomi 2016

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa kurang

optimal. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yang berlaku di SMA Negeri 2 Kotabumi yaitu sebanyak 54

siswa dari 150 atau 36,0%. Sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 96

siswa atau mencapai 64,0%. Sehinngga dapat diketahui bahwa hasil belajar

siswa masih tergolong rendah.
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Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 107), yang
menyatakan bahwa kriteria tingkat keberhasilan siswa adalah sebagai berikut:
istimewa/maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran dapat diketahui oleh
siswa, baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76% s/d 99%) bahan
pelajaran yang diajarkan dapat diketahui oleh siswa, baik/minimal: apabila
bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60% s/d 75%) dikuasai oleh siswa,
kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai
oleh siswa.

Setelah melakukan wawancara terhadap guru Ekonomi SMA Negeri 2

Kotabumi diketahui bahwa model belajar yang masih digunakan sejauh ini

masih menggunakan metode langsung atau metode ceramah. Siswa hanya

mampu menerima pembelajaran dan informasi yang di dapat dari guru.

Metode langsung tersebut kurang optimal, tidak semua siswa mampu

menangkap dan menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga

hasil belajar siswa tidak maksimal dan memuaskan.

Kurang optimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X

SMA Negeri 2 Kotabumi menunjukan hasil belajar yang kurang maksimal

maka diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan

suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan hasil belajar yang sudah seharusnya mulai diterapkan di

sekolah.

Untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai

dengan perkembangan zaman, banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai

pembelajaran yang berkualitas di sekolah salah satunya yaitu peran guru

dalam proses pembelajaran. Guru sangat berperan penting dalam dunia
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pendidikan, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat

bergantung pada guru.

Menurut Rusman (2012: 19), guru adalah seorang pendidik, pembimbing, dan

pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar

yang kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik dan memberi

rasa aman, memberi ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan

inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.

Guru dituntut untuk lebih kreatif dan mampu menggunakan serta

mengkombinasikan model-model pembelajaran yang tepat sesuai dengan

materi pembelajaran yang mampu merangsang siswa agar aktif dalam proses

belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu

pembelajaran kooperatif.

Rusman (2012: 202) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif
(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang
anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok
yang bersifat homogen. Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar
bekerja sama dengan anggota lainnya. Hal ini akan terciptanya sebuah
interaksi lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara
guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru.

Pembelajaran kooperatif mewadahi untuk siswa dapat bekerja sama dalam

kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Kooperatif merupakan

kebersamaan, artinya tiap anggota kelompok bertanggung jawab dengan

sesama anggotanya. Dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru lebih

berperan sebagai fasilitator, menggerakkan siswa untuk menggali informasi

dari berbagai sumber sehingga wawasan yang diperoleh siswa lebih luas.
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Oleh karena itu, siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan

pengalaman langsung dalam menemukan dan menerapkan ide-ide mereka.

Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam proses pembelajaran yang

dapat menyemangati serta memberikan motivasi kepada siswa untuk

mengikuti pembelajaran.

Terdapat beragam model dalam pembelajaran kooperatif, sehingga

memudahkan guru dalam memilih tipe yang sesuai dengan pokok bahasan,

tujuan pembelajaran, suasana kelas, sarana yang dimiliki dan kondisi internal

peserta didik seperti minat mereka dalam menerima pelajaran. Dua diantara

model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan yaitu model

pembelajaran tipe Problem Posing dan tipe Probing Promting.

Problem Posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Kata “problem”

yang artinya masalah/soal sedangkan “posing” yang berasal dari “to pose”

yang berarti mengajukan. Menurut Sriwenda (2013: 2), Problem Posing yang

disebut juga dengan pengajuan soal yang mendalam, model ini merupakan

kegiatan yang mengarah pada sikap kritis dan kreatif. Sebab, dalam model

pembelajaran ini mengharuskan siswa membuat pertanyaan dari informasi

yang diberikan. Pembelajaran Problem Posing dapat membangun siswa

mengembangkan ide-ide yang ada, dapat memberikan pengalaman bagi siswa

yang malu bertanya yaitu siswa dapat memberikan pertanyaan melalui

rangkuman atau tulisan soal-soal yang akan dibahas, membantu siswa dalam

memecahkan masalah yang mungkin dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh
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siswa sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan

masalah.

Pembelajaran model Probing Promting adalah merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif. Menurut arti katanya, Probing adalah penyelidikan,

pemeriksaan dan Promting adalah mendorong atau menuntun. Penyelidikan

atau pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi yang telah

ada pada diri siswa agar dapat digunakan untuk memahami pengetahuan atau

konsep baru. Dalam model ini, guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang

sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang

mengaitkan pengetahuan tiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan

baru yang sedang dipelajari. Suherman dalam Huda (2014: 281).

Melalui kedua model pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat lebih

aktif dan kreatif lagi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah

memahami materi yang disampaikan oleh guru dan dapat mencapai indikator

dari kompetensi dasar serta hasil belajar Ekonomi siswa dapat memenuhi

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditentukan di sekolah.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah kemampuan berpikir

kritis siswa. Kemampuan berpikir juga sangat berpengaruh dalam proses

pembelajaran siswa. Dalam dunia pendidikan proses pembelajaran selama ini

penekanannya lebih pada hafalan dan mencari satu jawaban yang benar

terhadap soal-soal yang diberikan. Menurut Ennis dalam Tilaar (2011: 15),

menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir reflektif yang



9

berfokus untuk memutuskan apa yang diyakini untuk diperbuat. Karena

proses berpikir merupakan aspek penting dalam pendidikan.

Berpikir kritis adalah berpikir rasional dalam menilai suatu masalah. Sebelum

mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan, maka dilakukan

pengumpulan informasi untuk mencari serta mengembangkan alternatif

pemecahan atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya kemampuan berpikir

kritis erat kaitannya dengan proses berpikir kognitif dan indikator-

indikatornya. Indikator berpikir kritis dapat dilihat dari karakteristiknya

sehingga dengan memiliki karakteristik tersebut seseorang dapat dikatakan

memiliki kemampuan berpikir kritis.

Facione dalam Karim (2015: 93), mengungkapkan empat indikator berpikir

kritis utama yang terlibat di dalam proses berpikir kritis yaitu,

menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi dan membuat inferensi.

Dimana siswa menjelaskan apa yang mereka pikirkan dan bagaimana mereka

sampai pada kesimpulan yang telah didapat pada saat inferensi.

Menurut Susanto dalam Karim (2015: 92) menyatakan bahwa upaya untuk
pembentukan kemampuan berpikir kritis siswa yang optimal mensyaratkan
adanya kelas yang interaktif, siswa dipandang sebagai pemikir bukan seorang
yang diajar, dan pengajar berperan sebagai mediator, fasilitator dan motivator
yang membantu siswa dalam belajar bukan mengajar. Salah satu faktor yang
menentukan keberhasilan pembentukan kemampuan berpikir siswa adalah
keahlian dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat.
Dengan model pembelajaran yang tepat siswa mampu membentuk,
mengembangkan bahkan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Salah
satu model pembelajaran yang diduga dapat memfasilitasi untuk membentuk
kemampuan berpikir kritis adalah pembelajaran pengajuan dan pemecahan
masalah (Problem Posing dan Probing Promting).
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Perbaikan dan penerapan proses pembelajaran diperlukan guna mencapai

pembelajaran yang optimal, maka diperlukan inovasi pembelajaran yang

mampu merealisasikan kemampuan berpikir dan hasil belajar siswa. Salah

satu inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan ialah dengan cara pemilihan

model pembelajaran yang dapat menunjang kemampuan berpikir kritis dan

nantinya mendapat hasil belajar yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi antara

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Posing dan Tipe Probing

Promting dengan Mempertimbangkan Kemampuan Berpikir Kritis pada

Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara Tahun

Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut.

1. Hasil pembelajaran Ekonomi masih kurang optimal, hal ini tampak tidak

tercapainya kriteria ketuntasan minimum.

2. Pusat pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered).

Sehingga partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih

terbilang rendah.

3. Guru kurang menerapkan model-model pembelajaran kooperatif yang

menarik dan dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Hal
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ini menyebabkan proses belajar mengajar menjadi monoton sehingga

siswa mengalami kejenuhan belajar di kelas.

4. Kurangnya interaksi tanya jawab antara siswa dengan guru dalam proses

pembelajaran.

5. Belum diterapkan model pembelajaran Problem Posing dan Probing

Promting dalam proses belajar mengajar, yang mampu meningkatkan

kemampuan berpikir siswa.

6. Kemampuan berpikir kritis siswa yang selama ini kurang dikembangkan.

7. Belum diketahuinya pengaruh interaksi antara model pembelajaran

dengan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tampak jelas

bahwa masalah hasil belajar ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka

penelitian ini dibatasi pada kajian membandingkan antara penerapan model

pembelajaran tipe Problem Posing dan model pembelajaran tipe Probing

Promting, dengan variabel moderator yaitu Kemampuan Berpikir Kritis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar Ekonomi siswa yang diajarkan

dengan model pembelajaran Problem Posing dan model pembelajaran

Probing Promting?
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2. Apakah hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model Problem Posing lebih tinggi dibandingkan

pembelajaran yang menggunakan model Probing Promting pada siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi?

3. Apakah hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model Probing Promting lebih tinggi dibandingkan

pembelajaran yang menggunakan model Problem Posing pada siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah?

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan

berpikir kritis terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa yang

diajarkan dengan model pembelajaran Problem Posing dan model

pembelajaran Probing Promting.

2. Mengetahui efektivitas hasil belajar Ekonomi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Posing dan

yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Probing Promting

pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi.

3. Mengetahui efektivitas hasil belajar Ekonomi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Probing Promting

dan yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Problem Posing

pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah.
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4. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara model pembelajaran

dengan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar mata pelajaran

Ekonomi.

F. Kegunaan  Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini, yaitu.

1. Secara Teoritis

Untuk menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang

menekankan panerapan model pembelajaran yang berbeda pada mata

pelajaran Ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan yang

bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran di sekolah.

b. Menjadi bahan masukan untuk guru dan sumbangan pemikiran

tentang alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil

belajar Ekonomi.

c. Sebagai tambahan pengetahuan untuk meningkatkan hasil belajar

melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa secara lebih

optimal.

d. Bagi peneliti sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu

yang telah diperoleh serta sebagai syarat menyelesaikan studi di

Universitas Lampung.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil belajar Ekonomi, model pembelajaran

Problem Posing dan model pembelajaran Probing Promting serta

kemampuan berpikir kritis.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kotabumi.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah semester genap tahun ajaran 2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PENELITIAN YANG
RELEVAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka di kemukakan hasil belajar; pengertian pembelajaran

kooperatif; serta karakteristik model pembelajaran Problem Posing dan

Probing Promting.

1. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah suatu angka atau indeks yang menentukan berhasil

atau tidaknya seorang siswa dalam proses pembelajaran. Angka dari hasil

tes yang diperoleh siswa tidak hanya sekedar gambaran usaha belajar

siswa yang dilakukan dalam pembelajaran tapi juga merupakan gambaran

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Lina

dalam Slameto (2010: 8).

Hasil belajar menurut Damyati dan Mudjiono, (2010: 3) menyatakan:

“hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya

penggal dan puncak proses belajar”.
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Sementara menurut Gagne dalam Uno (2008: 210), mengkategorikan lima

kemampuan sebagai hasil belajar, yaitu keterampilan intelektual

(intelectual skills), informasi verbal (verbal information), strategi kognitif

(cognitive strategies), keterampilan motorik (motor skills) dan sikap

(attitudes).

Sejalan dengan Bloom dalam Uno (2008: 211), hasil belajar merupakan
perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah
afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif mengacu pada respons
intelektual, seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis
dan evaluasi. Ranah afektif mengacu pada respons sikap, sedangkan ranah
psikomotorik berhubungan dengan perbuatan fisik (action).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa hasil

belajar merupakan hasil kemampuan seorang diperoleh setelah menempuh

proses belajar, kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif,

afektif dan psikomotorik, yang dicerminkan dalam bentuk angka atau skor

yang diperoleh setelah mengikuti tes. Hasil belajar memiliki arti penting

karena dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur keberhasilan dalam proses

pembelajaran di sekolah.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Dalyono (2012: 55), berhasil atau tidaknya seseorang dalam

belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian

hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada

pula dari luar dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar yaitu.
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a. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) antara lain:

kesehatan; inteligensi dan bakat; minat dan motivasi; cara belajar.

b. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) antara lain: keluarga;

sekolah; masyarakat; lingkungan sekitar.

2. Definisi Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Slameto (2010: 21). Pengertian ini menitik beratkan bahwa

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu dengan

lingkungannya, di dalam interaksi inilah terjadinya serangkaian

pengalaman-pengalaman belajar.

Sementara menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2010: 10),

menyatakan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks, belajar

terdiri dari tiga komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal

dan hasil belajar. Menurut Peaget pembelajaran terdiri dari empat langkah

berikut.

a. Menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak didik.
b. Memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut.
c. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan

pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah.
d. Menilai setiap pelaksanaan kegiatan, memperhatikan keberhasilan,

dan melakukan revisi.

Slameto (2010: 27-28), mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai
berikut.

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan  untuk belajar
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1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif,
meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional;

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang
kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional;

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang  dimana anak dapat
mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan
efektif;

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dalam lingkungannya.
b. Sesuai hakikat belajar

1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya;

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi eksplorasi, dan
discovery;

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian
satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan
pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan
respon yang diharapkan.

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari
1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur,

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap
pertanyaannya;

2. Belajar harus dapat mendapat kemampuan tertentu sesuai dengan
tujuan intsruksional yang harus dicapainya.

d. Syarat keberhasilan belajar
1. Belajar merupakan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang;
2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian/keterampilan/sikap ini mendalam pada siswa.

Keempat prinsip belajar tersebut sangatlah penting untuk dipahami agar

proses belajar menjadi maksimal. Belajar adalah suatu proses yang

kontinyu. Dimana proses belajar yang dialami oleh siswa ditandai dengan

terjadinya perubahan perilaku dalam diri siswa baik aspek kognitif, afektif,

serta psikomotor dan dengan tahap demi tahap sesuai perkembangannya

yang tercermin dalam hasil belajar siswa, akibat belajar tersebut siswa

mencapai tujuan belajar tertentu. Dengan demikian makin meningkatnya

kemampuan maka secara keseluruhan siswa dapat mencapai tingkat

kemandirian dalam belajar. Dimyati dan Mujiono (2010: 23-24).
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, belajar adalah suatu proses

perubahan tingkah laku dari dalam diri siswa dan secara kontinyu, yaitu

dari tahapan ke tahapan selanjutnya sesuai perkembangannya. yang akan

memberikan suatu pengalaman baik besifat kognitf, afektif dan

psikomotorik, serta menjadi seorang yang tidak tahu menjadi tahu dan dari

tidak mengerti menjadi mengerti.

3. Teori Belajar

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan orang, sehingga

membantu kita memahami kompleks inheren pembelajaran. Ada beberapa

teori diantaranya yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif,

dan teori belajar konstruktivisme.

a. Teori Belajar Behavioristik

Dalyono (2012: 30), Teori ini mengatakan tingkah laku manusia itu

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcemen)

dari lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat

jalinan yang erat antara reaksi behavioral dengan stimulasinya.

Guru-guru yang menganut pandangan ini berpendapat, bahwa tingkah

laku murid-murid merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan

mereka pada masa lalu dan masa sekarang, dan bahwa segenap

tingkah laku merupakan hasil belajar, dan kita dan dapat menganalisis

kejadian tingkah laku dengan jalan mempelajari latar belakang

penguatan (reinforcement) terhadap tingkah laku tersebut. Dalyono
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(2012: 30). Hal ini dapat diartikan bahwa belajar merupakan akibat

adanya stimulus dari luar dan respon dari siswa. Psikologi alairan

behavioristik mulai berkembang sejak lahirnya teori-teori tentang

belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson dan Guthrie.

Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal

belajar.

Teori belajar Thorndike disebut “connectionism” karena belajar

merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan

respon. Teori ini sering pula disebut “trial-and-error learning”. Objek

penelitian dihadapkan kepada situasi baru yang belum dikenal dan

membiarkan objek melakukan berbagai pola  aktivitas untuk merespon

situasi itu. Dalam hal itu objek mencoba berbagai cara bereaksi

sehingga menemukan keberhasilan dalam membuat koneksi sesuatu

reaksi dengan stimulusnya.

Ciri-ciri belajar dengan “trial-and-error” menurut Thorndike dalam
Dalyono (2012: 31) yaitu:
1) ada morif pendorong aktivitas;
2) ada berbagai respon terhadap situasi;
3) ada eliminasi respon-respon yang gagal/salah; dan
4) ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan.

Teori belajar behavioristik adalah suatu proses belajar dengan

stimulus respon lebih mengutamakan unsur-unsur kecil, yang bersifat

umum. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar
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behavioristik ini adalah terbentuknya suatu prilaku yang diinginkan,

karena pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi suatu proses belajar.

Dengan demikian bahwa teori behavioristik ini berhubungan dengan

model pembelajaran Problem Posing dan Probing Promting karena

dalam teori ini menekankan pada pemberian stimulus untuk

menghasilkan respon sebanyak-banyaknya.

b. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak

hanya dikontrol oleh “reward” dan “reinforcement”, tetapi tingkah

laku seorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan

mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi.

Dalyono (2012: 34). Situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam

situasi itu dan memperoleh “insight” untuk pemecahan masalah. Jadi

kaum kognitif berpandangan, bahwa tingkah laku seseorang lebih

bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada

didalam suatu situasi. Keseluruhan adalah lebih pada bagian-

bagiannya. Mereka memberi tekanan pada organisasi pengamatan atas

stimulasi di dalam lingkungan serta pada faktor-faktor yang

mempengaruhi pengamatan. Tokoh aliran kognitif antara lain Piaget,

Ausubel, Bruner, Bloom dan Krathwol.

Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual

dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak, Dalyono (2012:

37). Piaget adalah seorang psikolog “developmental” karena
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penelitiannya mengenai perkembangan pribadi serta perubahan umur

yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Piaget memakai

istilah “scheme” secara “interchangeably” dengan istilah struktur.

“scheme” adalah pola tingkah laku yang dapat diulang.

Scheme menurut Piaget dalam Dalyono (2012: 38), berhubungan
dengan.
1) Refleks-refleks pembawaan; misalnya benapas, makan, minum.
2) Scheme mental; misalnya “scheme of classification”, “scheme of

operation” (pola tingkah laku yang masih sukar untuk diamati
seperti sikap), dan “scheme of operation” (pola tingkah laku yang
dapat diamati).

Piaget dalam Dalyono (2012: 38), inteligensi itu sendiri terdiri dari
tiga aspek, yaitu.

1) Struktur, disebut juga “scheme”, seperti yang dikemukakan diatas.
2) Isi, disebut juga “content”, yaitu pola tingkah laku spesifik tatkala

individu menghadapi masalah.
3) Fungsi, disebut juga “function”, yang berhubungan dengan cara

seorang mencapai kemajuan intelektual.

Berdasarkan teori tersebut hubungannnya dengan model pembelajaran

Problem Posing dan Probing Promting, tingkah laku seseorang dalam

memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengoerganisir,

menyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan

yang baru dengan pengetahuan yang telah ada.

c. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruksi berarti bersifat membangun, dalam kontek filsafah

pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya

membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.

Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih
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menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan

serta upaya dalam mengkontruksi pengalaman. Dalam proses

pembelajarannya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir

tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan

imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Para ilmuan yang mendukung pada teori konstruktivisme adalah

Graselfeld, Bettencourt, Matthews, Piaget, Driver dan Oldham. Piaget

dalam Siregar (2014: 39), mengemukakan bahwa pengetahuan

merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya,

proses pengalaman berjalan secara terus menerus dan setiap terjadi

rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru.

Teori Konstruktivisme sendiri menurut Siregar (2014: 39), adalah
pemahaman belajar sebagai suatu proses pembentukan konstruksi
pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri
seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat
dipidahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada orang lain.
berdasarkan teori ini pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja
dari pikiran guru ke pikiran siswa.

Teori konstruktivisme dalam pembelajaran siswalah yang harus

mendapat penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan

pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Siswa perlu

memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi

dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan siwa secara aktif ini

perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan
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membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif

siswa.

Menurut Driver dalam Siregar (2014: 39), ciri-ciri belajar berbasis
konstruktivisme adalah sebagai berikut.
1) Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan

motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi
kesempatan melakukan observasi;

2) Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan
berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain;

3) Restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide orang lain,
membangun ide baru mengevaluasi ide baru;

4) Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu idea atau
pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada
bermacam-macam situasi;

5) Review, yaitu dalam mengaplikasi pengetahuan, gagasan yang
ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah.

Dasar aliran konstruktivisme berdasarkan pendapat diatas dapat

diketahui bahwa aliran tersebut menghendaki agar pengetahuan

dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci

utama dari proses pembelajaran. Pada penerapan teori konstruktivisme

kegiatan belajar ditunjukan untuk membantu siswa dalam

mengkonstruk pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dialami

oleh siswa dalam kehidupannya. Melalui penerapan teori

konstruktivisme ini siswa diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan berpikir dari pengetahuannya.

Berdasarkan penjelasan teori belajar diatas, teori konstruktivisme

berhubungan dengan model pembelajaran Problem Posing dan

Probing Promting, kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme

karena siswa sendiri yang harus menemukan dan

menstransformasikan sendiri informasi yang baru kemudian siswa
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mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, serta mengaitkan

pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya sehingga pengetahuan

baru dapat terbentuk.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori

konstruktivisme. Pada dasarnya pendekatan teori konstruktivisme

dalam belajar adalah suatu pendekatan dimana siswa harus secara

individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang

kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan

merevisinya bila perlu.

Rusman (2012: 202), menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif
(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara
siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang
dengan struktur kelompok yang bersifat homogen.

Mengacu pada pengertian tersebut pembelajaran kooperatif merupakan

suatu model pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-

kelompok yang memiliki tingakat kemampuan berbeda. Untuk

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar, karena tujuan

kelompok adalah tujuan bersama. Pada model pembelajaran ini, guru

lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan
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penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa

sendiri, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya.

Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman

langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini merupakan kesempatan

bagi siswa untuk mengemukakan dan menerapkan ide-ide mereka

sendiri. Dalam pembelajaran ini akan terciptanya interaksi yang lebih

luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan

siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, adanya interaksi

tersebut mewadahi siswa bersikap kooperatif dengan sesama anggota

kelompoknya.

b. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

Sanjaya dalam Rusman (2012: 206), pembelajaran kooperatif dapat

dijelaskan dalam beberapa perspektif, yaitu.

1. Perspektif motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada
kelompok yang dalam kegiatannya saling membantu untuk
memperjuangkan keberhasilan kelompok.

2. Perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap siswa akan saling
membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua
anggota kelompok memperoleh keberhasilan.

3. Perspektif perkembangan kognitif artinya dengan adanya interaksi
antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa
untuk berpikir mengolah berbagai informasi.

Menurut Rusman (2012: 207), karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran
kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pembelajaran secara tim
b. Didasarkan pada manajemen kooperatif
c. Kemauan untuk bekerja sama
d. Keterampilan bekerja sama
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik,

penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan

sosial. Rusman (2012: 209). Dengan pembelajaran kooperatif

diharapkan memiliki dampak positif terhadap siswa yang memiliki hasil

belajar rendah, model pembelajaran kooperatif juga lebih efektif untuk

mengembangkan kompetensi sosial siswa.

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa dalam memahami

konsep-konsep yang sulit dipahami. Tujuan penting dalam

pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa

keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Rusman (2012: 210).

Pada pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja.

Namun, siswa juga harus mempelajari keterampila-keterampilan khusus

yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini

berfungsi untuk melancarkan hubungan, kerja dan tugas. Peranan

hubungan kerja dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi

antar anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan

membagi tugas antar anggota kelompok selama kegiatan.

d. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif, pelajaran dimulai dengan
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menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar.

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif menurut Rusman,

(2012: 211) adalah.

Tabel 2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap 1
Menyampaikan
Tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai pada kegiatan pelajaran dan
menekankan pentingnya topik yang akan
dipelajari dan memotivasi siswa belajar.

Tahap 2
Menyajikan
informasi

Guru menyajikan informasi atau materi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui
bahan bacaan.

Tahap 3
Mengorganisasikan
Siswa ke dalam
Kelompok-
kelompok Belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membimbing setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efektif dan efisien.

Tahap 4
Membimbing
Kelompok Bekerja
dan Belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.

Tahap 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Tahap 6
Memberikan
Peghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok.

e. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif

Menurut Roger dan David Johnson dalam Rusman (2012: 212), ada

lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning),

yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence), yaitu
dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian
tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok
tersebut. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kinerja masing-
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masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam
kelompok akan merasakan saling ketergantungan.

2. Tanggung jawab perseorang (individual accountability), yaitu
keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing
anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam
kelompok tersebut.

3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu
memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota
kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi
untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota
kelompok lain.

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu
melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi
dalam kegiatan pembelajaran.

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi
kelompok  untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok dan hasil
kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan
lebih efektif.

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Posing

Problem Posing merupakan istilah dalam bahasa inggris. Kata “problem”

yang artinya masalah/soal sedangkan “posing” yang berasal dari “to pose”

yang berarti mengajukan. Sriwenda (2013: 2), Problem Posing yang

disebut juga dengan pengajuan soal yang mendalam, model ini merupakan

kegiatan yang mengarah pada sikap kritis dan kreatif. Sebab, dalam model

pembelajaran ini mengharuskan siswa membuat pertanyaan dari informasi

yang diberikan.

Cankoy dan Darbaz dalam Sriwenda (2013: 2), mengatakan bahwa
Problem Posing memberikan kelebihan pada siswa dalam hal memperoleh
pengetahuan dengan cara menganalisa suatu masalah. Hal ini dapat dilihat
dari tiga hal yaitu pengulangan masalah, visualisasi masalah dan penalaran
kualitatif siswa.
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Meskipun objek utama dalam Problem Posing adalah mengaktifkan dan

mendalami pembelajaran, sebenarnya dapat memaknai sebagai penguatan

pembelajaran berupa:

a. memberikan cara baru untuk menetapkan ukuran dalam belajar dan
mengajar;

b. memberikan cara yang efektif untuk motivasi belajar; dan
c. memperoleh timbal balik dari para siswa melalui pertanyaan-

pertanyaan mereka dan partisipasi dalam kelompok. Dongseng dalam
Napirin (2011: 85).

Pembelajaran Problem Posing dapat membangun siswa mengembangkan

ide-ide yang ada, dapat memberikan pengalaman bagi siswa yang malu

bertanya yaitu siswa dapat memberikan pertanyaan melalui rangkuman

atau tulisan soal-soal yang akan dibahas, membantu siswa dalam

memecahkan masalah yang mungkin dihadapi atau yang sedang dihadapi

oleh siswa sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif untuk

memecahkan masalah. Manfaat pembelajaran Problem Posing menurut

Napirin (2011) adalah:

a. membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan-keyakinan dan
kesukaan terhadap pelajaran sebab ide-ide siswa dicobakan untuk
memahami masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan
performennya dalam pemecahan masalah,

b. membentuk siswa berpikir kritis dan kreatif,
c. dapat mempromosikan semangat inkuiri dan bentuk pikiran yang

berkembang dan fleksibel,
d. mendorong atau memotivasi siswa untuk lebih bertanggung jawab

dalam belajarnya,
e. mempertinggi kemampuan pemecahan masalah, sebab pengajuan soal

memberikan penguat-penguat dan memperkaya konsep-konsep dasar,
f. mendorong atau memotivasi siswa lebih banyak membaca materi

pelajaran.

Sintak model pembelajaran Problem Posing menurut Herdian (2009)
yaitu:
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1. guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk
belajar;

2. guru menyajikan informasi baik secara ceramah, merangkum atau
tanya jawab selanjutnya memberikan contoh cara pembuatan soal dari
informasi yang telah diberikan;

3. guru membentuk kelompok belajar antara 5-6 orang siswa tiap
kelompok yang bersifat heterogen;

4. selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing kelompok-
kelompok yang mengalami kesulitan dalam membuat soal dan
menyelesaikannya;

5. guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari
dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
pekerjaannya;

6. guru memberi penghargaan kepada siswa atau kelompok yang telah
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik; dan

7. guru mengevaluasi kembali pembelajaran untuk melihat pemahaman
siswa.

Pembelajaran Problem Posing memiliki kelebihan serta kelemahan yang

mungkin dapat berpengaruh terhadap siswa. Kelebihan dan kelemahan

model pembelajaran Problem Posing menurut Napirin (2011) yaitu :

Kelebihan model pembelajaran Problem Posing adalah:
a. mendidik murid berpikir kritis,
b. siswa aktif dalam pembelajaran,
c. belajar menganalisa suatu masalah,
d. mendidik anak percaya diri sendiri.

Kelemahan model pembelajaran Problem Posing adalah:
a. memerlukan waktu yang cukup banyak,
b. tidak bisa digunakan dikelas-kelas rendah,
c. tidak semua murid terampil bertanya.

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Probing Promting

Pembelajaran model Probing Promting adalah salah satu model

pembelajaran kooperatif. Menurut arti katanya, Probing adalah

penyelidikan dan pemeriksaan, sementara Promting adalah mendorong

atau menuntun. Peneyelidikan disini artinya menggali informasi yang ada
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pada siswa dan kemudian menuntun siswa untuk menemukan informasi

yang baru.

Pembelajaran Probing Promting adalah pembelajaran dimana guru

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali

gagasan siswa sehingga dapat mengembangkan proses berpikir yang

mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan

pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya, Suherman dalam Huda

(2014: 281). Selanjutnya, mengkonstruksikan konsep prinsip dan aturan

menjadi pengetahuan baru, dan dengan demikian pengetahuan baru tidak

diberitahukan.

Pembelajaran Probing Promting sangat erat katannnya 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 siswa yang
bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban
berikutnya lebih jelas, akurat dan beralasan. Suherman (2001: 160).

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran Probing Promting akan

terjadi suasana tegang didalam kelas. Namun, suasana tegang demikian

bisa dikurangi dengan guru memberi serangkaian pertanyaan disetai wajah

ramah, canda dan senyum serta jawaban siswa yang salah harus dihargai

karena salah adalah ciri siswa sedang belajar dan telah berpartisipasi dalam

proses pembelajaran.

Model pembelajaran ini dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk

lebih memahami secara mendalam suatu masalah hingga mencapai satu

jawaban yang dituju. Proses pencarian dan penemuan jawaban atas
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masalah tersebut peserta didik berusaha menghubungkan pengetahuan dan

pengalaman yang telah dimilikinya dengan pertanyaan yang akan

dijawabnya.

Menurut Suherman (2001: 55), “terdapat dua aktivitas siswa yang saling
berhubungan dalam pembelajaran Probing Promting, yaitu aktivitas siswa
yang meliputi aktivitas berpikir dan aktivitas fisik yang berusaha
membangun pengetahuannya, serta aktivitas guru yang berusaha
membimbing siswa dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang
memerlukan pemikiran tingkat rendah sampai pemikiran tingkat tinggi”.

Sintak pembelajaran Probing Promting dijabarkan melalui tujuh tahap

probing, Sudarti dalam Huda (2014: 282), yang kemudian dikembangkan

dengan promting sebagai berikut.

1) Siswa dihadapkan pada situasi baru, misalnya dengan memperhatikan
gambar atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan.

2) Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa.

3) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepeda siswa
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam
merumuskan permasalahan.

4) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
5) Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa

lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa
terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa
tersebut mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang diberikan
kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka guru mengajukan
pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk
jalan penyelesaian jawaban. Kemudian, guru memberikan pertanyaan
yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, hingga
siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar
atau indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah ke enam ini
sebaiknya diberikan kepada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh
siswa terlibat dalam seluruh kegiatan Probing Promting.

6) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk
lebih menekankan bahwa PTK/indikator tersebut benar-benar telah
diapahami oleh seluruh siswa.
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Model pembelajaran Probing Promting cocok diterapkan pada suatu topik

yang menuntun siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman

yang dialami sendiri. Berdasarkan teori model pembelajaran Probing

Promting tersebut, jelas bahwa model pembelajaran ini dapat mendorong

siswa untuk lebih belajar aktif dan lebih bermakna. Artinya siswa dituntut

selalu berpikir tentang suatu persoalan dan mereka mencari sendiri cara

penyelesaiannya, sehingga peserta didik menjadi lebih terlatih untuk selalu

menggunakan keterampilan kognitifnya, sehingga pengetahuan dan

pengalaman belajar peserta didik dapat tertanam dalam jangka waktu yang

cukup lama.

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Probing Promting menurut

Nurjanah (2013: 22-23) yaitu:

Kelebihan pembelajaran Probing Promting adalah:

1. mendorong siswa lebih aktif berpikir;
2. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas;
3. pembelajaran lebih kondusif, karena pertanyaan dapat menarik dan

memusatkan kepada siswa.

Kelemahan pembelajaran Probing Promting adalah:

1. memerlukan waktu yang cukup banyak;
2. siswa merasa takut dan tegang;
3. dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk

memberikan pertanyaan kepada setiap siswa.

7. Kemampuan Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan berpikir rasional dalam memecahkan masalah.

Slameto (2010: 144), mengatakan berpikir kritis sama pengertiannya

dengan berpikir konvergen yang berarti berpikir menuju satu arah yang



35

benar atau jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu

masalah. Dengan berpikir kritis dapat membantu siswa lebih aktif dalam

proses pembelajaran.

Suryosubroto (2009: 193), mengungkapkan kemampuan berpikir kritis
adalah proses mental untuk menganalisis informasi didapat melalui
pengamatan, pengalaman, komunikasi dan membaca. Peserta didik
berpikir kritis ditunjukkan dengan kemampuan menganalisa masalah
secara kritis dengan kemampuan menganalisa masalah secara kritis dengan
pertanyaan mengapa, mampu menunjukkan perubahan-perubahan secara
detail, menemukan penyelesaian masalah yang kurang lazim, memberikan
ide yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain, memberikan argumen
dengan perbandingan atau perbedaan.

Berdasarkan pendapat tersebut berpikir kritis merupakan proses berpikir

tingkat tinggi dimana dari informasi yang diterima kemudian siswa

menganalisis, mesintesis dan mengevaluasi, dari proses tersebut akan

menunjukan perubahan dalam penyelesaian masalah, dan memilih jawaban

yang paling tepat.

Dewey dalam Fisher (2009: 2), seorang filsuf, psikolog dan edukator
berkebangsaan Amerika, secara luas dipandang sebagai bapak tradisi
berpikir kritis modern. Ia menamakannya sebagai berpikir reflektif dan
mendefinisikannya sebagai  pertimbangan yang aktif, persistent (terus-
menerus), dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan
yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang
mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi
kecendrungannya.

Fisher (2009: 2), mengungkapkan bahwa berpikir kritis secara essensial

adalah sebuah proses aktif, proses dimana anda memikirkan berbagai hal

secara lebih mendalam untuk diri anda, mengajukan berbagai pertanyaan

untuk diri anda, menemukan informasi yang relevan untuk diri anda, dan

lain-lain, ketimbang menerima berbagai hal dari orang lain sebagian
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besarnya secara pasif. Sedangkan menurut Ennis dalam Tilaar (2011: 15),

berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan

menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus diyakini

untuk diperbuat. Menurut Ennis indikator yang berpikir kritis yang

diturunkan dari aktivitas kritis adalah.

1) Mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan;
2) Mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan

suatu masalah;
3) Mampu memilih argument logis, relevan, dan akurat;
4) Mampu menditeksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda; dan
5) Mampu menentukan akibat dari suatu pertanyaan yang diambil

sebagai suatu keputusan.

Pada dasarnya kemampuan berpikir kritis erat kaitannya dengan proses

berpikir kritis dan indikator-indikatornya. Indikator berpikir kritis dapat

dilihat dari karakteristiknya sehingga dengan memiliki karaktristik tersebut

seseorang dapat dikatakan telah memiliki kemampuan berpikir kritis.

Indikator kemampuan berpikir kritis menurut Facion dalam Karim (2015:

93-94), mengungkapkan empat kecakapan berpikir kritis utama yang

terlibat didalam proses berpikir kritis yaitu.

a. Interpretasi
Menginterpretasi adalah memahami dan mengekspresikan makna atau
signifikansi dari berbagai macam pengalaman, situasi, data, kejadian-
kejadian, penilaian, kebiasaan atau adat, kepercayaan-kepercayaan,
aturan-aturan, prosedur atau kriteria-kriteria.

b. Analisis
Analisis adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan inferensial yang
dmaksud dan aktual diantara pernyataan-pernyataan, pertanyaan-
pertanyaan, konsep-konsep, deskripsi atau bentuk-bentuk representasi
lainnya yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kepercayaan-
kepercayaan, penilaian, alasan-alasan, informasi atau opini.

c. Evaluasi
Evaluasi berarti menaksir kredibilitas pertanyaan-pertanyaan atau
representasi yang merupakan laporan atau deskriptif dari persepsi,
pengalaman, sistuasi, penilaian, kepercayaan atau opini seseorang dan
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menaksir logis dari hubungan inferensisal atau dimaksud diantaranya
pernyataan, deskripsi, pertanyaan, atau bentuk-bentuk representasi
lainnya.

d. Inferensi
Inferensi berarti mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang
diperlukan untuk membuat kesimpulan yang masuk akal, membuat
dugaan dan hipotesis, mempertimbangkan informasiyang relevan dan
menyimpulkan konsekuensi-konsekuensi dari data, situasi-situasi,
pertnyaan atau bentuk-bentuk representasi lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, berpikir kritis diartikan sebagai suatu

proses untuk mengetahui secara pasti tentang apa yang di dapatnya serta

selalu memberikan alasan apa yang diyakini benar setelah melaui proses

pemikiran tentang berbagai hal secara mendalam.

Apple dalam Tilaar (2011: 17), mengatakan ada beberapa pertimbangan

berpikir kritis merupakan suatu yang penting dalam pendidikan modern

sebagai berikut.

a. Mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan berarti kita
memberikan penghargaan  kepada peserta didik sebagai pribadi
(respect as person). Hal ini akan memberikan kesempatan kepada
perkembangan pribadi peserta didik sepenuhnya karena mereka
merasa diberikan kesempatan dan dihormati akan hak-haknya dalam
perkembangan pribadinya.

b. Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal didalam pendidikan
karena mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaan
bukan berarti memberikan kepada mereka sesuatu yang telah siap
akan tetapi mengikutsertakan peserta didik didalam pemenuhan
perkembangan dirinya sendiri dan arah dari perkembangannya sendiri
(self-direction)

c. Pengembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan
suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin dicapai melalui
pelajaran ilmu-ilmu eksakta dan kealaman serta mata pelajaran yang
lainnya secara tradisional dianggap dapat mengembangkan berpikir
kritis.

d. Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam
dunia yang demokratis. Demokratis hanya dapat berkembang bila
warganegaranya dapat berpikir kritis didalam masalah-masalah politik,
sosial dan ekonomi.
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Pada penelitian ini instrument yang digunakan untuk mengukur

kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti menggunakan tes uraian untuk

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa.

Mundilarto (2010: 58,61), berpendapat tes berbetuk uraian sangat sesuai
untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Kemampuan berpikir kritis termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat
tinggi, sehingga tepat bila diukur dengan menggunakan tes uraian. Karena
jawaban responden pasti beragam, maka untuk meminimalisir unsur
subjektifitas dalam melakukan penilaian, diperlukan rubrik penilaian yang
jelas dan rinci.

Berpikir kritis merupakan hal yang penting dalam pendidikan dan harus

dimiliki oleh setiap siswa. Melalui berpikir kritis maka seorang guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif yang

nantinya akan menumbuhkan perkembangan dalam diri siswa. Berpikir

kritis tidak hanya dalam ranah pendidikan saja tetapi berkaitan juga dalam

kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

8. Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA)

a. Pengertian Ekonomi

Kata Ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa yunani yang

menunjuk kepada “pihak yang mengelola rumah tangga”. Ilmu ekonomi

pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola

sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka.

Sedangkan menurut Depdiknas (2003: 6), Ekonomi merupakan ilmu

tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan
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hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumberdaya

yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan/atau

distribusi.

b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Ekonomi

1) Fungsi
Mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi dengan cara
mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami
konsep dan teori serta berlatih memecahkan masalah yang terjadi di
lingkungan masyarakat.

2) Tujuan
a) Membekali siswa tentang konsep ekonomi untuk mengetahui

dan mengerti peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan
sehari-hari, terutama yang terjadi dilingkungan setingkat
individu/rumah tangga, masyarakat dan negara.

b) Membekali siswa tentang konsep ekonomi yang diperlukan
untuk mendalami ilmu ekonomi pada jenjang selanjutnya, dan

c) Membekali nilai-nilai serta etika ekonomi/bisnis dan memiliki
jiwa wirausaha.

d) Meningkatkan kemampuan kompetensi dan bekerja sama
dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional
maupun skala internasional. Depdiknas (2003: 6).

Ilmu Ekonomi dalam penelitian ini khususnya kelas X, membahas tentang

pengenalan Bank sebagai Lembaga keuangan dalam ekonomi itu sendiri.

Peserta didik dituntut untuk memahami teori serta peranan bank sebagai

lembaga keuangan di kehidupan sehari-hari. Sehingga pemahaman ini

akan bermanfaat bagi para siswa dalam kehidupannya maupun dalam

jenjang yang lebih tinggi tentang ekonomi. Berdasarkan uraian di atas

hasil belajar ekonomi adalah sesuatu yang dicapai siswa sebagai bukti

telah mengikuti proses belajar dalam pembelajaran ekonomi yang

dilaksanakan disekolah.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan hasil penelitian

penulis dengan penelitian terdahulu maka dibawah ini penulis akan

menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada kaitannya dengan

pokok bahasan.

Tabel 3. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Hasil Penelitian
1. Kadir (2011) Impelementasi

Pendekatan
Pembelajaran Problem
Posing dan
Pengaruhnya Terhadap
Hasil Belajar
Matematika.
(Jurnal Penelitian)

Ada perbedaan rata-rata
hasil belajar siswa antara
pembelajaran Problem
Posing dengan
pembelajaran konvensio-
nal. Data kuantitatif yang
diperoleh mengungkapkan
bahwa hasil belajar siswa
pada pembelajaran
Problem Posing lebih
tinggi dibandingkan
dengan pembelajaran
Konvensional.

2. Sriwenda
(2013)

Penerapan
Pembelajaran Model
Problem posing untuk
Meningkatkan
Kreativitas dan Prestasi
Belajar Siswa pada
Materi Laju Reaksi
pada Kelas XI IPA 5
SMA Negeri 1 Boyolali
Tahun Pelajaran
2012/2013.
(Jurnal Penelitian)

Hasil penelitian
menunjukan bahwa:
Pembelajaran model
Problem Posing dapat
meningkatkan kreativitas
siswa yaitu 43,75% pada
siklus I meningkat menjadi
53,10% pada siklus II.
Pembelajaran model
Problem Posing dapat
meningkatkan prestasi
belajar siswa. Persentase
ketuntasan belajar siswa
mencapai 69% pada siklus
I meningkat menjadi
81,25% pada siklus II.

3. Ajeng
Diasputri
(2013)

Pengaruh Model
Pembelajaran Probing-
Prompting Berbantuan
Lembar Kerja
Berstruktur Terhadap

Hasil penelitian
menunjukkan: belajar
siswa kelas ekperimen
lebih baik dibandingkan
hasil belajar siswa kelas
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Tabel 3 (lanjutan)
No Nama Judul Hasil Penelitian

Hasil Belajar.
(Jurnal Penelitian)

kontrol, yaitu masing-
masing 77 dan 70.
Berdasarkan uji perbedaan
rata-rata hasil belajar,
diperoleh thitung(4,074)>
ttabel(1,669), maka dapat
dikatakan bahwa rata-rata
hasil belajar kelompok
eksperimen lebih baik dari
kelompok kontrol

4. Arief
Sulistiyono
(2011)

Penggunaan Model
Pembelajaran Probing-
Prompting Sebagai
Upaya untuk
Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas
X.5 Pada Mata
Pelajaran Sejarah Kelas
X di SMA N 1 Bangsri
Kabupaten Jepara
Tahun Ajaran
2010/2011.
(Skripsi)

Dari data siklus I nilai
rata-rata 64,95, siswa yang
tuntas belajar 19 siswa
(47,5%) dan yang tidak
tuntas belajar 21 siswa
(52,5%). Pada siklus II
diperoleh nilai rata-rata
75,075, siswa yang tuntas
belajar 33 siswa (82,5%)
dan yang tidak tuntas
belajar 7 siswa (17,5%).
Dengan demikian dapat
diketahui bahwa pada
siklus II telah tercapai
ketuntasan belajar klasikal
yaitu 82,5% dari jumlah
siswa dalam satu kelas dan
nilai rata-rata kelas
mencapai 75,075 setelah
pembelajaran
menggunakan model
Probing Prompting

5. Catur
Wulandhari
(2015)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Ekonomi
dengan Menggunakan
Model Pembelajaran
Problem Based
Learning dan Discovery
Learning dengan
Memperhatikan
Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Kelas X
SMA Negeri 1
Sidomulyo Tahun
Ajaran 2014/2015.
(Skripsi)

Kemampuan berpikir kritis
siswa pada model
pembelajaran PBL lebih
tinggi dibandingkan
dengan model
pembelajaran Discovery
Learning. Dengan nilai
rata-rata kemampuan
berpikir kritis model
pembelajaran PBL 84,40
dan nilai rata-rata
Discovery Learning
73,409
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Tabel 3 (lanjutan)
No Nama Judul Hasil Penelitian
6. Ratna Wulan

(2012)
Peningkatan Perilaku
Berkarakter dan
Keterampilan Berpikir
Kritis Siswa Kelas IX
MTSN Model Padang
pada Mata Pelajaran
IPA-Fisika
Menggunakan Model
Problem Based
Learning
(Jurnal Penelitian)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasil
belajar IPA-fisika siswa
mampu meningkatkan
keterampilan berpikir
kritis siswa. Hal ini dapat
dilihat dari hasil analisis
tes keterampilan berpikir
kritis yang dilakukan
siswa tiap pertemuan yaitu
dari siswa memiliki nilai
rata-rata 54,62 dengan
persentase ketuntasan
11,37% menjadi 75,14
dengan persentase
ketuntasan 63,91%.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (variabel

bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana dalam penelitian ini

ada dua variabel independen yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

Problem Posing (X1) dan Probing Promting (X2). Variabel dependennya

adalah Hasil belajar (Y) melalui penerapan model pembelajaran tersebut.

Sedangkan Kemampuan Berpikir Kritis (Z) disini sebagai variabel moderator

dalam mata pembelajaran Ekonomi.

1. Perbedaan Hasil Belajar Ekonomi Antara Siswa yang Diajarkan
Dengan Model Pembelajaran Problem Posing dan Model
Pembelajaran Probing Promting

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan

dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan
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belajar. Ada berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik pembelajaran tematik dan pembelajaran saintifik,

diantaranya model pembelajaran kooperatif tipe Problem Posing dan tipe

Probing Promting.

Pembelajaran kooperatif sendiri merupakan bentuk pembelajaran dengan

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok yang

anggotannya terdiri dari kemampuan yang berbeda, dengan adanya

kerjasama tersebut akan terjalinnya interaksi yang luas antara siswa

dengan siswa, guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan

guru. Guru sendiri dalam model pembelajaran kooperatif lebih berperan

sebagai fasilitator menghubungkan jembatan pemikiran siswa ke

pemahaman yang baru. Dengan adanya interaksi tersebut lebih

memudahkan siswa dalam menagkap pelajaran. Salah satu model yang

dapat diterapkan guru yaitu model pembelajaran Problem Posing dan

Probing Promting.

Model pembelajaran Problem Posing merupakan model pembelajaran

berkelompok dimana siswa merumuskan ide-ide dari sebuah masalah

kemudian siswa membuat soal dari masalah tersebut dan nantinya akan

diajukan kekelompok lain untuk menentukan penyelesainnya. Dalam

pebelajaran ini memerlukan aktivitas kognitif, dalam menyelesaikan

tugas.

Model pembelajaran Probing Promting adalah model pembelajaran

dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan (probing question)
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yang sifatnya menuntun untuk mengembangkan kualitas jawaban yang

lebih jelas akurat serta beralasan. Model pembelajaran dengan probing

question mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk memahami

permasalahan serta jawaban dalam suatu pembelajaran, karena siswa

dituntut berperan aktif dalam pembelajaran ini.

Teori konstruktivisme berhubungan dengan model pembelajaran

Problem Posing dan Probing Promting, kaitannya dengan teori belajar

konstruktivisme karena siswa sendiri yang harus menemukan dan

menstransformasikan sendiri informasi yang baru kemudian siswa

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, serta mengaitkan

pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya sehingga pengetahuan baru

dapat terbentuk. Teori ini dalam aktivitas pembelajaran menekankan

siswa lebih aktif dalam menemukan informasi dan meneyelesaikan

masalah.

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki karakteristik yang sama

yaitu meggunakan aktivitas kognitif. Namun keduanya memiliki

langkah-langkah serta memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda.

Oleh karena itu, peneliti menduga adanya perbadaan hasil belajar

ekonomi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Problem Posing dan tipe Probing Promting
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2. Hasil Belajar Ekonomi Antara Siswa yang Pembelajarannya
Menggunakan Model Problem Posing Lebih Tinggi Dibandingkan
dengan Pembelajaran yang Menggunakan Model Probing Promting
pada Siswa yang Memiliki Kemampuan Berpikir Kritis Tinggi.

Problem Posing yang disebut juga dengan pengajuan soal yang

mendalam. Menurut Kadir (2011: 207), Problem Posing menekankan

pada perumusan atau pengajuan masalah oleh siswa dari situasi atau

tugas yang tersedia. Sedangkan pengertian masalah dalam penelitian ini

adalah soal atau pertanyaan. Dengan membuat atau mengkonstruksi soal

atau masalah yang dapat diselesaikan, siswa senantiasa mengkonstruksi

pemahaman baru berdasarkan informasi yang tersedia. Pertanyaan-

pertanyaan yang dimunculkan seringkali menjadi pemicu terbentuknya

pemahaman yang lebih mantap pada diri seseorang. Melalui pendekatan

Problem Posing siswa dapat mengembangkan pola pikir seperti berpikir

logis dan kritis. Lebih jauh lagi pengembangan Problem Posing dalam

mata pelajaran Ekonomi akan dapat memperbaiki kemampuan

pemecahan masalah.

Model ini merupakan kegiatan yang mengarah pada sikap kritis dan

kreatif. Sebab, dalam model pembelajaran ini mengharuskan siswa

membuat pertanyaan dari informasi yang diberikan. Untuk melakukan

kegiatan tersebut diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir

kritis tinggi agar dapat menyelesaikan tugas dalam proses pembelajaran

Ekonomi. Model pembelajaran Problem Posing diduga lebih efisien bagi

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi untuk

mendapat hasil belajar yang tinggi.
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3. Hasil Belajar Ekonomi Antara Siswa yang Pembelajarannya
Menggunakan Model Probing Promting Lebih Tinggi Dibandingkan
dengan Pembelajaran yang Menggunakan Model Problem Posing
pada Siswa yang Memiliki Kemampuan Berpikir Kritis Rendah.

Pembelajaran Probing Promting adalah pembelajaran dimana guru

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan

menggali gagasan siswa Pembelajaran Probing Prompting sangat erat

kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan pada saat

pembelajaran ini disebut Probing Question. Probing Question adalah

pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih

lanjut dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas

jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat serta beralasan

Suherman (2001:160).

Model pembelajaran Probing Prompting cocok diterapkan pada suatu

topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari

pengalaman yang dialami sendiri. Berdasarkan teori mengenai model

pembelajaran Probing Prompting tersebut, jelas bahwa model

pembelajaran Probing Prompting dapat mendorong siswa untuk belajar

lebih aktif dan lebih bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir

tentang suatu persoalan dan mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya.

sehingga peserta didik menjadi lebih terlatih untuk selalu menggunakan

keterampilan pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman

belajar peserta didik dapat tertanam dalam jangka waktu yang cukup

lama.
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Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran probing

prompting ini, kompetensi penalaran siswa dapat lebih baik dari pada

pembelajaran secara konvensional, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran model probing

prompting dapat diterapkan kepada siswa yang memiliki kemampuan

awal sama, agar dalam pembelajaran terjadi kerjasama yang dapat

meningkatkan kreatifitas siswa dalam berfikir kritis.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis rendah sebaiknya mengikuti proses

pembelajaran menggunakan model Probing Promting, karena diawal

pelajaran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk

mendapatkan hasil belajar tinggi, siswa yang memiliki kemampuan

berpikir kritis rendah lebih efisien pembelajarannya menggunakan model

Probing Promting.

4. Interaksi Antara Model Pembelajaran dengan Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi.

Model pembelajaran Problem Posing dan Probing Promting didasarkan

pada teori konstuktivisme, kaitannya dengan teori belajar

konstruktivisme karena siswa sendiri yang harus menemukan dan

menstransformasikan sendiri informasi yang baru kemudian siswa

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, serta mengaitkan

pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya sehingga pengetahuan baru

dapat terbentuk.
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Menurut Sukmadinata (2003: 102-103), penguasaan hasil belajar oleh

seorang siswa dapat dilihat dari perilaknya, baik perilaku dalam bentuk

penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Sedangkan Susanto

dalam Karim (2015: 92) menyatakan bahwa upaya untuk pembentukan

kemampuan berpikir kritis siswa yang optimal mensyaratkan adanya

kelas yang interaktif, siswa dipandang sebagai pemikir bukan seorang

yang diajar, dan pengajar berperan sebagai mediator, fasilitator dan

motivator yang membantu siswa dalam belajar bukan mengajar.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembentukan

kemampuan berpikir siswa adalah keahlian dalam memilih dan

menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dengan model

pembelajaran yang tepat siswa mampu membentuk, mengembangkan

bahkan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu model

pembelajaran yang diduga dapat memfasilitasi untuk membentuk

kemampuan berpikir kritis adalah pembelajaran pengajuan dan

pemecahan masalah (Problem Posing dan Probing Promting).

Desain penelitian ini peneliti menduga ada pengaruh yang berbeda dari

kemampuan berpikir kritis siswa. Jika model pembelajaran Problem

Posing lebih efisien bagi peserta didik yang memiliki kemampuan

berpikir kritis tinggi untuk mendapat hasil belajar yang tinggi. Sedangkan

Bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah sebaiknya

mengikuti proses pembelajaran menggunakan model Probing Promting,

karena diawal pelajaran peserta didik dalam mengikuti proses
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pembelajaran. Dengan kedua model tersebut diharapkan dapat

meningkatkan minat, motivasi, aktivitas dan hasil belajar selama proses

pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

Hasil Belajar
Belum Optimal

Probing
Promting

(X2)

Problem
Posing

(X1)

Kemampuan
Berpikir

Kritis Tinggi

Kemampuan
Berpikir

Kritis Rendah

Kemampuan
Berpikir

Kritis Tinggi

Kemampuan
Berpikir

Kritis Rendah

Hasil Belajar
(Y)

Hasil Belajar
(Y)

Hasil Belajar
(Y)

Hasil Belajar
(Y)

Model
Pebelajaran

Hasil Belajar
Optimal

Hasil Belajar
Optimal
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D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teradapat perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa yang diajarkan

dengan model pembelajaran Problem Posing dan model pembelajaran

Probing Promting.

2. Hasil belajar Ekonomi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan

model Problem Posing lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran

yang menggunakan model Probing Promting pada siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis tinggi.

3. Hasil belajar Ekonomi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan

model Probing Promting lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran

yang menggunakan model Problem Posing pada siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis rendah.

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan

berpikir kritis siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif

dengan pendekatan eksperimen. Pendekatan komperatif merupakan penelitian

yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih

sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2014: 57).

Analisis komperatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu

dengan yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain

(Sugiyono, 2014: 93). Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan

satu variabel yaitu hasil belajar Ekonomi dengan perlakuan yang berbeda.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen semu,

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendalikan (Sugiyono, 2014: 107). Tujuan umum penelitian eksperimen

adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala

suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain menggunakan

perlakuan yang berbeda. Arikunto (2008: 207) berpendapat bahwa penelitian

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada

tidaknya akbiat dari “suatu” yang dikenakan pada subjek selidik.
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1. Desain Penelitian

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimen semu (quasi eksperimental design) dengan pola treatment by

level design. Penelitian eksperimen semu dapat diartikan sebagai

penelitian yang mendekati eksperimen. Bentuk penelitian ini banyak

digunakan dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek

yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2003: 16).

Penelitian ini akan membandingkan hasil belajar dua model pembelajaran

kooperatif yaitu tipe Problem Posing dan tipe Probing Promting. Dalam

kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis tinggi ataupun rendah terhadap mata pelajaran

Ekonomi. Desain penelitian digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Desain Penelitian
Model
Pembelajaran

Kemampuan
Berpikir Kritis

Problem Posing Probing Promting

Tinggi
Hasil Belajar Ekonomi>Hasil Belajar
Ekonomi

Rendah
Hasil Belajar Ekonomi<Hasil Belajar
Ekonomi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian treatment by level, yaitu

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Posing dan tipe Probing

Promting pada siswa kelas X IPS dengan keyakinan bahwa kedua metode
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pembelajaran ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar Ekonomi siswa

dengan memperhatikan kemampuan berpikir kritis siswa.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu

pra penelitian dan pelaksana penelitian. Langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut.

a. Pra Penelitian

Kegiatan yang dilaksanakan pada pra penelitian sebagai berikut.

1) Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

jumlah kelas dan memastikan bahwa setiap kelas dalam populasi

merupakan kelas yang mempunyai kemampuan relati sama,

kemudian digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

2) Menetapkan sampel penelitian untuk kelas ekperimen dan kelas

kontrol dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling.

3) Membuat  media mengenai  materi yang akan diajarkan.

4) Membuat perangkat pembelajaran.

5) Membuat instrumen evaluasi yaitu posttest untuk mengukur hasil

belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa.

b. Pelaksanaan Penelitian

1) Mengadakan kegiatan pembelajaran menerapkan model

pembelajaran Tipe Problem Posing untuk kelas eksperimen dan

model pembelajaran tipe Probing Promting untuk kelas kontrol.
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2) Melaksanakan tes hasil belajar untuk memperoleh data hasil belajar

siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa.

3) Menguji  hipotesis,  yaitu  mengolah  data  yang  diperoleh  dengan

menggunakan rumus yang telah ditentukan.

4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Perlakuan Penelitian

Perlakuan dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan langkah-

langkah pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1) Kelas Eksperimen

Langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen dengan model

pembelajaran Problem Posing, adalah sebagai berikut:

i. Guru menjelaskan tentang pembelajaran yang akan diharapkan
kepada siswa dengan mengharapkan kepada siswa dengan harapan
mereka dapat memahami tujuan serta dapat mengikuti dengan baik
proses pembelajaran baik dari segi frekuensi maupun intensitas;

ii. Guru melakukan tes awal yang hasilnya digunakan untuk
mengetahui tingkat daya kritis siswa. Hasil tes tersebut akan menjadi
dasar pengajar dalam membagi peserta didik ke dalam sejumlah
kelompok. Apabila jumlah siswa dalam satu kelas adalah 30 orang.
Agar kegiatan dalam kelompok berjalan dengan proposional maka
setiap kelompok terdiri atas 5 orang sehingga akan ada 6 kelompok.
Fungsi pembagian kelompok ini antara lain untuk memperoleh
pengamatan yang terfokus, namun juga merata, dalam arti setiap
kelompok hendaknya terdiri atas siswa yang memiliki kecerdasan
heterogen;

iii. Pengajar kemudian menugaskan setiap kelompok belajar untuk
meresume beberapa buku yang berbeda dengan sengaja dibedakan
antarkelompok;

iv. Masing-masing siswa dalam kelompok membentuk pertanyaan
berdasarkan hasil resume yang telah dibuatnya dalam lembar
problem posing i yang telah disiapkan (antara 5-7 pertanyaan);

v. Kesemua tugas membentuk pertanyaan dikumpulkan kemudian
dilimpahkan pada kelompok yang lainnya. Misalnya tugas
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membentuk pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada kelompok 2
untuk dijawab dan di kritisi, tugas kelompok 2 untuk dijawab dan
dikritisi, tugas kelompok 2 diserhkan kepada kelompok 3, dan
seterusnya hingga kelompok 6 kepada kelompok 1;

vi. Setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi internal untuk
menjawab pertanyaan yang mereka terima dari kelompok lain
disertai dengan tugas resume yang telah dibuat kelompok lain
tersebut. Setiap jawaban atas pertanyaan ditulis pada lembaga
problem posing ii;

vii. Pertanyaan yang telah ditulis pada lembar problem posing i
dikembalikan pada kelompok asal untuk kemudian diserahkan pada
guru dan jawaban yang terdapat pada lembar problem posing ii
diserahkan kepada guru; Setiap kelompok mempresentasikan hasil
rangkuman dan pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok
lain. (Huda, 2014: 278).

2) Kelas Kontrol

Langkah-langkah pembelajaran kelas kontrol dengan model pembelajaran

Probing Promting, sebagai berikut:

i. siswa di hadapkan pada situasi baru, misalnya dengan
memperhatikan gambar atau situasi lainnya yang mengandung
permasalahan.

ii. guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa.

iii. menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepeda
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil
dalam merumuskan permasalahan.

iv. menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
v. jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa

lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh
siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. namun, jika
siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka guru mengajukan
pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk
jalan penyelesaian jawaban. kemudian, guru memberikan pertanyaan
yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, hingga
siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar
atau indikator.

vi. guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk
lebih menekankan bahwa PTK/indikator tersebut benar-benar telah
diapahami oleh seluruh siswa. (Sudarti dalam Huda, 2014: 283).
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B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS di SMA

Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 yang

terdiri dari empat kelas sebanyak 150 siswa.

2. Sampel

Setelah menentukan populasi pada penelitian selanjutnya menentukan

sampel yang digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Clutser Random Sampling.

Hasil sampel menggunakan Clutser Random Sampling diperoleh X IPS 1

sebanyak 38 siswa sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya

menggunakan model tipe Problem Posing, dan kelas X IPS 4 sebanyak 37

siswa sebagai kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan model

tipe Probing Promting.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 61).

Peneltian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas (independen),

variabel terikat (dependen), dan variabel moderator.
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a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini mengggunakan model pembelajaran

yang terdiri dari dua tipe pembelajaran yaitu tipe Problem Posing (X1) dan

Probing Promting (X2). Variabel bebas ini dilambangkan dengan huruf X.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi. Variabel terikat ini dilambangkan dengan huruf Y.

c. Variabel Moderator

Variabel moderator dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis

siswa. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi

(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen

dan dependen. Variabel moderator ini dilambangkan dengan huruf Z.

D. Definisi Konseptual Variabel

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan tidak terjadi

kesalahpahaman dalam mendefinisikan objek penelitian, maka variabel yang

akan diuji dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan. Definisi konseptual

variabel dalam penelitian ini.

1. Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai siswa dalam suatu angka atau

indeks yang menggambarkan perubahan tingkah laku setelah melalui

proses pembelajaran.

2. Kemampuan berpikir kritis adalah berpikir rasional dalam menilai suatu

masalah. Sebelum mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan.
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E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstak dengan cara melihat kepada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan dapat diukur.

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Nomor Soal

1. 3.5 Mendeskripsik-
an bank,
lembaga
keuangan bukan
bank, OJK dan
bank sentral

Bank, Lembaga
Keuangan
Bukan Bank,
Bank Sentral
dan Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK).

1. Menganalisis
pengertian bank
sebagai lembaga
keuangan.

2. Mengumpulkan
informasi dan data
yang di peroleh dari
sumber terkait yang
berhubungan dengan
lembaga keuangan
dan lembaga
keuangan bukan
bank.

3. Menganalisis
pengertian dan dasar
pengelolaan bank
serta Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan
fungsinya.

1, 3, 9, 13, 21,
22, 23, 24, 26,
32, 33, 35, 36,
38, 40, 50

2, 5, 7, 19, 25,
28, 41, 45, 46

4 14, 17, 18,
30, 40

2. 1.5 Menyajikan
peran dan
produk bank,
lembaga
keuangan bukan
bank, Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK)  dan
Bank Sentral.

Bank, Lembaga
Keuangan
Bukan Bank,
Bank Sentral
dan Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK).

1. Mengenal dan
menyimpulkan peran
lembaga keuangan
bukan bank, bank
sentral dan Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK).

6, 8, 10, 11,
12, 15, 16, 20,
27, 29, 34, 37,
42, 43, 47, 48,
49

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis

No Kompetensi Dasar Aspek yang diamati
Indikator Kompetensi

Siswa
Nomor

Soal
1 Mendeskripsikan

bank, lembaga
keuangan bukan
bank, OJK dan
bank sentral.

Menginterpretasi Mengidentifikasi jenis-
jenis dari bank dan
lembaga keuangan bukan
bank.

1
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Tabel 6 (lanjutan)
Menginterpretasi Mendifinisikan pengertian

bank ataupun lembaga
keuangan bukan bank.

2

2 Menyajikan peran
dan produk bank,
lembaga
keuangan bukan
bank, Otoritas
jasa Keuangan
(OJK)  dan Bank
Sentral.

Menganalisis Menganalisis fungsi dari
bank sentral dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

3

Mengevaluasi Mengevaluasi dan
menjelaskan tugas dan
wewenang bank sentral
dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

4

Menginferensi Menyimpulkan hasil
penulurusan informasi
mengenai fungsi dan tugas
bank sentral dan Otoritas
Jasa keuangan (OJK).

5

Tabel 7. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

Indikator Umum Indikator

Menginterpretasi

Menganalisis

Mengevaluasi

Menginferensi

Memahami masalah yang ditunjukan dengan menulis
yang diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan
tepat.
Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara
pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, dan
konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang
ditunjukan dengan menjawab masalah dengan tepat
dan memberi penjelasan dengan tepat.
Menggunakan strategi yang tepat dalam
menyelesaikan soal, lengkap dan benar dalam
menulis jawaban.
Membuat kesimpulan dengan tepat.

Facione dalam Karim (2015: 95)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tes

Teknik tes dalam penelitian ini menggunakan dua jenis tes yaitu pilihan

jamak (multiple choise test) untuk mengetahui hasil belajar Ekonomi

siswa, dan uraian bebas untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis
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siswa. Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data dari hasil belajar

Ekonomi siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan

model pembelajaran tipe Problem Posing dan tipe Probing Promting.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen penelitian merupakan alat penelitian yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti sebagai hasil dari

penelitian yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan yaitu berbentuk

tes. Tes yang akan diberikan kepada siswa akan diuji coba untuk mengetahui

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal.

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keaslian

suatu instrumen (Arikunto, 2009: 160). Untuk menghitung validitas

instrumen digunakan dua rumus yaitu rumus Korelasi Point Biseral untuk

menghitung bentuk instrumen tes pilihan jamak dan rumus Korelasi

Product Moment untuk menghitung bentuk instrumen tes uraian bebas.

a. Rumus Korelasi Point Biseralγ =
Keterangan:γ = koefisien korelasi biseral.

= rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item
yang dicari validitasnya.

= rerata skor total.
= standar deviasi dari skor total.
= proporsi siswa yang menjawab benar
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( = )
= proporsi siswa yang menjawab salah. ( = 1 − )

(Arikunto, 2013: 93)

b. Rumus Korelasi Product Moment

= ∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ] [ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan:

xy = koefisien korelasi.
= Skor masing-masing butir soal.
= skor total responden

(Arikunto, 2013: 87)

Kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikan = 0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid, sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka

alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan uji validitas soal hasil belajar (pilihan ganda), menunjukkan

bahwa pada 50 item soal terdapat 8 soal yang tidak valid. Sehingga

peneliti menggunakan 40 soal, dengan menghilangkan 8 item soal yang

tidak valid dan 2 item soal, yang telah dipertimbangkan dengan taraf

kesukaran dan daya beda soal. Hasil uji validitas hasil belajar terlampir

pada lampiran 11.

Sedangkan uji validitas kemampuan berpikir kritis (essay), menunjukkan

bahwa dari 5 item soal terdapat 1 item soal tidak valid. Item yang tidak

valid direvisi atau diperbaiki. Hasil uji validitas hasil kemampuan berpikir

kritis terlampir pada lampiran 12.
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Tabel 8. Uji Validitas Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis
No. Instrumen Valid Tidak Valid Total
1. Hasil Belajar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 50

4, 8, 20, 30,
33, 38, 44,
49

50

2.
Kemampuan
Berpikir Kritis

1, 2, 3, 4 5 5

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi,

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur

yang hendak diukur (Sukardi, 2009: 126). Untuk menghitung reliabilitas

instrumen digunakan dua rumus yanitu rumus KR-21 untuk menghitung

bentuk instrumen tes pilihan jamak dan rumus Alpha Cronbach untuk

menghitung bentuk instrumen tes uraian bebas.

a. Rumus KR-21= 1 − ( )( )
Keterangan:

= reliabilitas tes secara keseluruhan;
= banyak item;
= mean atau rata-rata skor total;
= variansi total

(Arikunto, 2013: 117)

b. Rumus Alpha Cronbach= 1 − ∑
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Keterangan:
= reliabilitas instrumen.
= banyaknya soal (item).∑ = jumlah varians skor tiap-tiap butir soal.
= varians total.

(Arikunto, 2013: 122)

Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dapat dilihat besarnya

reliabilitas. Bersarnya reliabilitas di kategorikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Tingkatan Besarnya Reliabilitas
Besarnya nilai r Keterangan

Antara 0,80 sampai 1,000
Antara 0,60 sampai 0,799
Antara 0,40 sampai 0,599
Antara 0,20 sampai 0,399
Antara 0,00 sampai 0,199

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah

Sangat rendah
(Arikunto, 2013: 235)

Hasil perhitungan uji reliabilitas hasil belajar siswa adalah 0,877.

Sehingga sesuai kriteria tingkatan besarnya reliabilitas, memiliki

reliabilitas sangat tinggi. Hasil perhitungan uji reliabilitas hasil belajar

siswa terlampir pada lampiran 11. Sedangkan hasil perhitungan uji

reliabilitas kemampuan bepikir kritis adalah 0,863. Sehingga sesuai

kriteria tingkatan besarnya reliabilitas, memiliki reliabilitas sangat

tinggi. Hasil perhitungan uji reliabilitas kemampuan berpikir kritis

terlampir pada lampiran 12.

3. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menghitung apakah soal tersebut

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk mengetahui tingkat
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kesukaran soal dilakukan dengan menguji coba test menggunakan rumus

sebagai berikut.

=
Keterangan:

= indeks kesukaran.
= banyaknya testee yang menjawab dengan benar.
= jumlah seluruh peserta tes

Klasifikasi taraf kesukaran:
- Soal dengan P 0,00 sampai dengan 0,30 adalah soal sukar.
- Soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang.
- Soal dengan P 0,71 sampai dengan 1,00 adalah soal mudah.

(Arikunto, 2013: 225)

Hasil perhitungan tingkat kesukaran pada soal hasil belajar yaitu dari 50

item soal terdapat 1 item tergolong sukar, 43 item tergolong sedang dan 5

item tergolong mudah. Hasil perhitungan taraf kesukaran terlampir pada

lampiran 11.

Tabel 10. Tingkat Kesukaran Hasil Belajar
Mudah Sedang Sukar

4, 8, 20, 44, 48 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50

9

4. Daya Beda

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai

(berkemampuan rendah). Untuk mengetahui daya beda soal digunakan

rumus:
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= − = −
Keterangan:

= besarnya daya beda yang dicari.
= jumlah kelompok atas.
= jumlah kelompok bawah.
= banyaknya testee yang menjawab benar dari kelompok atas.
= banyaknya testee yang menjawab benar dari kelompok bawah.
= proporsi testee kelompok atas yang menjawab benar.
= proporsi testee kelompok bawah yang menjawab benar.

Klasifikasi daya beda.

D = 0,00 – 0,20 Jelek
D = 0,21 – 0,40 Cukup
D = 0,41 – 0,70 Baik
D = 0,71 – 1,00 Baik Sekali
(Arikunto, 2013: 232)

Hasil perhitungan daya beda pada soal hasil belajar yaitu dari 50 item soal

terdapat 1 item soal negatif, 7 item soal tergolong jelek, 17 item soal

tergolong cukup dan 25 item soal tergolong baik. Hasil perhitungan daya

beda terlampir pada lampiran 11.

Tabel 11. Daya Beda Hasil Belajar
Jelek Cukup Baik

4, 8, 20, 30, 33, 38,
44, 49

1, 5, 7, 9, 10, 14, 15,
17, 19, 21, 25, 28, 32,
35, 41, 47, 50

2, 3, 6, 11, 12, 13, 16,
18, 22, 23, 24, 26, 27,
29, 31, 34, 36, 37, 39,
40, 42, 43, 45, 46, 48,

H. Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik inferensial

dengan teknik statistik parametik. Penggunaan statistik parametik
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memerlukan terpenuhinya asumsi data harus normal dan homogen, sehingga

perlu uji persyaratan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah kelompok yang

dijadikan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian untuk uji normalitas digunakan uji Liliefors. Rumusnya

yaitu:

L = F (Z ) − S (Z )
Keterangan:L = harga mutlak terbesarF(Z ) = peluang angka bakuS(Z ) = proporsi angka baku
(Sudjana, 2005: 466)

Kriteria pengujiannya adalah membandingkan Lhitung dengan Ltabel dan

taraf signifikansi 0,05. Jika nilai Lhitung < Ltabel maka variabel tersebut

berdistrubusi normal, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal

dari populasi yang homogen atau tidak. Dalam penelitian ini untuk uji

homogenitas digunakan uji Bartlett. Rumusnya yaitu:

a. Varians gabungan dari semua sampel

… s2 = (∑(ni-1) /∑(ni-1))
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b. Harga satuan B dengan rumus

… B = (log s2)∑ (ni-1)

c. Digunakan statistik chi quadrat

… x2 = (In 10)(B-∑(ni-1)log

(Kadir, 2016: 159)

Kriteria pengujiannya adalah membandingkan Fhitung dengan Ftabel dan taraf

signifikansi 0,05. Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel maka variabel tersebut homogen,

demikian pula sebaliknya.

I. Teknik Analisis Data

1. T-test Dua Sampel Independen

Dalam penelitian ini ini pengujian hipotesis komperatif dua sampel

independen digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komperatif dua sampel

independen yakni rumus Polled Varian.= ( ) ( ) (Polled Varian)

Keterangan:
= rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen
= rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol
= varian total kelompok 1
= varian total kelompok 2
= banyaknya sampel kelompok 1
= banyaknya sampel kelompok 2

(Sugiyono, 2014: 273)
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2. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varian atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan,

antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah yang memang

mempunyai perbedaan secara signifikan dan variabel-variabel manakah

yang berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini mengetahui tingkat

signifikan perbedaan dua model pembelajaran.

Tabel 12. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK

Antara A = (∑ ) − (∑ )
A – 1 (2)

Antara B = (∑ ) − (∑ )
B – 1 (2)

Antara
AB

(Interaksi)

= (∑ ) − (∑ )− − ( )( )
(4)

Dalam (d) ( ) = − − −−−
Total (T) = − (∑ )

N – 1 (49)

Keterangan:
= jumlah kuadrat nilai total
= jumlah kuadrat variabel A
= jumlah kuadrat variabel B
= jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B( ) = jumlah kuadrat dalam
= mean kuadrat variabel A
= mean kuadrat variabel B
= mean kuadrat interaksi anatara variabel A dengan variabel B
= harga untuk variabel A
= harga untuk variabel B
= harga untuk variabel A dengan variabel B

(Arikunto, 2013: 429)
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J. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat empat pengajuan hipotesis, yaitu.

Rumusan Hipotesis 1.H ∶ µ = µH ∶ µ ≠ µ
Rumusan Hipotesis 2.H ∶ µ ≤ µH ∶ µ > µ
Rumusan Hipotesis 3.H ∶ µ ≥ µH ∶ µ < µ
Rumusan Hipotesis 4.H ∶ µ = µH ∶ µ ≠ µ
Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel; thitung > ttabel.

Tolak Ho apabila Fhitung < Ftabel; thitung < ttabel.

Hipotesis 1 dan 4 menggunkan rumus analisis varian dua jalan

Hipotesis 2 dan 3 menggunakan rumus t-test dua sample independen.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan hasil belajar Ekonomi siswa yang menggunakan model

pembelajaran tipe Problem Posing dan model pembelajaran tipe Probing

Promting. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis

yang menyebutkan adanya perbedaan kedua model dengan kata lain,

perbedaan hasil belajar dapat terjadi karena adanya penggunaan model

pembelajaran yang berbeda untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2. Hasil belajar Ekonomi siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe

Problem Posing lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan

model pembelajaran tipe Probing Promting pada siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis tinggi. Hal ini dapat dibuktikan setelah

dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan hasil belajar pada siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi pada kelas eksperimen

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing hasilnya lebih

baik dibandingkan Probing Promting.

3. Hasil belajar Ekonomi siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe



108

Probing Promting lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan

model pembelajaran tipe Problem Posing pada siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis rendah. Hal ini dapat dibuktikan setelah

dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan hasil belajar pada siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah pada kelas kontrol

dengan menggunakan model pembelajaran Probing Promting hasilnya

lebih baik dibandingkan Problem Posing.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan berpikir

kritis siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi. Hal ini dapat

dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh besama atau joint effect antara model pembelajaran dengan

kemampuan berpikir kritis siswa hasil belajar mata pelajaran Ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang diperoleh dalam

penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yaitu.

1. Guru dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan

keaktifan siswa. Sebaiknya model pembelajaran disesuaikan dengan

kondisi, keadaan siswa, dan materi pelajaran sehingga nantinya dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Serta guru dapat memilih model

pembelajaran yang bervariasi (sesuai keadaan siswa) di dalam kegiatan

pembelajaran agar siswa tidak jenuh.

2. Model Problem Posing dapat dijadikan pilihan model pembelajaran yang

dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran karena dapat
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meningkatkan hasil belajar baik bagi siswa yang memiliki kemampuan

berpikir kritis tinggi maupun rendah. Karena model pembelajaran ini

disesuaikan dengan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa sehingga

dapat menimbulkan ketertarikan dalam proses pembelajaran.

3. Model pembelajaran Probing Promting baik digunakan bagi siswa karena

model pembelajaran ini menuntun siswa meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui tanya jawab.

4. Dalam proses pembelajaran guru diharapkan dapat mempertimbangkan

dan membangun kemampuan berpikir kritis siswa agar dapat

meningkatkan hasil belajar yang lebih optimal.
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