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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan

potensi

dirinya

untuk

memiliki

kekuatan

spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
(Rusmaini, 2011:2). Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang penting
di dalam kehidupan karena pendidikan menentukan maju mundurnya suatu
bangsa. Mutu pendidikan di sekolah-sekolah, salah satunya dapat dilihat dari
proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang
bersangkutan. Menurut Hamzah dan Muhlisrarini (2014:58) pembelajaran
adalah upaya dari guru atau dosen untuk siswa/mahasiswa dalam bentuk
kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode dan strategi
yang optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Ada proses
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar, di dalam pembelajaran yang efektif.
Hamalik (2011:67), Proses pembelajaran yang efektif bukan hanya
sebuah proses pembelajaran satu arah, melainkan proses komunikasi dua arah
antara guru dan siswa, dimana adanya respon dari siswa sebagai tanda siswa
telah memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Maka dari itu untuk
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya dalam mata pelajaran
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matematika, diperlukan adanya kreatifitas guru dalam menciptakan suasana
belajar yang menumbuhkan semangat belajar siswa-siswi dan adanya suatu
hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Matematika merupakan salah
satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam pendidikan dan
kehidupan masyarakat. Pentingya pembelajaran matematika dijelaskan dalam
surah Yunus ayat 5 Allah SWT berfirman:

ۡ
َازلَ لِت ۡعل ُمواَعدد
ِ َهُوَ ٱلَّ ِذى جعلَ ٱل َّشمۡ س
ِ ضيآءَ وٱلقمرَ نُورا وق َّدر َهَُو من
ج

َّل بِ ۡٱلحق
َ َّ ِٱّللُ ذٲلِكَ إ
ََّ َٱل ِّسنِينَ و ۡٱل ِحسابَجَ ما خلق
َََْت لِق ۡومَ ي ۡعل ُمون
َِ ل ۡٱۡلي ٰـ
َُ ص
ِّ يُف

Artinya:
“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan
bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang
mengetahui”
Dari ayat di atas bahwasannya Allah SWT menyinggung tentang
penciptaannya, dimana semua penciptaanya itu ditetapkan berdasarkan
bilangan yang telah ditentukan masing-masing di dalam kehidupan, dan
semuanya tidak terlepas dari perhitungan, baik perhitungan hari bulan dan
tahun, pembuatan, bahkan arah kiblat secara tepat dan akurat. Semua itu
menunjukkan bahwa matematika adalah sebuah ilmu yang pasti dan
merupakan bidang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam mencapai
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tujuan pendidikan, hal ini disebabkan matematika merupakan ilmu dasar bagi
pengembangan disiplin ilmu yang lain terbukti dengan adanya pembelajaran
matematika pada pendidikan paling dasar sampai pada perguruan tinggi.
Pentingnya matematika juga dapat dilihat dari jam pelajaran matematika lebih
banyak bila dibanding dengan pelajaran lain ketika kegiatan belajar mengajar
di sekolah berlangsung. Namun pentingnya pelajaran matematika tidak
membuat sebagian siswa merasa tertarik untuk mempelajarinya dan
ditemukan anggapan dari beberapa siswa SMP yang mengatakan bahwa
matematika merupakan pelajaran yang dirasa sulit, sehingga minat untuk
mempelajarinya semakin rendah dan dilihat dari pendapat beberapa siswa
tersebut pada saat proses pembelajaran berlangsung mereka akan cenderung
pasif dan hanya melihat guru menjelaskan tanpa berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran berlangsung sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VII di
SMPN 53 Palembang yaitu ibu Maligan, S.Pd, M.Si. pada tanggal 28 Januari
2016 tepat beberapa bulan sebelum penelitian dilakukan, bahwa hasil belajar
peserta didik belum mampu mencapai standar yang diinginkan, dan ini
terlihat dari pengamatan peneliti terhadap hasil UTS (Ujian Tengah Semester)
siswa kelas VII yang masih banyak mendapatkan nilai di bawah KKM yang
telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selain rendahnya minat siswa dalam
mempelajari pelajaran matematika, ini juga dapat disebabkan karena guru
masih menerapkan suasana kelas yang cenderung teacher center dengan
menggunakan metode konvensional sehingga peserta didik menjadi pasif.
Meskipun

demikian,

sebagian

guru

masih

menggunakan

metode
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konvensional tersebut

karena tidak begitu merepotkan

yaitu tidak

memerlukan biaya dan media pembelajaran. Secara tidak sadar hal ini
berdampak pada kurangnya partisipasi seluruh siswa dalam kegiatan belajarmengajar berlangsung, sehingga mengakibatkan kebosanan, kesulitan dalam
mempelajarai materi terutama matematika dan hasil belajar yang rendah.
Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar
dan mendorong siswa aktif dalam pembelajaran serta aktif dalam
mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran adalah model
pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman (2014:202) Model pembelajaran
kooperatif 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
heterogen.
Kegiatan diskusi yang dilakukan siswa memungkinkan siswa menjadi
lebih terbiasa dalam mengemukakan pendapat kepada teman sekelompoknya.
Kemudian rasa percaya diri siswa dapat dilatih pada saat mempresentasikan
hasil kerja kelompok di depan kelas. Pembelajaran kooperatif dapat
dipadukan dengan teknik pembelajaran, salah satunya yaitu teknik probingprompting.
Probing-prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan
serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga
terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan
pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari (Suyatnyo,
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2009:63). Teknik ini sangat membantu siswa dalam belajar mengemukakan
pendapat melalui pertanyaan yang diajukan guru.
Model kooperatif dengan teknik Probing- prompting ini adalah model
pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa di dalam kelas untuk
membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang tanpa melihat tingkat
kecerdasan, suku, ras dan jenis kelamin atau kelompok dibuat secara
heterogen. Dan dipadukan dengan penggunaan teknik Probing-prompting,
dimana teknik ini merupakan teknik bertanya dan pertanyaannya adalah
pertanyaan yang sifatnya menggali informasi dan menuntun siswa agar
mendapatkan jawaban yang benar. Dalam proses pembelajaran seluruh siswa
diharapkan berpartisipasi secara aktif untuk mengemukakan pendapat dan
memberikan jawaban dari pertanyaan guru.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti termotivasi
untuk

melaksanakan

penelitian

dengan

judul

“Pengaruh

Model

Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Probing-Prompting Terhadap
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII Di SMP N 53 Palembang.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah adakah pengaruh model pembelajaran
Kooperatif dengan teknik Probing-prompting terhadap hasil belajar siswa
kelas VII SMPN 53 Palembang ?
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C. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Kooperatif dengan
teknik Probing-prompting terhadap hasil belajar siswa kelas VII di SMPN 53
Palembang.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi para guru, siswa,
peneliti dan peneiliti lainnya.
1. Bagi Siswa
Dapat memberikan pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan
berpikir kreatif dalam belajar matematika secara aktif, kreatif dan
menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan
berpikirnya.
2. Bagi Guru
Dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan kualitas
pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan hasil
belajar siswa.
3. Bagi Peneliti
Dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam
memahami pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan teknik
Probing-prompting.
4. Bagi Peneliti Lainnya
Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pengembangan
penelitian yang sejenis.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
1.

Pengertian Belajar
Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan
dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang
bertujuan atau direncanakan, pengalaman diperoleh seseorang dalam
interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang
direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif
menetap (Sumantri, 2015:2). Adapun pengertian belajar secara kualitatif
(tinjauan mutu) ialah memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman
serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa, Belajar dalam
pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang
kini dan nanti dihadapi siswa (Syah, 2005:68).
Menurut

Gagne

(dalam

Susanto,

2013:1),

belajar

dapat

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah
perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan
dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini
menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru
dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran
berlangsung. Menurut Rumini dkk (dalam Irham dan Wiyani, 2013:118)
belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk
memperoleh perubahan tingkah laku, yang mana perilaku hasil belajar
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tersebut relatif menetap, baik perilaku yang dapat diamati secara
langsung yang maupun tidak dapat diamati secara langsung yang terjadi
pada individu sebagai sebuah hasil latihan dan pengalaman sebagai
dampak interaksi antar individu dengan lingkungannya.
Dapat disimpulkan belajar adalah sebuah proses dan usaha sadar
yang dilakukan individu terhadap pembelajaran yang terjadi didalam
kehidupan baik dilingkungan keluarga, teman maupun sekolah/lembaga
pendidikan lainnya untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang
relatif menetap baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang
tidak dapat diamati secara langsung yang terjadi pada individu.
2.

Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran adalah upaya dari guru atau dosen untuk siswa/
mahasiswa

dalam

bentuk

kegiatan

memilih,

menetapkan,

dan

mengembangkan metode dan strategi yang optimal untuk mencapai hasil
belajar yang diinginkan. Ada proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, di dalam
pembelajaran yang efektif (Hamzah dan Muhlisrarini, 2014:58).
Sagala (dalam Sumantri, 2015:2) menjelaskan pembelajaran
merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru
sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Menurut Dimyati (dalam
Susanto, 2013:186) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram
dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif,
yang menekankan pada penyelidikan sumber belajar.

9

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah upaya guru dalam
menyusun kegiatan belajar mengajar secara terprogram dengan memilih,
menetapkan, mengembangkan serta menerapkan model, strategi ataupun
metode untuk mengembangkan kreatifitas guru sendiri maupun peserta
didik dalam pelaksanaan belajar, sehingga ada proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
B. Matematika dan Pembelajaran Matematika
1.

Pengertian Matematika
Matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan
perhitungannya,

membahas

masalah-masalah

numerik,

mengenai

kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan
struktur,sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat (Hamzah dan
Muhlisrarini, 2014:48). Menurut Ismail dkk, (2000:1.3-1.5) matematika
adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya,
membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitatif dan besaran,
mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir,
kumpulan sistem, struktur dan alat. Susanto (2013:185) mengemukakan
pendapat bahwa matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang
dapat

meningkatkan

kemampuan

berpikir

dan

berargumentasi,

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan
dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan pengertian matematika menurut beberapa para ahli,
dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pasti yang dapat
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memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah di kehidupan
sehari-hari yang membahas angka-angka dan perhitungannya serta dapat
meningkatkan

kemampuan

berpikir

dan

berargumentasi

dalam

pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Pembelajaran matematika
Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar
yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir
siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat
meningkatan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai
upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika
(Susanto, 2013:186-187). Menurut Hamzah (2014:65) pembelajaran
matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk
menciptakan

suasana

lingkungan

memungkinkan

seseorang

melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat
pada guru mengajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif
peserta didik di dalamnya.
Menurut Depdiknas (dalam Hamzah dan Muhlisrarini, 2014:75)
tujuan pembelajaran matematika adalah:
1) Melatih cara berpikir dan bernalar menarik kesimpulan,
2) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi intuisi,
penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen orisinil, rasa
ingin tahu membuat prediksi dan dugaan serta coba-coba.
3) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah,
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4) Mengembangkan

kemampuan

menyampaikan

informasi

atau

mengkomunikasiksn gagasan, antara lain melalui pembicaraan lisan,
catatan, grafik, peta, dan diagram dalam menjelaskan gagasan.
Dilihat dari dua pengertian dan tujuan pembelajaran matematika
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses
belajar mengajar yang memerlukan kreatifitas seorang guru yang
sengaja dirancang

dalam mengembangkan teknik mengajar pada

materi matematika dan untuk melatih peserta didik menjadi individu
yang kreatif, aktif, meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar
pada peserta didik.
C. Model Pembelajaran Kooperatif
1.

Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran
yang

berdasarkan

paham

konstruktivis.

Pembelajaran

kooperatif

merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota
kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda (Jauhar, 2011:52).
Slavin (dalam Hamzah dan Muhlisrarini, 2014:160) mendefinisikan
pembelajaran kooperatif sebagai suatu model pembelajaran dimana siswa
/mahasiswa bekerja dalam satu kelompok yang heterogen yang
anggotanya terdiri atas 4-6 orang. Heterogenitias ditinjau dari jenis
kelamin, etnis, prestasi akademik maupun status sosial. Menurut
Daryanto dan Raharjo (2001:241) pembelajaran kooperatif merupakan
suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompokkelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat
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kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan rendah) dan jika
memungkinkan angggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang
berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender.
Berdasarkan pengertian pembelajaran kooperatif dari berbagai ahli
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaraan kooperatif adalah model
pembelajaran

yang

mengutamakan

kelompok

didalam

proses

pembelajarannya, dan setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang serta
pemilihan kelompok secara heterogen atau tidak melihat dari ras, suku,
bangsa, tingkat kecerdasan maupun jenis kelamin.
2.

Tujuan Pembelajaran Kooperatif
Menurut Jauhar (2011:55)

tujuan pembelajaran kooperatif

adalah:
a) Hasil belajar akademik
Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan
sosial, juga memperbaiki prestasi atau tugas-tugas akademis penting
lainnya.
b) Penerimaan terhadap perbedaan individu
Penerimaan
berdasarkan

secara

ras,

luas

budaya,

dari
kelas

orang0orang
sosial,

yang berbeda

kemampuan,

dan

ketidakmampuannya.
c) Pengembangan keterampilan
Mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan
kolaborasi.
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3.

Manfaat Pembelajaran Kooperatif
Sadker (dalam Sumantri, 2015:55) menjabarkan beberapa manfaat
pembelajaran kooperatif. Selain itu, meningkatkan keterampilan kognitif
dan afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga memberikan manfaatmanfaat besar lain seperti berikut ini.
a) Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan
memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi;
b) Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan
memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih
besar untuk belajar;
c) Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada
teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa
ketergantungan yang positif (interdependensi positif) untuk proses
belajar mereka nanti;
d) Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa
terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan
etnik yang berbeda-beda.

4.

Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
Kelemahan pembelajaran kooperatif bersumber pada dua faktor,
yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor dari
dalam yaitu sebagai berikut.
a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping
itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu;
b) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan
dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai;
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c) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan
topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak
yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan
d) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seorang, hal ini
mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif.
D. Teknik Probing-Prompting
1.

Pengertian Probing-Prompting
Probing-prompting

adalah

pembelajaran dengan

cara

guru

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan
menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan
sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang
dipelajari (Suyatno, 2009:63). Sedangkan menurut Suherman (dalam
Huda, 2014:281) Probing-prompting adalah pembelajaran dengan
menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan
menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang
mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan
pengetahuan baru yang sedang dipelajari.
Dapat disimpulkan bahwa probing-prompting adalah sebuah teknik
bertanya yang dilakukan oleh guru mengenai materi yang telah
disampaikan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa,
sehingga siswa berani mengemukakan pendapat.

Dari pertanyaan

tersebut dapat menambah wawasan dan kepercayaan peserta didik, serta
guru dapat mengaitkan pertanyaan tersebut kedalam pengetahuan baru.
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2. Langkah-langkah pembelajaran teknik Probing-prompting
Langkah-langkah pembelajaran teknik Probing-prompting menurut
Sudari (dalam Huda, 2014:282) yang dijabarkan melalui tujuh tahapan
teknik probing yang kemudian dikembangkan dengan prompting sebagai
berikut:
1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan
membeberkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung
permasalahan.
2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam
merumuskan permasalahan.
3) Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa.
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil.
5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
6) 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 menuntut siswa berpikir pada tingkat
yang lebih tinggi, hingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang diajukan
pada langkah keenam ini sebaiknya diberikan pada beberapa siswa
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yang berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan
probing-prompting.
7) Guru mengajukan pertanyaan Akhir pada siswa yang berbeda untuk
lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah
dipahami oleh seluruh siswa.
Pola umum dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik
probing melalui tiga tahapan (Rosnawati dalam Shoimin, 2014:128),
sebagai berikut:
1.

Kegiatan awal: guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah
dimiliki siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini
berfungsi untuk introduksi, revisi, dan motivasi. Apabila prasyarat
telah dikuasai siswa, langkah yang keenam dari tahapan teknik
probing tidak perlu dilaksanakan. Untuk memotivasi siswa, pola
probing cukup tiga langkah, yaitu langkah 1,2, dan 3.

2.

Kegiatan inti: pengembangan materi maupun penerapan materi
dilakukan dengan menggunakan teknik probing.

3.

Kegiatan akhir: teknik probing digunakan untuk mengetahui
keberhasilan siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan
kegiatan inti yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pola meliputi ketujuh langkah itu dan diterapkan terutama
untuk ketercapaian indikator.
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3.

Kelebihan dan Kekurangan teknik Probing-prompting
Kelebihan dan kekurangan teknik probing-prompting menurut
Shoimin (2014: 128-129) yaitu:
a) Kelebihan probing-prompting
(1) Mendorong siswa aktif berpikir.
(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal
yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali.
(3) Perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau
diuraikan.
(4) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa,
sekalipun ketika itu siswa sedang ribut atau ketika sedang
mengantuk hilang rasa kantuknya.
(5) Sebagai cara meninjau kembali (review) bahan pelajaran yang
lampau.
(6) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam
menjawab dan mengemukakan pendapat.
(7) Pertanyaan dapat menarik dan merumuskan perhatian siswa.
b) Kekurangan probing-prompting
(1) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu
untuk memberikan pertanyaan kepada tiap siswa.
(2) Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong
siswa untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak
tegang, melainkan akrab.
(3) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat
berpikir dan mudah dipahami siswa.
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(4) Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat
menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang.
(5) Dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak/kurang pandai
membawakan diri, misalnya guru meminta siswanya menjawab
persis seperti yang dia kehendaki, kalau tidak dinilai salah.
E. Hasil Belajar
1. Pengertian Hasil belajar
Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri
siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik
sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Pengertian tentang hasil belajar
sebagaimana diuraikan di atas di pertegas lagi oleh Nawawi dalam K.
Ibrahim yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai
tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah
yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal
sejumlah materi pelajaran tertentu (dalam Susanto, 2013:5).
Menurut Sudjana (2014:22) hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajarnya. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan,
baik tujuan kurikuler maupun instruksional, menggunakan klasifikasi hasil
belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya
menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah
psikomotoris:

19

a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri
dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi.
b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.
c) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni
gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan persepstual,
keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan
gerakkan ekspresif dan interpretatif.
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa yang
diperoleh setelah melewati proses belajar dalam mempelajari materi
pembelajaran dengan kurun waktu tertentu dan dinyatakan dengan skor.
Dan yang menjadi objek penilaian dilihat dari tiga ranah yaitu ranah
kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
Hasil belajar dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan
suatu proses pembelajaran yang diketahui melalui komponen, metode
mengajar dan alat bantu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan
fungsinya serta tercapainya tujuan pembelajaran. Pada penelitian ini, hasil
belajar yang diukur hanya pada ranah kognitif. Sudjana (2014:22) aspek
ranah kognitif adalah berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni (Aunurrahman, 2014:49):
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(1) Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang
telah dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan ingatan. Pengetahuan
tersebut dapat berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah,
teori, prinsip, atau metode.
(2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan makna halhal yang dipelajari.
(3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah untuk
menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku ini misalnya
tampak kemampuan menggunakan prinsip.
(4) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik.
(5) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya
tampak di dalam kemampuan menyusun suatu program kerja.
(6) Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang
beberapa

hal

berdasarkan

kriteria

tertentu.

Sebagai

contoh

kemampuan menilai hasil karangan.
Dalam penelitian ini aspek yang diukur adalah pengetahuan,
pemahaman, dan penerapan.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Pendapat yang dikemukakan oleh Wasliman (dalam Susanto, 2013:
12-14), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil
interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi, baik faktor internal
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maupun eksternal. Secara terperinci, uraian mengenai faktor internal dan
eksternal, sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri
peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor
internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar,
ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
b. Faktor Eksternal
Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang memengaruhi
hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang bermasalah
dalam keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang
tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari
berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan seharihari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.
Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor
yaitu internal dan eksternal dan tinggi rendahnya hasil belajar
tergantung dari faktor-faktor tersebut.
F. Materi Trapesium
1.

Trapesium
D

A





C

B

Gambar 1. Trapesium
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Gambar di atas menunjukkan suatu segi empat yang memiliki
sepasang sisi yang sejajar, yaitu // AB CD. Segi empat seperti ini disebut
trapesium. Pada trapesium ABCD,
sedangkan

dan AB CD disebut sisi sejajar

dan AD BC disebut kaki trapesium. Sisi sejajar yang

terpanjang, yaitu AB disebut alas trapesium. Jadi, Trapesium adalah segi
empat yang mempunyai sepasang sisi yang tepat berhadapan dan sejajar
(Manik, 2009:271). Menurut Andriyatie dkk (2013: 163-164). Trapesium
adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi berhadapan dan sejajar.
Dapat disimpulkan bahwa trapesium adalah bangun datar yang
berbentuk segi empat yang memiliki dua sisi yang tepat berhadapan dan
sejajar.
2. Jenis-jenis Trapesium
Jenis-Jenis Trapesium Berdasarkan panjang kakinya, trapesium
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebarang, sama kaki, dan
siku-siku (Manik, 2009:271-272).
a) Trapesium sebarang

D

A




C

B

Gambar 2. Trapesium Sebarang
Trapesium ABCD di atas ̅̅̅̅

̅̅̅̅ , panjang kakinya tidak

sama ( ̅̅̅̅ ≠ ̅̅̅̅ ) dan kaki-kakinya juga tidak ada yang tegak lurus
ke sisi sejajarnya. Trapesium seperti ini disebut trapesium sebarang.
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b) Trapesium siku-siku


D

C



A

B

Gambar 3. Trapesium Siku-siku

Trapesium ABCD di atas terlihat salah satu kakinya tegak lurus
pada sisi sejajarnya, yaitu dan ̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅ . Trapesium

seperti ini disebut trapesium siku-siku.
c) Trapesium sama kaki
D



C



A

B

Gambar 4. Trapesium Sama Kaki
Trapesium ABCD memiliki kaki yang sama panjang, yaitu dan
̅̅̅̅

̅̅̅̅. Trapesium seperti ini disebut trapesium sama kaki.

3. Sifat-sifat trapesium
Sifat-sifat trapesium ABCD sebagai berikut.
a.

b.

Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah
BAD +

ADC =

BCD +

ABC =

Pada trapesium sama kaki berlaku:
(1) Dua diagonalnya sama panjang
(2) Sudut-sudut alasnya sama besar
(3) Dapat menempati bingkainya denagn dua cara, dan
(4) Memiliki satu sumbu simetri.

4. Keliling dan Luas Trapesium
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a.

Keliling Trapesium
Misalkan trapesium ABCD. Sama halnya segi empat lainnya,
untuk menghitung keliling adalah jumlah keempat sisinya. Pada
̅̅̅̅

trapesium ABCD, maka
D



̅̅̅̅

̅̅̅̅

C



A

̅̅̅̅

B

Gambar 5. Trapesium
b.

Luas trapesium
Perhatikan gambar 6. Dua trapesium ABCD dan EFGH yang
kongruen dan mempunyai tinggi sama, yaitu t. Apabila kedua
trapesium itu digabungkan dengan cara menghidupkan ̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅,
maka terbentuk jajaran genjang AFGD dengan tinggi t (Gambar 6b).
D
H

C

G

E

F

Gambar. 6a

A

D

B

G

A

Gambar. 6b

F

Gambar. 6c

Dari gambar (a) dan (b) dapat disimpulkan bahwa:
Luas trapesium sama dengan setengah kali luas jajargenjang
yang tingginya sama dengan tinggi trapesium dan alasnya sama
dengan jumlah panjang sisi sejajar trapesium
Jika L menyatakan luas dan t menyatakan tinggi trapesium ABCD
adalah:

̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅
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̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

Luas Trapesium:
Misalkan suatu trapesium mempunyai tinggi t dan panjang sisi yang
sejajar a dan b, maka luas trapesium (t) adalah:

G.

Kerangka Berpikir
Penerapan model konvensional membuat minat siswa kurang,
matematika yang dianggap menakutkan dan membosankan mempengaruhi
hasil belajar siswa. Untuk membuat minat siswa dan membuang paradigma
bahwa matematika itu membosankan, haruslah pembelajaran matematika
disajikan lebih menarik bagi siswa. Model pembelajaran kooperatif dapat
membuat siswa cenderung bekerja sama dan teknik probing-prompting
selain akan memudahkan siswa dalam pemahaman konsep juga akan
mengembangkan keterampilan berfikir siswa, sehingga akan mempengaruhi
hasil belajar siswa. Agar mudah memahaminya disajikan dalam bagan
berikut:

Pembelajaran Matematika

26

Konvensional

Kurangnya minat
belajar matematika

Matematika membosankan

Rendahnya hasil
belajar matematika

Pelajaran matematika
dianggap sulit

Penggunaaan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probingprompting

Menarik minat
siswa

Meningkatkan
daya ingat

Mengembangkan
keterampilan menjawab

Meningkatkan
pemahaman konsep

HASIL BELAJAR MENINGKAT

Gambar 7. Bagan Kerangka Berfikir

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran
matematika secara konvensional menyebabkan kurangnya minat belajar
siswa serta rendahnya hasil belajar matematika. Hal ini juga dipicu oleh
paradigma bahwa matematika itu membosankan dan dianggap sulit. Oleh
karena itu, seorang guru harus bisa membuatvariasi pembelajaran agar siswa
tetap mempunyai semangat belajar matematika dari pemaparan di atas,
peneliti iniginmenggunakan model pembelajaran kooperatif dengan teknik
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probing-prompting dalam pembelajaran matematika. Model dan teknik ini
selain dapat menarik minat siswa sehingga membuat siswa lebih aktif,
meningkatkan daya ingat, serta memudahkan siswa dalam pemahaman
konsep dan dapat mengembangkan keterampilan menjawab. Sehingga
mempengaruhi hasil belajar matematika.
H. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir diambil
hipotesis, ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing-prompting terhadap hasil belajar matematika siswa, maka peneliti
mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.
1.

H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan
teknik probing - prompting terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas VII di SMPN 53 Palembang

2.

Ha : Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing - prompting terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas VII di SMPN 53 Palembang

I.

Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
Penerapan Pembelajaran Probing-Prompting Terhadap Hasil Belajar
Peserta Didik Pada Materi Lingkaran oleh AH. Swasono, A. Suyitno, BE.
Susilo (2014). Hasil penelitian diperoleh 86,84% peserta didik dengan
probing-prompting mencapai ketuntasan belajar, rata-rata hasil belajar siswa
kelas eksperimen sebesar 78,66 melebihi KKM, ketuntasan siswa pada kelas
ekperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, dan hasil belajar kelas eksperimen
lebih tinggi dari kelas kontrol. Pembelajaran probing-prompting lebih efektif
dari pada pembelajaran konvensional.
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Keefektifan

Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Probing-prompting dengan Penilaian Produk oleh Himmatul Ulya,
Masrukan, Kartono(2012). Hasil penelitian bahwa rata-rata hasil belajar
peserta didik kelas eksperimen 1 sebesar 79,91, kelas eksperimen 2 sebesar
73,21, dan kelas kontrol sebesar 66,10. Dari hasil uji ketuntasan belajar
diperoleh peserta didik kelas eksperimen mencapai ketuntasan belajar.
Simpulan yang diperoleh adalah pembelajaran kooperatif tipe probingprompting yang disertai dengan penilaian produk dan pembelajaran
kooperatif tipe probing-prompting dapat mencapai kentutasan belajar, model
pembelajaran kooperatif tipe probing-prompting dengan penilaian produk
lebih baik dari pembelajaran kooperatif tipe probing-prompting dan
pembelajaran ekspositori.
Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu di atas dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh penelitian dapat dilihat pada tabel di samping:
Tabel 1.
Perbedaan Hasil Penelitian
No

Nama
peneliti
AH.
Swasono,
dkk (2014).

Jenis
penelitian
Eksperimen

2

Himmatul
Ulya,
dkk
(2012).

Eksperimen

3.

Mullia
Mariati
(2016)

Kuantitatif
Eksperimen

1

Fokus penelitian
Pembelajaran
probing-prompting,
hasil belajar peserta
didik.
Model
pembelajaran
kooperatif
tipe
probing-prompting,
penilaian produk.
Model
pembelajaran
kooperatif dengan
teknik
probingprompting,
hasil
belajar matematika.

Materi
penelitian
Lingkaran, SMP
kelas VIII

Ket
Sudah
diteliti

Luas
dan
keliling
lingkaran, SMP
kelas VIII

Sudah
diteliti

Trapesium,
SMP kelas VII

Sudah
diteliti

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
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A.

Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen.
Penelitian eksperimen merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang
paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji
hubungan sebab akibat (Sukmadinata, 2013:194). Metode penelitian yang
digunakan disini adalah metode True experimental.
Desain eksperimen dalam penelitian ini mengacu pada pretest-posttest
control group design, dalam design ini terdapat dua kelompok yang dipilih
secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal
adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol,
pengaruh perlakuan adalah (O2-O1)-(O4-O3) (Sugiyono, 2012:76).

E

O1

K

O3

X

O2
O4

Gambar 8. Desain penelitian
Keterangan :
E : Kelas Eksperimen
K : Kelas Kontrol
X : Treatment yang diberikan dengan model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting
O1 : Tes awal untuk kelas eksperimen sebelum diperlakukan treatment untuk
melihat hasil belajar siswa.
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O2 : Tes akhir untuk kelas eksperimen sesudah diperlakukan treatment untuk
melihat hasil belajar siswa.
O3 : Tes awal untuk kelas kontrol sebelum diperlakukan treatment untuk
melihat hasil belajar siswa.
O4 : Tes akhir untuk kelas kontrol sesudah diperlakukan treatment untuk
melihat hasil belajar siswa.
Kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki karakteristik
yang sama atau homogin, karena diambil atau dibentuk secara acak
(random) dari populasi yang homogin pula. Dalam desain ini kedua
kelompok diberi tes awal (pretest) dengan tes yang sama. Kemudian
kelompok eksperimen diberikan perlakuan khusus menggunakan model
pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting sedangkan
kelompok kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran konvensional.
Setelah beberapa saat kedua kelompok dites dengan tes yang sama sebagai
tes akhir (posttest). Hasil kedua tes akhir diperbandingkan (diuji
perbedaannya), demikian juga antara hasil tes awal dengan tes akhir pada
masing-masing kelompok. Perbedaan yang berarti (signifikan) antara kedua
hasil tes akhir, dan antara tes awal dan akhir pada kelompok eksperimen
menunjukkan pengaruh

dari perlakuan yang diberikan (Sukmadinata,

2013:205).

B. Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:38) variabel adalah suatu atribut atau sifat
atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan
terikat.
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel
terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel bebas dalam penelitian
ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing-prompting, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil
belajar siswa yang dipengaruhi oleh model pembelajarn kooperatif dengan
teknik probing-prompting.
Variabel bebas
Model kooperatif
dengan teknik
probing-prompting

Variabel terikat
Hasil belajar
matematika
siswa

Gambar 9. Variabel peneltian

C. Definisi Operasional Variabel
1. Model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting adalah
pembelajaran dengan struktur kelompok dan dipadukan dengan teknik
pertanyaan yang menggali dan menuntun (probing-prompting). Dimana
probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk
mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari siswa yang bermaksud
mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih
jelas, akurat serta lebih beralasan. Sedangkan prompting question adalah
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pertanyaan yang bersifat menuntun siswa untuk memberi arah dalam
menemukan jawaban yang lebih benar. Teknik probing-prompting ini
bertujuan agar siswa dapat bekerja sama, saling membantu dalam
memecahkan masalah serta saling mendorong berpikir kreatif untuk
mendapatkan hasil belajar yang meningkat serta siswa dapat saling
bersosialisasi antar mereka dan dengan guru.
2. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa yang diperoleh
setelah melewati proses belajar dalam mempelajari materi pembelajaran
dengan kurun waktu tertentu dan dinyatakan dengan skor. Dan yang
menjadi objek penilaian adalah ranah kognitif yaitu pengetahuanan,
pemahaman dan penerapan.
D. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
2012:80). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VII
di SMPN 53 Palembang yang terdiri dari 5 kelas, yaitu VII 1, VII 2, VII 3,
VII 4, VII 5, VII 6, VII 7.

Tabel 2.
Populasi kelas
No
1.
2.

Kelas
VII. 1
VII. 2

Jumlah
38
40
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3.
4.
5.
6.
7.

VII. 3
VII. 4
VII. 5
VII. 6
VII. 7
Jumlah

37
38
38
37
38
266

(Sumber: Tata Usaha SMPN 53 Palembang)
2. Sampling
Sampling adalah untuk menetukan sampel dalam suatu penelitian,
sangat diperlukan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik dalam
pengambilan sampel yang dianggap peneliti memiliki ciri-ciri yang sesuai
dengan yang diharapkan yaitu kemampuan yang sama. Sehubungan
dengan ini peneliti menggunakan Cluster random Sampling (area
sampling) yaitu daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek
yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, maka pengambilan
sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan (Sugiyono,
2012:83). Dalam penelitian ini clusternya adalah kelas VII, yaitu 7 kelas
kemudian diambil 2 kelas secara acak.
3. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Dalam pemilihan secara acak
dipilihlah dua kelas sebagai kelas Eksperimen dan kelas kontrol. Sampel
dalam penelitian ini adalah kelas VII 1 dan VII 2.

E. Prosedur Penelitian
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dalam
beberapa tahap, sebagai berikut:
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1. Tahap persiapan
Ini merupakan tahap awal dalam penelititan. Pada tahap ini melakukan
beberapa tindakan, antara lain:
a) Meminta surat izin permohonan penelititan kepada Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang
b) Melakukan observasi di SMPN 53 Palembang untuk mengadakan
penelitian, untuk itu peneliti memohon izin kepada sekolah dan guru
mata pelajaran matematika untuk memberikan izin penelitian dan
fasilitas guna melakukan penelitian.
c) Merencanakan pembelajaran (RPP) bahan ajar dan LKS yang akan
digunakan dalam penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
a) Mengelompokkan subjek penelitian menjadi dua kelompok yaitu kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
b) Melaksanakan tes awal (pretest) kepada kelas eksperimen dan kelas
kontrol untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa tentang materi
yang telah disampaikan.
c) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dengan
menggunakan model kooperatif dengan teknik probing-prompting.
d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kontrol dengan
menggunakan strategi pembelajaran konvensional (ceramah dan tanya
jawab).
e) Memberikan tes akhir (posttest) pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol setelah pembelajaran berakhir untuk mengetahui hasil belajar
siswa.
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f)

Mengadakan

evaluasi

pada

akhir

pembelajaran

yang

akan

dilaksanakan secara individu di masing-masing kelas.
3. Tahap Akhir
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai
berikut:
a) Memeriksa jawaban masing-masing siswa
b) Memberikan skor pada lembar jawaban
c) Menghitung skor pada soal evaluasi pembelajaran
d) Menentukan dari hasil setiap nilai yang diperoleh siswa.
e) Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari
pengolahan data.
F. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian,
yaitu, kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data
dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara
(Sugiyono, 2012:137).
Teknik lain yang biasa digunakan dalam penelitian adalah teknik
pengukuran. Teknik pengukuran bersifat mengukur karena menggunakan
instrumen standar atau telah distandarisasikan, dan menghasilkan data hasil
pengukuran yang berbentuk angka-angka, instrumen yang bersifat mengukur
secara umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu tes dan skala. Dalam
penelitian pengumpulan data yang dilakukan adalah tes.
Tes adalah cara-cara mengumpulkan data dengan menggunakan alat
atau instrumen yang bersifat mengukur, seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes
minat, tes kepribadian, tes hasil belajar. Tes yang digunakan dalam
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pendidikan dibedakan anatara tes hasil belajar (achievement tests) dan tes
psikologis (psychological tests) (Sukmadinata, 2013:222-223).
Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah berupa soal uraian.
Tes yang dilakukan adalah pretest dan posttest. Prestest merupakan tes yang
diberikan untuk mengukur kemampuan awal siswa, sedangkan posttest
merupakan tes yang diberikan setelah pelajaran atau materi telah
disampaikan. Posttest tersebut digunakan untuk melihat pengaruh model
kooperatif

dengan

teknik

probing-prompting

terhadap

hasil

belajar

matematika siswa. Untuk pengujian soal tes digunakan uji validitas dan
reliabilitas.
a) Validitas
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur
(Sugiyono, 2012:121).
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesulitan
suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas
yang rendah. Adapun yang digunakan untuk mengukur validitas dengan
menggunakan rumus Korelasi Product Moment, dengan rumus:

√{

}{

}
(Arikunto, 2012:87)

Dimana:
= koefisien antara variabel X dan variabel Y
= banyaknya subyek
= skor tiap item
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= skor total tiap butir soal
= hasil kali skor x dan y untuk setiap responden
= kuadrat skor tiap item
= kuadrat skor tiap butir soal
Kriteria validitas instrumen dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 3.
Kriteria Validitas
Nilai
0,80-1,00
0,60-0,79
0,40-0,59
0,20-0,39
0,00-0,019
0,00

Keterangan
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah
Tidak valid

(Sugiyono, 2013:257)

b) Reliabilitas
Suatu alat pengukuran dikatakan reliabel bila alat itu dalam
mengukur suatu gejala pada waktu

yang berlainan senantiasa

menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu walaupun instrumen yang
valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen
perlu dilakukan.
Dalam uji reliabilitas karena tes yang digunakan berbentuk uraian
maka untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus Alpha
(Arikunto, 2012:115) yaitu :

r11 = (

)(1–(

))

Dimana :
r11

= reliabilitas yang dicari

∑

= jumlah varians skor tiap-tiap item
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= varians total
= banyaknya butir soal yang masing-masing dihitung dengan
menggunakan rumus:

Varians item

=

Dimana :
= varians setiap item
banyaknya butir soal
skor setiap siswa

Varians total

=

Dimana:
= varians total
banyaknya butir soal
= skor tiap siswa
Adapun klasifikasi indeks reliabilitas soal sebagai berikut:
1. 0,80< r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi
2. 0,60< r11 ≤ 0,80 Tinggi
3. 0,40< r11 ≤ 0,60 Sedang
4. 0,20< r11 ≤ 0,40 Rendah
5. 0,00< r11 ≤ 0,20 Sangat rendah
Untuk menafsir harga reliabilitas dari soal maka harga tersebut
dikonsultasikan ke tabel harga kritik r tabel Product Moment dengan α =
0,05 dengan kriteria korelasi rhitung > rtabel maka tes tersebut reliabel.
G. Analisis Data Tes
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1.

Analisis Data Tes Secara Deskriptif
a. Kategori Hasil Belajar
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui
kategori hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa, dimana hasil
belajar tersebut dikategorikan berdasarkan kategori hasil belajar
sebagai berikut.
Tabel 4.
Kategori Hasil Belajar
Nilai
86-100
71-85
56-70
41-55
≤41

Kategori
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

(Depdiknas, 2007:32)
b. Kategori Kebutuhhan Belajar
Untuk mengukur ketuntasan belajar siswa, maka dapat dilihat
dari standar Kreiteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata
pelajaran matematika yang telah ditetapkan oleh SMPN 53
Palembang, yaitu 75. Jika hasil belajar siswa

maka siswa

dikatakan tuntas dan jika hasil belajar siswa

maka siswa

dikatakan tidak tuntas.

2.

Analisis Data Tes Secara Inferensial
a. Uji Prasyarat Analisis
Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis, dimana tujuan
penganalisisan ini yaitu untuk menguji hipotesis yang diajukan.
Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang telah
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dikumpulkan dikoreksi sesuai dengan pedoman penskoran yang telah
ditentukan. Analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang
merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan yang diajukan.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji
statistik terhadap hasil data indeks gain (Normalized gain) dari kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Indeks gain ini dihitung dengan rumus:
(Meltzer dalam Herlanti, 2006:67)
Dalam hal ini menyatakan skor tes, kriteria tingkat N-Gain
berikut ini (Meltzer dalam JPMIPA, 2006):
Batasan

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tes tersebut
diolah dengan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh penerapan
model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting.
Selanjutnya sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, langkahlangkah yang akan ditempuh untuk data pretest posttest dan n-gain
adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel
yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji
kenormalan yang digunakan yaitu dengan rumus sebagai berikut:
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̅

(Sudjana, 2005:109)

Dimana:
̅

simpangan baku
Kedua sampel dilakukan berdistribusi normal jika (-1 < kemiringan
< 1).
2) Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua
kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua
kelompok mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut
dikatakan homogen. Pengujian varians dapat dilakukan dengan cara
uji dengan hipotesis :
:

(varians data homogen)

:

(varians data tidak homogen)

Keterangan :
varians kelas eksperimen
varians kelas kontrol
Adapun rumus yang digunakan adalah perbandingan varians:

(Sudjana, 2005:250)
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Adapun

kriteria

pengujiannya

tolak

H0

dengan taraf nyata
dan dk penyebut =

jika
dk pembilang =

maka data homogen.

Keterangan :
banyaknya data yang variansnya lebih besar
banyaknya data yang variansnya lebih kecil
3) Uji Hipotesis
Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan
mendapatkan suatu kesimpulan data melalui pretest dan postest
akan digunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang
dikemukakan dalam penelitian ini.
a) Hipotesis Deskriptif:
H0 : tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probing-prompting terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas VII SMPN 53 Palembang.
Ha : ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII SMPN 53 Palembang.
b) Hipotesis Statistik:
H0 :
Ha :
Keterangan:
: skor rata-rata N-gain kelas eksperimen
: skor rata-rata N-gain kelas kontrol
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Teknik yang digunakan untuk menguji kesamaan dua ratarata awal sebelum perlakuan dan uji hipotesis adalah rumus
statistik parametris dengan uji T-tes berdasarkan uji normalitas
dan homogenitas:
(1) Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
dan varians dalam populasi bersifat homogen, maka untuk
uji t dilakukan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan
rumus:
t=

̅̅̅̅ ̅̅̅̅
√

(Sudjana, 2005: 239)

dengan s adalah deviasi standar gabungan
s2 =
keterangan:
thitung : distribusi siswa
̅̅̅

: rata-rata data tes akhir pada kelas eksperimen

̅̅̅

: rata-rata data tes akhir pada kelas kontrol

n1

: jumlah sampel pada kelas eksperimen

n2

: jumlah sampel pada kelas kontrol
: varians data kelas eksperimen
: varians data kelas kontrol

S

: deviasi standar gabungan
Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika thitung < ttabel

dengan menentukan dk = n1 + n2 – 2 taraf signifikan α = 5%
dan peluang (1- α).
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(2) Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
tetapi varians dalam populasi tidak bersifat homogen, maka
pengujian menggunakan statistik t` dengan rumus:
̅̅̅̅ ̅̅̅̅

t` =
√(

s2 =

(

) (

(Sudjana, 2005: 241)
)

–)

keterangan:
t`hitung : distribusi siswa
̅̅̅

: rata-rata data tes akhir pada kelas eksperimen

̅̅̅

: rata-rata data tes akhir pada kelas kontrol

n1

: jumlah sampel pada kelas eksperimen

n2

: jumlah sampel pada kelas kontrol
: varians data kelas eksperimen
: varians data kelas kontrol

S

: deviasi standar gabungan
Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika t`hitung < ttabel

dengan menentukan dk = n1 + n2 – 2 taraf signifikan α = 5%
dan peluang (1- α).
(3) Jika data tidak normal, maka pengujian menggunakan uji UTest dengan rumus uji Mann Whitney :
U1 = n1.n2 +

- R1

U2 = n1.n2 +

– R2

Atau
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Nilai U yang diambil adalah nilai U yang terkecil. Untuk
memeriksa ketelitian perhitungan digunakan rumus:

Dimana:
n1 : jumlah sampel 1
n2 : jumlah sampel 2
R1 : jumlah jenjang sampel 1
R2 : jumlah jenjang sampel 2
Dengan kriteria pengambilan keputusan:
H0 diterima bila Uhitung ≥ Utabel (α ; n1, n2)
H0 ditolak bila Uhitung ≤ Utabel (α ; n1, n2)
Catatan:
Untuk pasangan data lebih besar dari 20 (n > 20),
pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistiknya),
yaitu:
Z

=

E(U)

=
=

√

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkahlangkah pengujian sebelumnya menggunakan distribusi Z
(Hasan, 2008: 311).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Kegiatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 53 Palembang terhitung mulai
tanggal 16 Mei 2016 s/d 28 Mei 2016. Penelitian ini dilaksanakan dengan
tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
Tabel 5.
Rincian Kegiatan Penelitian
Tahapan

Tanggal

Persiapan

28 Januari 2016
sampai dengan 9 Mei
2016

Pelaksanaan

16 Mei 2016

19 Mei 2016

21 Mei 2016

23 Mei 2016

Kegiatan
−

Observasi ke sekolah tempat meneliti
untuk mengetahui jumlah siswa kelas
VII SMPN 53 Palembang.
− Melakukan konsultasi dengan guru
mata pelajaran matematika atau yang
bersangkutan untuk mengetahui
jadwal mulai penelitian.
− Menyiapkan perangkat pembelajaran,
yaitu (RPP), soal tes awal (pretest),
Lembar Kerja Siswa (LKS), soal tes
akhir (posttest), kunci jawaban, dan
pedoman penskoran.
− Melakukan uji coba instrumen berupa
uji validitas dan uji reliabilitas
− Pelaksanaan tes awal (pretest) pada
kelas kontrol dilaksanakan pada hari
Senin dari pukul 11.10 s/d 12.30 WIB.
− Pelaksanaan pembelajaran pertemuan
pertama di kelas kontrol dilaksanakan
pada hari Kamis dari pukul 10.30 s/d
11.10 WIB.
− Pelaksanaan pembelajaran kedua di
kelas kontrol dilaksanakan pada hari
Sabtu dari pukul 10.00 s/d 11.20 WIB.
− Pelaksanaan tes akhir (posttest) pada
kelas kontrol dilaksanakan pada hari
Senin pukul 11.20 s/d 12.30 WIB.
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17 Mei 2016

18 Mei 2016

21 Mei 2016

24 Mei 2016

Pelaporan

29 Mei 2016

− Pelaksanaan tes awal (pretest) pada
kelas eksperimen dilaksanakan pada
hari Selasa dari pukul 11.10 s/d 12.30
WIB.
− Pelaksanaan pembelajaran pertemuan
pertama di kelas eksperimen
dilaksanakan pada hari Rabu 07.2008.40 WIB.
− Pelaksanaan pembelajaran kedua di
kelas eksperimen dilaksanakan pada
hari Sabtu dari pukul 08.00 s/d 09.40
WIB.
− Pelaksanaan tes akhir (posttest) pada
kelas eksperimen dilaksanakan pada
hari Selasa pukul 11.00 s/d 12.30 WIB.
− Melakukan analisis data untuk menguji
hipotesis dan menyimpulkan hasil
penelitian

Untuk tahap persiapan dimulai dari 09 Mei 2016, pada tahap ini
peneliti

meghubungi waka kurikulum untuk meminta izin akan

menjadikan SMPN 53 Palembang sebagai tempat penelitian. Dari yang
diperoleh, populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMPN 53
Palembang tahun ajaran 2016/2017 dan yang menjadi sampel penelitian ini
terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII.1 dan VII.2. Dimana kelas VII.2
sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 40 orang, sedangkan VII.1
sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 38 orang. Jadi sampel dalam
penelitian ini berjumlah 78 orang siswa. Dan peneliti mendapatkan izin
dari waka kurikulum untuk melakukan penelitian di kelas VII SMPN 53
Palembang. Kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata
pelajaran matematika atau yang bersangkutan untuk mengetahui jadwal
mulai penelitian yang di berikan oleh guru matematika yaitu ibu Maligan,
S.Pd, M.Si.
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di sekolah dengan guru
matematika yaitu ibu Maligan, S.Pd, M.Si. pada tahap ini peneliti
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melakukan validasi pretest dan posttest, tahap ini peneliti juga menyiapkan
perangkat pembelajaran, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
soal pretest, posttest, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Setelah
menyiapkan perangkat pembelajaran, pada tahap ini juga peneliti
melakukan uji coba instrumen penelitian berupa uji validitas dan uji
reliabilitas.
Untuk tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan masing-masing
sebanyak 4 kali pertemuan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol
termasuk pretest dan posttest. Pada pertemuan pertama dilakukan pretest.
Pertemuan kedua dan ketiga diberikan perlakuan dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing prompting pada
kelas eksperimen dan model konvensional dengan metode ceramah dan
tanya jawab pada kelas kontrol. Untuk pertemuan keempat dilakukan
posttest pada kedua kelas.
Selanjutnya tahap pelaporan, yaitu peneliti melakukan analisis data
untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian yang
dilaksanakan setelah seluruh kegiatan penelitian selesai dan data yang
dibutuhkan telah terkumpul.
2. Deskripsi Hasil Validasi Instrumen Penelitian
a) Hasil Validasi kepada Pakar
Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
validasi

instrumen

penelitian,

validasi

ini

digunakan

untuk

mendapatkan instrumen penelitian yang berkriteria valid. Instrumen
penelitian yang divalidasi diantaranya:
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(a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini
divalidasi dengan membuat lembar validasi, kemudian RPP
dikonsultasikan

ke

pakar

matematika

(validator)

untuk

mendapatkan saran dari pakar tersebut. Kemudian peneliti merevisi
RPP tersebut berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para
pakar. Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini adalah tiga orang
dimana satu orang dari dosen matematika yaitu bapak Rieno
Septanery, M.Pd. dan dua orang guru matematika di SMPN 53
Palembang

yaitu

ibu

Maligan,

S.Pd,

M.Si

dan

Ibu

Sriwijayaningsih, S.Pd. Hasil validasi RPP dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 6.
Komentar/Saran Validator mengenai RPP
Validator
Reino Septanery, M.Pd.

Komentar/Saran Validator
1.

Perhatikan spasi dalam pembuatan
RPP.

2.

Perbaiki langkah-langkah pada
kegiatan inti untuk kelas kontrol

Maligan, S.Pd, M.Si.

1.

Format RPP KTSP diperhatikan

2.

Tambahkan karakter yang
diharapkan pada identitas RPP

3.

Perbaiki penulisan yang salah ketik
dan tambahkan alat, bahan pada
kegiatan pembelajaran.

Sriwijayaningsih, S.Pd

1.

Tambahkan model pembelajaran
pada langkah-langkah pada
kegiatan pembelajaran.

2.

Perbaiki soal individu dengan
sesuai indikator.
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Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang
diberikan oleh para validator terhadap RPP sebesar 4,03 (Sangat
Valid). Sehingga RPP pada materi pokok trapesium ini telah
memenuhi aspek kevalidan.
(b) Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini divalidasi
dengan membuat lembar validasi, kemudian LKS dikonsultasikan
ke pakar matematika (validator) untuk mendapatkan saran dari
pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi LKS ini adalah 2
orang guru Matematika. Kemudian peneliti merevisi LKS tersebut
berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara
saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan LKS
dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 7.
Komentar/Saran Validator Mengenai LKS
Validator
Komentar/Saran
Reino Septa Nery, M.Pd.

1.

Perhatikan soal yang dibuat,
jangan langsung, buat narasi
terlebih dahulu pada soal

2.

Modifikasi soal, pakailah
satuan yang jarang

3.

Buat konteks nyata dalam
pembuatan soal

Maligan, S.Pd, M.Si.

Modifikasi agar soal tidak terlalu
mudah

Sriwijayaningsih, S.Pd

Cukup baik
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Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang
diberikan oleh para validator terhadap LKS sebesar 4,008 (Sangat
valid). Sehingga LKS pada materi pokok trapesium ini telah
memenuhi aspek kevalidan.
(c) Soal Tes (Pretest dan Posttest)
Soal tes (Pretest dan Posttest) dalam penelitian ini divalidasi
dengan membuat lembar validasi, kemudian soal tes (pretest dan
posttest) dikonsultasikan ke pakar matematika (validator) untuk
mendapatkan saran dari pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam
validasi soal tes (pretest dan posttest) ini adalah satu orang Dosen
Matematika dan 2 orang Guru Matematika. Kemudian peneliti
merevisi soal tes (pretest dan posttest) tersebut berdasarkan saran
yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara saran yang diberikan
oleh para validator mengenai kevalidan soal tes (pretest dan
posttest) dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 8.
Komentar/Saran Validator Mengenai
Soal Tes (pretest dan posttest)
Validator
Komentar/Saran
Reino Septa Nery, M.Pd.
Maligan, S.Pd, M.Si.
Sriwijayaningsih, S.Pd

Soal pretest dan posttest harus
sama
Baik
Baik

Dari hasil perhitungan di dapat nilai rata-rata total validasi
yang diberikan oleh para validator terhadap soal tes (pretest dan
posttest) sebesar 3,8 (Sangat valid). Sehingga soal tes (pretest dan
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posttest) pada materi trapesium ini telah memenuhi aspek
kevalidan.
b) Hasil Validasi kepada Siswa
Setelah divalidasi oleh para validator, soal pretest tersebut diuji
cobakan kepada 38 siswa kelas VIII untuk mengetahui apakah butir
soal tersebut memenuhi kualitas soal yang baik atau belum. Adapun alat
yang digunakan dalam pengujian analisis uji coba instrumen meliputi
analisis validitas tes dan reliabilitas tes.
(a) Analisis Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi
masing-masing pertanyaan (item) dengan skor totalnya. Rumus
yang digunakan adalah Korelasi Product Moment.
Hasil analisis perhitungan validitas butir soal (
dilihat harga r product moment (
Bila harga (

lalu

dengan taraf signifikan 5%.
maka butir soal tersebut valid.

Sebaliknya jika harga (

maka butir soal tersebut

dikatakan tidak valid.
Tabel 9.
Hasil Uji Validitas Pretest
Item/Soal
1.
2.
3.
4.

Validitas
0,616
0,865
0,876
0,900

0,339
0,339
0,339
0,339

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari hasil uji coba ini dapat disimpulkan bahwa soal tes pada
materi trapesium pada penelitian ini adalah berkriteria valid.
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(b) Analisis Uji Reliabilitas
Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga terlebih dahulu
melakukan reliabilitas pada soal pretest, reliabilitas ini digunakan
untuk melihat apakah instrument cukup dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengukur data, maka dilakukan uji
reliabilitas. Rumus yang digunakan adalah rumus Alpha.
Dari perhitungan diperoleh

sedangkan

product moment dengan taraf signifikan 5% dan n = 34 diperoleh
karena

artinya instrumen tersebut

berkriteria pengujian yang tinggi (reliable).
3. Deskripsi Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif dengan
teknik Probing-Prompting pada kelas VII 2 (Eksperimen)
a. Pertemuan Pertama (Pengambilan Data Pretest)
Pertemuan awal ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016.
Peneliti melaksanakan tes awal (Pretest) pada pukul 11.10 – 12.30
WIB. Guru dan peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa
mengucapkan salam. Kemudian guru, peneliti dan rekan peneliti
membalas salam, setelah itu guru memberitahukan kepada siswa bahwa
selama 4 kali pertemuan mereka akan diajarkan oleh peneliti, dan guru
menghimbau seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik.
Kemudian guru menyerahkan proses pembelajaran kepada peneliti.
Selanjutnya peneliti memperkenalkan diri, mengabsen siswa yang tidak
hadir dan melakukan tes awal untuk memperoleh data yang mengenai
peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun trapesium.
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Tes awal dilaksanakan 2 x 40 menit. Tes berbentuk essay sebanyak 4
soal yang sudah divalidasi. Setiap soal dibuat berdasarkan aspek
belajar.

Gambar 10. Siswa pada saat Tes Awal (pretest) di kelas VII.2

Pertemuan pertama peneliti memberikan pretest kepada siswa
untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung
sebagai tes awal, gambar 10 di atas siswa sedang melaksanakan tes
awal, dan tujuan peneliti melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat
kemampuan hasil belajar siswa di kelas eksperimen, hasil yang mereka
peroleh selama melaksanakan tes tersebut dapat dilihat rata-rata siswa
melakukan tes awal sebagai berikut:
Tabel 10.
Rata-rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Siswa
di Kelas Eksperimen
No
soal

Skor
soal

Aspek hasil
belajar

Skor ratarata tiap
aspek

Persentase
tiap aspek

1.

6

3,875

64,58

2.

10

Mengetahui,
Memahami
Menerapkan

3,2

32
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3.

10

Menerapkan

3,375

33,75

4.

10

Menerapkan

3,75

37,5

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase hasil belajar yang
rendah terdapat pada soal no 2 yang aspek hasil belajarnya C3 yaitu
menerapkan. Dalam hal ini siswa sulit untuk menerapkan soal yang di
berikan pada soal no 2 tersebut, padahal jika mereka teliti, soal no 2
merupakan soal yang mudah di antara soal lain. Dikatakan rendah
persentasenya karena siswa belum bisa menerapkan jawaban soal
langkah perlangkah seperti pada jawaban siswa di kelas eksperimen
berikut ini:

Gambar 11. Jawaban siswa yang belum memenuhi aspek C3
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Gambar 12. Jawaban yang tepat dari soal no 2 aspek c3

b. Pertemuan Kedua
1) Tahap pengelompokkan belajar
Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18
Mei 2016 pukul 07.20 – 08.40 WIB. Peneleliti langsung
membentuk siswa di kelas eksperimen ke dalam sebuah kelompokkelompok. Pemilihan setiap anggota kelompok sesuai dan
berdasarkan pengertian dari model pembelajaran kooperatif.
Pemilihan setiap anggota siswa dilihat dari absen siswa dan dipilih
secara heterogen. Dari pemilihan setiap anggota tersebut, peneliti
telah menemukan nama-nama siswa yang terdiri dari 8 kelompok
dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang anak. Setelah itu peneliti
menginstruksikan siswa untuk duduk sesuai dengan kelompok
masing-masing. Kemudian pada saat kegiatan belajar akan segera
dimulai, ternyata ada satu kelompok dimana anggota yang terpilih
semuanya anak laki-laki. Dari hal tersebut peneliti langsung
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mengevaluasi kembali dalam pemilihan kelompok agar semua
anggota kelompok itu terdiri dari berbagai macam jenis kelamin.
2) Tahap pembelajaran
Peneliti memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu
memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari
yaitu tentang trapesium, kemudian peneliti menjelaskan model
pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran
yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing-prompting serta peneliti menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan
teknik probing-prompting.
Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan
melakukan apersepsi yaitu mengingatkan kembali tentang materi
yang telah dipelajari di waktu mereka duduk dibangku SD peneliti
juga bertanya kepada siswa,“ benda apa saja yang ada di dalam
kehidupan sehari-hari yang berbentuk trapesium yang kalian
ketahui?”, dan peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab,
siswa pun menjawab “atap rumah, kapal terbalik, dan lain-lain.
Setelah itu peneliti memotivasi siswa dengan mempelajari
ini kalian bisa mengetahui unsur apa saja yang ada pada trapesium
dan sifat-sifat trapesium. Kemudian peneliti melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
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1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan
membeberkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang
mengandung permasalahan. Peneliti membawa sebuah kertas
yang bergambar trapesium, lalu bertanya kepada siswa “dari
kertas yang ibu pegang gambar apa yang kalian lihat?” mereka
menjawab “trapesium” selanjutnya peneliti meminta salah satu
siswa menulis kepapan tulis unsur apa saja yang mereka ketahui
di dalam trapesium.
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil
dalam merumuskan permasalahan. Peneliti menunggu siswasiswa untuk bekerja sama untuk memikirkan soal yang
ditanyakan peneliti, dan peneliti meminta salah satu siswa untuk
perwakilan kelompok menuliskan jawaban dari pertanyaan
peneliti unsurnya yaitu dua sisi sejajar, keliling, sudut. Pada saat
salah satu siswa tersebut menuliskan jawabannya ke papan tulis,
siswa

terdiam dan tidak tahu lagi, selanjutnya peneliti

menuntun siswa untuk melihat gambar trapesium kembali,
bahwa unsur apa lagi yang ada di dalam trapesium?
3. Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh
siswa. Peneliti memberikan permasalahan kepada siswa tetapi
sebelumnya peneliti menjelaskan materi terlebih dahulu kepada
siswa bahwa sifat-sifat yang terdapat pada trapesium adalah
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yang pertama mempunyai dua sisi yang sejajar, yang kedua
mempunyai jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi
sejajar adalah

. Selanjutnya peneliti memberi persoalan

kepada siswa yaitu darimana didapatkan bahwa jumlah sudut
yang berdekatan di antara dua sisi sejajar tersebut adalah

?

4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil.
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Peneliti
meminta kembali salah satu siswa dari perwakilan kelompok
untuk menjawab pertanyaan peneliti dan menuliskannya ke
papan tulis.
6. 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
menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, hingga
siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi
dasar atau indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah
keenam ini sebaiknya diberikan pada beberapa siswa yang
berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan
probing-prompting.
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7. Guru mengajukan pertanyaan Akhir pada siswa yang berbeda
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benarbenar telah dipahami oleh seluruh siswa. Peneliti mengulang
kembali mengajukan pertanyaan kepada siswa apa pengertian
dari trapesium, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat trapesium,
kemudian seluruh siswa menjawab pertanyaaan dan dijelaskan
kembali oleh peneliti.

Gambar 13. Ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa
a. Pemberian LKS
Setelah langkah-langkah dari model pembelajaran
kooperatif

dan

teknik

probing-prompting

diterapkan

selanjutnya peneliti memberikan LKS kepada siswa untuk
dikerjakan secara berkelompok, selanjutnya ketika siswa telah
selesai mengerjakan LKS, peneliti meminta masing-masing
perwakilan kelompok untuk mempresentasikan/ menjawab
soal yang ada pada LKS dan setelah dijawab oleh masingmasing siswa kemudian mereka mengkoreksi hasil belajar
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dengan menukarkan jawaban LKS ke teman kelompok lain
untuk dikoreksi. Setelah selesai mengerjakan LKS dan
mengoreksi bersama-sama kemudian peneliti memberikan
latihan soal kepada siswa secara individu.
b. Hasil LKS
Untuk LKS 1 pada pertemuan kedua ini, hampir setiap
kelompok mendapatkan nilai yang baik karena mereka sangat
aktif dan memperhatikan peneliti dalam proses kegiatan belajar
dengan teknik probing-prompting ini, namun pada saat peneliti
memberi nilai pada LKS mereka masing-masing ternyata ada
satu kelompok yang mendapatkan nilai yang rendah diantara
kelompok-kelompok

lain.

Setelah

dianalisis

ternyata

penyebabnya terletak pada peneliti yang kurang pendekatan
terhadap kelompok tersebut, dikarenakan kelompok tersebut
ternyata terdiri dari beberapa anak-anak yang tidak aktif dan
tidak memperhatikan pembelajaran ketika kegiatan belajar
berlangsung, dan masalah tersebut segera diperbaiki peneliti
pada saat pertemuan selanjutnya. Adapun jawaban siswa yang
tidak sesuai dengan yang di harapkan peneliti adalah :
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1. Soal LKS no 1

Gambar 14. Jawaban LKS kelompok 6 yang kurang tepat

Dari gambar di atas merupakan jawaban siswa yang
tidak sesuai dengan harapan peneliti, dimana pada saat
proses kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti telah
meninstruksikan kepada setiap kelompok bahwa soal no 1,
mereka harus menentukan banyak trapesium yang telah
peneliti tebalkan dengan warna biru pada trapesium. Jika di
lihat dari jawaban pada gambar di atas, sebenarnya jawaban
mereka sudah benar adanya karena mereka melihat setiap
keramik tersebut berbentuk trapesium. Tetapi hal ini tidak
sesuai dengan harapan peneliti pada saat penjelasan
berlangsung.
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2. Soal LKS no 2

Gambar 15. Jawaban kelompok siswa pada soal LKS no 2

Dilihat dari jawaban siswa pada LKS no 2 rata-rata
setiap kelompok memberikan jawaban yang benar, karena
sebelum mengerjakan LKS peneliti telah menerapkan
teknik probing-prompting untuk menemukan jawaban siswa
tentang jenis-jenis trapesium.
3. Soal LKS no 3

Gambar 16. Jawaban kurang tepat dari kelompok 6 pada
LKS no 3

Pada jawaban no 3 beberapa kelompok jawabannya
sudah tepat, tetapi untuk kelompok 6 jawaban mereka
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kembali kurang sesuai dengan harapan peneliti, karena
jawaban yang mereka berikan sudah sedikit benar tetapi
kurang lengkap.
Untuk hasil yang didapatkan dari setiap kelompok pada
LKS pertama yang telah diberikan oleh peneliti, hampir
setiap

kelompok

mendapatkan

nilai

yang

sangat

memuaskan, hanya saja ada satu kelompok yang tidak
mendapatkan nilai yang bagus, kelompok tersebut adalah
kelompok 6. Kelompok tersebut mendapatkan nilai 55,
sedangkan kelompok yang lainnya rata-rata mendapatkan
nilai 90-100.
c. Pertemuan ketiga
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei
2016 dari pukul 08.00 - 09.40 WIB. Sama seperti pertemuan kedua
kemudian peneliti menjelaskan model pembelajaran yang akan
digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan model
pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting serta
peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting.
Peneliti memulai proses pembelajaran pada pertemuan ketiga ini
dengan menyampaikan tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari
materi ini diharapkan siswa dapat mengetahui rumus luas dan keliling
trapesium serta dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan
materi trapesium yang akan diberikan oleh peneliti. Setelah itu peneliti
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meminta siswa untuk mengingat kembali tentang sifat-sifat trapesium
dan meminta siswa untuk menuliskan kembali sifat-sifat trapesium ke
papan tulis. Peneliti memberikan motivasi kepada siswa dengan
mempelajari ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan
dengan luas dan keliling trapesium dengan baik dan benar.
Seperti pada pertemuan kedua peneliti melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan
membeberkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung
permasalahan. Peneliti membuat gambar trapesium di papan tulis
selanjutnya peneliti bertanya kepada mereka apa rumus keliling dan
luas trapesium?
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil
dalam merumuskan permasalahan. Peneliti menunggu para siswa
untuk bekerja sama untuk memikirkan soal yang ditanyakan peneliti,
dan peneliti meminta salah satu siswa untuk perwakilan kelompok
menuliskan jawaban dari pertanyaan, selanjutnya siswa tersebut
menjawab rumus keliling trapesium adalah
dan rumus luas trapesium adalah

dan peneliti
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mengarahkan siswa untuk memberikan tepuk tangan untuk siswa
tersebut karena jawabannya benar sebagai penguatan.
3. Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa. Peneliti
memberikan permasalahan kepada siswa Selanjutnya peneliti
memberikan pertanyaan lagi, dari mana rumus luas trapesium
tersebut bisa terbentuk seperti itu?
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil.
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Peneliti
meminta kembali salah satu siswa dari perwakilan kelompok untuk
menjawab pertanyaan peneliti, dan salah satu siswa menunjuk tangan
dan menjawab bahwa rumus luas trapesium terbentuk dari dua buah
bangun datar segitiga yang jika digabungkan akan membentuk
gambar bangun datar trapesium.
6. 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 menuntut siswa
berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, hingga siswa dapat
menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau
indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah keenam ini
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sebaiknya diberikan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh
siswa terlibat dalam seluruh kegiatan probing-prompting.
7. Guru mengajukan pertanyaan Akhir pada siswa yang berbeda untuk
lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah
dipahami

oleh

seluruh

siswa.

Peneliti

mengulang

kembali

mengajukan pertanyaan kepada siswa apa pengertian dari trapesium,
sebutkan dan jelaskan sifat-sifat trapesium, kemudian seluruh siswa
menjawab pertanyaaan dan dijelaskan kembali oleh peneliti.
a. Pemberian LKS
Setelah langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif
dan teknik probing-prompting diterapkan selanjutnya peneliti
memberikan

LKS

kepada

siswa

untuk

dikerjakan

secara

berkelompok.

Gambar 17. Salah satu kelompok sedang mengerjakan LKS bersama
sama
Selanjutnya ketika siswa telah selesai mengerjakan LKS,
peneliti meminta masing- masing perwakilan kelompok untuk
mempresentasikan/ menjawab soal yang ada pada LKS dan setelah
dijawab oleh masing-masing siswa kemudian mereka mengkoreksi
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hasil belajar dengan menukarkan jawaban LKS ke teman kelompok
lain untuk dikoreksi. Setelah selesai mengerjakan LKS secara
berkelompok kemudian memberikan latihan kepada siswa secara
individu selanjutnya mereka mengerjakannya secara individu.
Setelah mereka selesai mengerjakannya peneliti menutup pelajaran
dengan mengucapkan hamdalah dan siswa bersama-sama mengucap
salam kepada peneliti.
b. Hasil LKS
Setelah peneliti mengoreksi hasil LKS, hampir setiap kelompok
mendapatkan nilai yang baik rata-rata mereka mendapatkan nilai 8696. Hanya saja ada satu kelompok yang jawabannya kurang baik
yaitu kelompok 8 hasilnya adalah 30. Setelah dianalisis ternyata
mereka kurang teliti dan tidak membaca dengan benar soal yang
telah peneliti buat.
Adapun jawaban kelompok 8 pada LKS kedua terdapat pada
penjelasan di bawah:
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i.

Soal LKS no 1

Gambar 18. Jawaban no 1 pada LKS kedua dari kelompok 8
Jika dilihat dari jawaban kelompok 8, sebenarnya jawaban
mereka sudah hampir tepat hanya saja, mereka belum benar-benar
menyelesaikan jawabannya dengan baik, mereka kurang teliti.
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ii.

Soal no 2

Gambar 19. Jawaban LKS pada soal no 2
Untuk penskoran terhadap hasil

LKS

peneliti

telah

menetapkan bahwa jika jawaban siswa terhadap soal cerita
mereka membuat apa yang diketahui terlebih dahulu selanjutnya
apa yang ditanya dan terakhir baru jawaban, maka jawaban
mereka akan mendapatkan skor yang banyak. Tetapi jika jawaban
mereka seperti pada gambar 19. Mereka hanya menuliskan
jawabannya saja walaupun jawaban mereka benar, maka peneliti
hanya memberikan skor seperti pada gambar di atas. Jadi dapat
disimpulkan bahwa kesalahan atau masalah rendahnya nilai LKS
pada kelompok 8 itu disebabkan karena mereka tidak teliti dalam
menjawab soal cerita.
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d. Pertemuan keempat (Pengambilan Data Posttest)
Pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir dimana pada
pertemuan ini peneliti tidak memberikan materi tetapi hanya
melaksanakan tes akhir (posttest) yang terdiri dari 4 soal yang harus
diselesaikan masing-masing siswa secara individu. Tes akhir (posttest)
di kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 24 Mei 2016 dari pukul
11.00 – 12.30 WIB. Guru memeriksa tempat duduk siswa, dan
bertanya tentang kesiapan siswa untuk melaksanakan tes akhir, setelah
semuanya di rasa siap untuk melaksanakan tes akhir (posttets) maka
peneliti membagikan kertas yang berisikan soal-soal posttest kepada
masing-masing siswa. Kemudian peneliti mengecek dan memastikan
seluruh siswa mendapat kertas yang berisi soal selanjutnya peneliti
meminta siswa untuk memulai mengerjakan dan menyelesaikan soal
yang ada dengan syarat jangan bekerjasama dalam menyelesaikan soal
tersebut.
Tes akhir (posttest) dilaksanakan selama 90 menit, sehingga
siswa mempunyai waktu banyak untuk menjawab soal yang diberikan,
setelah waktu habis guru meminta siswa untuk mengumpulkan soal
beserta jawabannya. Dengan berakhirnya tes akhir (posttest) maka
berakhir pula proses pembelajaran pada pertemuan keempat, peneliti
mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya kepada siswa dan
mengakhiri

pelajaran

dengan

mengajak

siswa

bersama-sama

mengucapkan hamdalah dan sebelum keluar ruangan peneliti
mengucap salam.
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4. Deskripsi Pelaksanaan Model Pembelajaran Konvensional di Kelas
VII. 1 (Kontrol)
a.

Pertemuan pertama (Pengambilan Data Pretest)
Pada tanggal 16 Mei 2016 pada pukul 11.10 – 12.30 WIB. Guru
dan peneliti bersama rekan masuk kelas, dan serentak siswa
mengucapkan salam. Kemudian guru, peneliti dan rekan peneliti
membalas salam, setelah itu guru memberitahukan kepada siswa
bahwa selama 4 kali pertemuan mereka akan diajarkan oleh peneliti,
dan guru menghimbau seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran
dengan baik. Kemudian guru menyerahkan proses pembelajaran
kepada peneliti. Selanjutnya peneliti mengabsensi kehadiran siswa dan
memperkenalkan diri kepada siswa. Setelah itu peneliti melakukan tes
awal untuk memperoleh data yang mengenai peningkatan hasil belajar
siswa pada pokok bahasan trapsium. Tes awal dilaksanakan selama
2 x 40 menit. Tes berbentuk essay sebanyak 4 soal. Setiap soal dibuat
berdasarkan indikator hasil belajar.

Gambar 20. Siswa mengerjakan tes awal di kelas kontrol
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Pertemuan pertama di kelas kontrol sama dengan di kelas
eksperimen, memberikan soal pretest kepada siswa untuk dikerjakan
sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan awal
mereka, dan tujuan peneliti melakukan tes kemampuan awal untuk
mengetahui tingkat kemampuan hasil belajar siswa di kelas kontrol,
melaksanakan tes awal dapat di lihat pada gambar 12, soal pretes yang
diberikan kepada siswa sudah di validasi, setiap soal di buat
berdasarkan aspek hasil belajar, hasil yang mereka peroleh selama
proses melaksanakan tes tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 11.
Rata-rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Siswa
di Kelas Kontrol
No
soal

Skor
soal

Aspek hasil
belajar

Skor ratarata tiap
aspek

Persentase tiap
aspek

1.

6

5,3

88,333

2.

10

Mengetahui,
Memahami
Menerapkan

5,605

56

3.

10

Menerapkan

5,657

56,57

4.

10

Menerapkan

6,342

63,42

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase rata-rata hasil belajar
yang rendah terdapat pada soal no 2 yang Aspek hasil belajarnya C3
yaitu Menerapkan. Salah satu siswa yang menyelesaikan soal no 2 yang
tidak teliti dan belum memenuhi aspek belajar C3 di kelas kontrol dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 21. Jawaban siswa yang belum memenuhi aspek C3

Gambar 22. Jawaban yang tepat dari soal no 3 aspek C3

b. Pertemuan kedua
Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 dari pukul 10.30 – 11.10
WIB peneliti melaksanakan pertemuan ketiga di kelas kontrol. Peneliti
memulai proses pembelajaran ketiga di kelas kontrol. Peneliti
memulai proses pembelajaran pada pertemuan ini dengan mengajak
siswa untuk berdoa secara bersama-sama, lalu peneliti menyampaikan
materi yang akan dipelajari yaitu tentang sifat-sifat trapesium. Peneliti
juga menyampaikan bahwa setelah siswa mempelajari ini diharapkan
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siswa dapat mengetahui apa saja sifat-sifat trapesium. Setelah itu
peneliti meminta siswa mengingat kembali tentang unsur-unsur yang
ada pada trapesium pernah dipelajari pada jenjang sekolah
sebelumnya yaitu SD, dan bertanya kepada beberapa siswa siapa yang
bisa menuliskan unsur-unsur trapesium tersebut secara bergantian.

Gambar 23. Proses pembelajaran di kelas kontrol

Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang sifat-sifat trapesium
dan memberikan contoh-contoh soal, kemudian siswa yang belum
mengerti dipersilahkan untuk bertanya dan meminta beberapa siswa
untuk mengerjakan soal yang diberikan peneliti di papan tulis.
Beberapa siswa maju kedepan dan menyelesaikan soal-soal yang
diberikan peneliti. Setelah peneliti menjelaskan siswa diberi latihan
soal yang terdiri dari 3 soal, kemudian siswa mengerjakan latihan soal
yang diberikan peneliti. Setelah itu peneliti meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban siswa kedepan kelas dan ditulis di papan
tulis. Setelah selesai semua, peneliti membimbing siswa untuk
membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian peneliti
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mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kedua ini dengan bersamasama dengan siswa mengucapkan hamdalah dan mengakhiri
pertemuan kedua dengan salam.
c.

Pertemuan ketiga
Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2016 dari pukul 10.00 – 11.20
WIB peneliti

kembali melaksanakan pertemuan ketiga di kelas

kontrol. Peneliti memulai proses pembelajaran pada pertemuan ini
dengan mengajak siswa untuk berdoa secara bersama-sama, lalu
peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang
Keliling dan Luas Trapesium. Peneliti juga menyampaikan bahwa
setelah siswa mempelajari ini diharapkan siswa dapat mengetahui apa
rumus keliling dan luas trapesium. Setelah itu peneliti meminta siswa
mengingat kembali tentang sifat-sifat trapesium pada pertemuan
sebelumnya, bertanya kepada beberapa siswa siapa yang bisa
menuliskan kembali apa sifat-sifat trapesium secara bergantian.

Gambar 24. Proses pembelajaran di kelas kontrol

Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang keliling trapesium
dan proses terbentuknya rumus luas trapesium dan memberikan
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contoh-contoh

soal,

kemudian

siswa

yang

belum

mengerti

dipersilahkan untuk bertanya dan meminta beberapa siswa untuk
mengerjakan soal yang diberikan peneliti di papan tulis. Beberapa
siswa maju kedepan dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan
peneliti. Setelah peneliti menjelaskan siswa diberi latihan soal yang
terdiri dari 3 soal, kemudian siswa mengerjakan latihan soal yang
diberikan peneliti. Setelah itu peneliti meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban siswa kedepan kelas dan ditulis di papan
tulis. Setelah selesai semua, peneliti membimbing siswa untuk
membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian peneliti
mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kedua ini dengan bersamasama dengan siswa mengucapkan hamdalah dan mengakhiri
pertemuan ketiga dengan salam.
d. Pertemuan keempat (Pengambilan Data Posttest)
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24
Mei 2016 dari pukul 11.00 – 12.30 WIB. Pertemuan keempat ini
adalah pertemuan terakhir dimana pada pertemuan ini peneliti tidak
memberikan materi tetapi hanya melaksanakan tes akhir (posttest)
yang terdiri dari 4 pertanyaan/soal yang harus diselesaikan oleh
masing-masing siswa secara individu. Setelah semuanya dirasa siap
untuk melaksanakan tes akhir (posttest) maka peneliti membagikan
kertas yang berisikan soa-soal posttest kepada masing-masing siswa.
Kemudian peneliti mengecek dan memastikan seluruh siswa mendapat
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kertas yang berisi soal kemudian peneliti meminta siswa untuk
memulai mengerjakan dan menyelesaikan soal yang ada.
Tes akhir (posttest) dilaksanakan selama 90 menit, sehingga
siswa mempunyai banyak waktu untuk menjawab soal yang diberikan,
setelah waktu habis peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan soal
beserta jawabannya. Dengan berakhirnya tes akhir (posttest) maka
berakhir pula proses pembelajaran pada pertemuan keempat, peneliti
mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya kepada siswa dan
mengakhiri

pelajaran

dengan

mengajak

siswa

bersama-sama

mengucapkan hamdalah dan sebelum keluar ruangan peneliti
mengucap salam.
5. Hasil Analisis Data Tes
a.

Analisis data N-Gain
N-Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest. Data NGain bertujuan untuk menunjukkan peningkatan pemahaman atau
penugasan konsep siswa setelah pembelajaran dilakukan oleh peneliti.
Analisis data N-Gain ini digunakan untuk mengetahui normalitas,
homogenitas dan menguji hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil
N-Gain siswa diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 0,680
skor tertinggi pada kelas eksperimen 1,00 dan nilai terendahnya 0,076 sedangkan pada kelas kontrol yaitu 0,511 skor tertinggi yakni 1
dan skor terendah -0,282. Selain itu soal pretest-posttest dibatasi 3
aspek hasil belajar yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan
dapat dilihat hasil N-Gain di bawah ini:
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Tabel 12.
Hasil N-Gain
Kelompok

Nilai tertinggi

Nilai terendah

Mean

Eksperimen
Kontrol

1,00
1,00

-0,076
-0,282

0,680
0,511

Hasil N-Gain untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Langkah selanjutnya yaitu
uji normalitas masing-masing kelompok dan uji homogenitas. Pada
penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan uji kemiringan
kurva. Data dikatakan berdistribusi normal apabila harga kemiringan
.
Tabel 13.
Hasil Uji Normalitas N-Gain
Kelompok

Mean

Modus
0,711

Simpangan
baku
0,303

Eksperimen

0,680

Kontrol

0,511

Km
-0,102

0,694

0,308

-0,590

Uji
Normalitas
Distribusi
normal
Distribusi
normal

Selain data harus berdistribusi normal, data juga harus berasal
dari sampel yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian
homogenitas. Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan uji F
yaitu:
Varians Eksperimen

= 0,092

Varians Kontrol

= 0,095
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Pembilang kelas eksperimen :
Penyebut kelas kontrol

:

Dari perhitungan di atas dimana dk untuk pembilang 39 dan
penyebut 37, dengan

dari daftar tabel distribusi diperoleh
Karena

dan maka

sehingga H0 diterima, dengan demikian sampel yang
digunakan dalam penelitian merupakan sampel yang homogen.
Selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses
pembelajaran berlangsung kelas eksperimen, berikut rangkuman
berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan persentase kategori.
Tabel 14.
Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas
Eksperimen Berdasarkan Kategori Hasil Belajar
Nilai

Keterangan

Frekuensi

86-100

Baik sekali

19

Persentase
(%)
47,5

71-85

Baik

11

27,5

56-70

Cukup

5

12,5

41-55

Kurang

4

10

≤ 41

Sangat kurang
Jumlah

Keterangan :

1

2,5

40

100
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50

47,5%

45
40
35
27,5%

30
25
20

Frekuensi

19

15

11

10

12,5%
5

5

Persentase
10%
4

12,5%

0
Baik
Sekali

Baik

Cukup Kurang Sangat
kurang

Diagram 1. Hasil belajar kelas eksperimen

Dari tabel 14 dan diagram 1 di atas diperoleh 19 orang siswa
(47,5%) termasuk dalam kategori hasil belajar baik sekali, 11 orang
siswa (27,5%) termasuk dalam kategori hasil belajar baik , 5 orang
siswa (12,5%) termasuk dalam kategori cukup, 4 orang siswa (10%)
termasuk dalam kategori kurang dan 1 orang siswa (2,5%) termasuk
dalam kategori sangat kurang. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar
siswa yaitu 78,27 maka hasil belajar siswa dapat dikategorikan baik
sekali.
Sedangkan persentase siswa dilihat dari standar

Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika yang
ditetapkan oleh SMPN 53 Palembang sebesar 75 maka sebanyak 30
orang siswa (75%) yang tuntas dan 10 orang siswa (25%) tidak tuntas
pada materi trapesium dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probing-prompting. Berikut ini gambaran
KKM siswa kelas eksperimen.
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Ketuntasan Belajar

25%

Tuntas
75%

Tidak Tuntas

Diagram 2. Persentase hasil belajar kelas eksperimen berdasarkan kkm
Adapun

untuk

mengetahui

hasil

belajar

siswa

setelah

pembelajaran berlangsung pada kelas kontrol, berikut rangkuman hasil
perhitungan persentase kategori.
Tabel 15.
Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas
Kontrol Berdasarkan Kategori Hasil Belajar
Nilai

Keterangan

Frekuensi

86-100

Baik sekali

11

28,9

71-85

Baik

12

31,6

56-70

Cukup

1

2,6

41-55

Kurang

4

10,5

≤41

Sangat kurang

10

26,3

38

100

Jumlah

Keterangan :

Persentase
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35
30

31,57%
28,94%
26,31%

25
20
15

Frekuensi
11

12

10,52% 10

Persentase

10
5

2,63%
1

4

0
Baik
sekali

Baik

Cukup Kurang Sangat
kurang

Diagram 3. Hasil belajar kelas kontrol
Dari tabel 16 dan diagram 2 di atas diperoleh 11 orang siswa
(28,94%) termasuk dalam

kategori baik sekali, 12 orang siswa

(31,57%) termasuk dalam

kategori baik, 1 orang siswa (2,63%)

termasuk dalam kategori cukup, 4 orang siswa (10,52%) termasuk
dalam kategori kurang dan 11 orang (28,94%) termasuk dalam
kategori sangat kurang. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar siswa
yaitu 64,40% maka hasil belajar siswa dapat dikategorikan baik.
Sedangkan persentase siswa dilihat dari standar Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika yang
ditetapkan oleh SMPN 53 Palembang sebesar 75 maka sebanyak 22
orang siswa (57,89%) tuntas dan 16 orang siswa (42,10%) tidak tuntas
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pada materi trapesium dengan model pembelajaran konvensional.
Berikut gambaran KKM siswa kelas kontrol

Ketuntasan Belajar
42,10%
57,89%

Tuntas
Tidak tuntas

Diagram 4. Persentase hasil belajar kelas kontrol berdasarkan KKM

b. Uji Hipotesis
Uji hipotesis N-Gain dilakukan untuk mengetahui nilai selisih
dari pretest dan posttest selama penelitian. Adapun uji hipotesis
menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 16.
Hasil Uji Hipotesis N-Gain
(taraf kepercayaan 5 %)
2,442

Keterangan

1,6678

Kriteria pengujian yang berlaku adalah H0 diterima jika
dan tolak jika
dan taraf signifikan

dengan menentukan
. Derajat kebebasan
(konsultasikan tabel nilai

t). Ternyata dalam tabel tidak ditemui dk sebesar 76, maka besarnya
ditentukan menggunakan rumus interpolasi.
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Dari hasil interpolasi tersebut didapat harga
sehingga

sehingga Uji Hipotesis

nilai N-Gain adalah Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probing-prompting terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII di SMPN 53 Palembang.
B. Pembahasan
Dari deskripsi penelitian, peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas
VII.2 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probing-prompting dan kelas VII.1 sebagai kelas
kontrol dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Penelitian
ini juga melakukan pretest dan posttest untuk mengetahui ada atau tidaknya
pengaruh hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan.
Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting adalah siswa belajar secara berkelompok
didorong atau diarahkan dan diberi serangkaian pertanyaan yang sifatnya
menggali dan menuntun agar siswa dapat memahami konsep dari setiap soal
yang diberikan sehingga siswa mampu menyelesaikan atau memecahkan
masalah sesuai dengan indikator-indikator hasil belajar matematika siswa.
Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas VII.2 sebagai kelas
eksperimen, setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing-prompting, secara statistika hasil belajar atau posttest yang
didapatkan oleh kelas eksperimen rata-rata nilainya adalah 78,3. Pada saat
proses kegiatan pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting

86

berlangsung ada beberapa hal yang menjadi kesulitan bagi peneliti yaitu yang
pertama, adalah masalah siswa sulit dikontrol ketika guru sedang memberikan
pertanyaan dimana siswa sangat aktif dalam keinginannya menjawab soal
yang diberikan oleh peneliti hal ini dikarenakan mereka jarang dan bisa
dikatakan tidak pernah melakukan kegiatan pembelajaran matematika ini
secara berkelompok, namun disini ada saja kelompok yang keaktifannya
tidak menonjol atau berbeda dengan kelompok yang lain, yaitu kelompok 6
dimana kelompok ini telah dideskripsikan peneliti pada bagian hasil deskripsi
kelas eksperimen. Kedua, hal yang menjadi permasalahan pada saat penelitian
adalah waktu yang digunakan terbatas sehingga di hari pertama pada saat
peneliti melaksanakan penelitian, peneliti banyak kehilangan waktu tetapi
permasalahan-permasalahan yang dilewati peneliti, dapat dibenahi pada saat
pertemuan kedua dimana peneliti lebih tegas dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran dan peneliti juga membatasi siswa yang diberikan pertanyaan,
dengan hanya perwakilan kelompok saja yang harus menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh peneliti, tetapi setiap anggota, keaktifannya selalu
dipantau oleh peneliti.
Selain kesulitan yang dihadapi peneliti, kesulitan juga dirasa oleh siswa
pada saat kegiatan belajar berlangsung yaitu adalah membangun pemahaman
mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal
siswa. Kesulitan ini disebabkan terdapat ketua kelompok yang tidak mampu
mengkonstruksikan dengan benar pengetahuan yang didapat dari peneliti
sehingga pada saat menjelaskan kepada anggota kelompoknya mengalami
kesulitan memahami materi yang dipelajari. Hal ini dapat diatasi dengan
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memberikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari
dan memberikan pertanyaan yang menuntun dan menggali sesuai dengan
model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting sehingga
siswa mampu mengkonstruksikan dengan baik dan benar pengetahuan siswa
terhadap materi.
Berdasarkan perolehan nilai siswa sebelum dan sesudah pembelajaran
melalui model pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting,
dilihat dari nilai rata-rata n-gain siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa sebesar 65%. Hasil
pengujian hipotesis terhadap peningkatan ini adalah signifikan, yang berarti
bahwa siswa yang pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif
dengan teknik probing-prompting memberikan hasil yang lebih baik daripada
siswa yang pembelajarannya melalui model pembelajaran konvensional.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan secara umum bahwa siswa
yang pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif dengan teknik
probing-prompting memberikan hasil yang lebih baik daripada siswa yang
pembelajarannya melalui model pembelajaran konvensional.
Berikut ini akan dibahas uraian ketercapaian pada soal pretest dan
posttest.
1. Indikator Pengetahuan
Indikator yang diukur pada siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol pada soal pertama yaitu siswa dapat mengetahui nama masingmasing dari trapesium, indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 1
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bagian a siswa diminta untuk menuliskan nama masing-masing
trapesium.

Gambar 25. Jawaban soal pretest no 1 bagian a siswa yang hampir
tepat pada kelas eksperimen

Dari jawaban soal pretest no 1a sebanyak (78,3%) siswa di kelas
eksperimen dan (88,59%) siswa di kelas kontrol hampir dapat
menentukan jawaban yang tepat. Dan dari data posttest hasil belajar
siswa kelas eksperimen sebanyak (97,5%) siswa sudah mencapai
indikator pengetahuan dan pada kelas kontrol sebanyak (95%) siswa.

Gambar 26. Jawaban soal posttest no 1 bagian a siswa yang tepat
pada kelas eksperimen
2.

Indikator Pemahaman
Indikator pemahaman yang diukur pada siswa kelas eksperimen
dan kontrol masih terdapat pada soal pretest dan posttest no 1 bagian b,
yaitu kemampuan siswa mengidentifikasikan ciri-ciri dari masing-masing

89

trapesium yang telah dituliskan pada soal no 1 bagian a. Dilihat dari hasil
pretest dan posttest hasil belajar matematika siswa pada materi trapesium
dimana sebanyak 95% siswa pada kelas eksperimen dan 90,35% siswa
pada kelas kontrol pada soal posttest siswa sudah mencapai indikator
pemahaman.

Gambar 27. Jawaban soal pretest no 1 bagian b siswa yang
hampir tepat pada kelas eksperimen

Gambar 28. Jawaban soal posttest no 1 bagian b siswa yang sudah
tepat pada kelas eksperimen

3. Indikator Penerapan
Pada soal nomor 2, 3 dan 4 pada soal pretest baik kelas
eksperimen maupun kelas kontrol setelah peneliti memeriksa lembar
jawaban siswa bahwa tidak ada satupun siswa yang bisa menjawab ketiga
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soal tersebut secara benar dan tepat berikut gambar dari jawaban siswa
dari kelas eksperimen dan kontrol.

Gambar 29. Jawaban soal pretest no 2 siswa yang tidak tepat
pada kelas kontrol

Gambar 30. Jawaban soal pretest no 3 siswa yang tidak tepat
pada kelas kontrol
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Gambar 31. Jawaban soal pretest no 4 siswa yang tidak tepat
pada kelas kontrol

Pada soal posttest untuk kelas eksperimen maupun kontrol setelah
peneliti memeriksa jawaban mereka masing-masing ternyata jawaban
mereka ada yang sudah mencapai indikator penerapan dan ada yang
hampir mencapai indikator penerapan, ini menunjukkan bahwa ada
pengaruh terhadap model pembelajaran yang telah dilakukan peneliti
terhadap masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol.

92

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan
model

pembelajaran

kooperatif

dengan

teknik

probing-prompting

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMPN 53 Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis n-gain
dengan uji t diperoleh

sedangkan

sehingga

, maka H0 ditolak dan Ha diterima berarti penerapan model
pembelajaran kooperatif dengan teknik probing-prompting berpengaruh
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMPN 53 Palembang.
B. Saran
Dari kesimpulan yang diperoleh peneliti mengajukan saran-saran
sebagai berikut
1. Kepada siswa SMPN 53 Palembang
a. Semua siswa SMPN 53 palembang diharapkan menumbuhkan
kesadaran dalam dirinya bahwa mereka merupakan subyek belajar,
dimana mereka seharusnya mencari guru untuk dirinya, bukan guru
yang harus mencari mereka untuk belajar.
b. Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik maupun
mental, sehingga apa yang dipelajari bisa bermanfaat dan bermakna
bagi dirinya.
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2. Kepada Guru Mata Pelajaran Matematika kelas VII SMPN 53 Palembang
a. Untuk membantu siswa memperoleh hasil belajar matematika yang
lebih baik sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran
kooperatif dengan teknik probing-prompting pada materi trapesium
dan bisa juga dikembangkan pada materi lainnya khususnya pada
pelajaran matematika dalam rangka meningkatkan hasil belajar
matematika siswa.
b. Guru harus berani mencoba sesuatu yang baru yang mampu
menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar khususnya
dengan menetapkan model pembelajaran yang menarik dan sesuai
dengan materi pelajaran dan karakter siswa.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
Penelitian

yang dilakukan peneliti

pada saat

ini

dapat

dikembangkan penelitian-penelitian serupa dengan materi atau mata
pelajaran yang berbeda dan berkaitan dengan penggunaan waktu dalam
penelitian lebih diperhatikan alokasi waktu tiap langkah pembelajaran
untuk hasil yang lebih maksimal, dan pembentukan kelompok
disesuaikan dengan kemampuan siswa secara heterogen.
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