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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran penting pendidikan dalam pembentukan generasi bangsa 

adalah untuk menciptakan generasi muda yang siap untuk menghadapi era 

globalisasi. Era globalisasi menuntut manusia yang cerdas dan selalu 

berpikir kritis menghadapi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK). Maka dari itu, mutu pendidikan yang memuat ilmu pengetahuan 

dan sikap harus ditingkatkan. 

Pendidikan adalah hal penting bagi manusia untuk mewujudkan 

potensi yang mereka miliki dalam menjalankan hidupnya sebagai khalifah 

di bumi, karenanya Sekolah Dasar adalah tempat di mana peserta didik 

menjalani pendidikan dasarnya untuk dapat mengembangkan potensi yang 

mereka miliki sejak dini yang akan mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru.
1
 Pendidikan 

bermanfaat bagi manusia untuk mengembangkan dirinya agar mampu 

menghadapi perubahan akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Seni (IPTEKS). 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa pendidikan 

mengisyaratkan bahwa setiap orang berkesempatan untuk berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya melalui proses pelaksanaan 

                                                             
1
Nureva, Rachmawati Putri, “Pengaruh Gender Terhadap Gaya Belajar Siswa di SDN 35 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. Jurnal Terampil UIN Raden Intan Lampung, Vol. 5 No. 2 

(2018), h. 2. 
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pendidikan. Dengan demikian, melalui proses pendidikan mampu 

melahirkan sumber daya manusia yang unggul dalam semua dimensi dan 

mampu hidup kompetitif di era globalisasi. 

Dalam perspektif Islam, belajar adalah salah satu kewajiban setiap 

umat muslim, harus dijalankan dan diamalkan baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. Belajar dalam Islam bertujuan untuk memperoleh 

kesejahteraan umat manusia dan lingkungannya dengan motivasi 

beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam QS. 

Al-Anfaal:53, yang berbunyi: 

 

ًَْعَوهَا َعلَىَٰ قَْىٍم َحتَّىَٰ يَُغيُِّروا َها بِ  َ لَْن يَُك ُهَغيًِّرا ًِْعَوةً أَ لَِك بِأَىَّ َّللاَّ ًْفُِسِهْن ۙ َذَٰ أَ

َ َسِويٌع َعلِيٌن   ٣٥ َوأَىَّ َّللاَّ  
 

Artinya: 

 

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum 

itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. Al-Anfaal: 53).
2
 

 

 

Pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak akan mengubah 

suatu nikmat manusia hingga manusia itu yang akan mengubah apa yang 

ada pada diri mereka sendiri. Hal ini juga berkaitan pada seseorang yang 

menuntut ilmu bahwa untuk memperoleh ilmu maka harus berusaha 

belajar sebagai bentuk telah menjalankan kewajiban seorang muslim 

dalam menuntut ilmu yang kemudian diamalkan sehingga bermanfaat bagi 

                                                             
2
Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikraj 

Khazanah Ilmu), h. 184. 
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orang lain. Dalam memperoleh ilmu sangatlah berkaitan dengan proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran menjadi kunci keberhasilan pendidikan, 

dimana pendidikan dapat mengembangkan potensi dalam menyiapkan 

peserta didik menjadi generasi bangsa yang berkualitas di masa yang akan 

datang.
3
 Sehingga disimpulkan bahwa proses pembelajaran memiliki peran 

penting dalam menciptakan suatu pendidikan yang baik dan berkualitas 

sehingga terwujudnya keberhasilan pendidikan. Dalam mewujudkan 

keberhasilan pendidikan tidaklah mudah apalagi banyaknya pengaruh 

buruk dari globalisasi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan adalah diterapkannya model pembelajaran yang meningkatkan 

kreatifitas dan keaktifan peserta didik. Sehingga, dalam memilih model 

pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan 

keberhasilan pendidikan. 

Selain itu, peran pendidik juga menjadi penentu kualitas 

pendidikan dalam menggali potensi peserta didik. Kementerian 

kebudayaan RI melakukan segala upaya dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia salah satu caranya adalah dibentuknya kurikulum 

2013.
4
 Munculnya kurikulum 2013 yang didasari kemajuan teknologi dan 

informasi maka masyarakat beranggapan bahwa pendidikan Indonesia 

                                                             
3
Syofnidah Ifrianti, “Implementasi Metode Bermain Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

IPS Di Madrasah Ibtidaiyah”. Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2 No. 2 

(2015), h. 151.  
4
Ismail Suardi Wekke, Ridha Windi Astuti, “Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah: 

Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim “. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol.02 

No. 1 (2017), h. 36. 
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terlalu memfokuskan aspek kognitif.
5
 Dalam penerapan kurikulum 2013 

diharapkan peserta didik bisa meningkatkan dan mengunakan 

pengetahuannya secara mandiri dan mempersenalisasikan akhlak terpuji 

kemudian diterapkan dalam perilaku sehari-hari.
6
 Dari penjelasan tersebut, 

kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengedepankan keterampilan, 

pengetahuan, dan pendidikan moral, dimana peserta didik dituntut untuk 

memahami materi dan aktif dalam proses diskusi serta berakhlak terpuji. 

Pembelajaran yang diterapkan kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar 

adalah pembelajaran tematik.  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan lebih 

dari satu mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna pada peserta didik. Dalam hal ini, guru harus bisa membangun 

keterpaduan melalui satu tema. Pendidik dituntut memiliki kreatifitas 

dalam dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema 

yang dipilih sebaiknya diambil dari kehidupan sehari-hari peserta didik 

agar pembelajaran menjadi bermakna.
7
 Dari penjelasan tersebut 

diterapkannya pembelajaran tematik agar peserrta didik mampu 

mengembangkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran dalam 

satu tema, dimana mata pelajaran tersebut dikaitkan dengan pengalaman 

                                                             
5
Fitri Indriani, “Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Dalam Mengelola Pembelajaran 

Tematik Integratif Kurikulum 2013 Pada Pengajaran Micro Di PGSD UAD Yogyakarta”,  Jurnal 
Profesi Pendidikan  Dasar UAD,  Vol. 2, No. 2, Desember (2015),  hal. 87. 

6
Annisa Tiara, Widya Saputri, Mawardi, “Pengembangan Desain Pembelajaran Tematik 

Integratif Berbasis Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Kelas 4 Sekolah Dasar”.  

Jurnal Ilmiah “Pendidikan Dasar” Vol. IV No. 2 Juli (2017), h. 104. 
7
Nurul Hidayah, “Pembelajaran Tematik Integratif Di Sekolah Dasar”, Jurnal Terampil 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2 No. 1 (2015), h. 35. 
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peserta didik, sehingga peserta didik dalam memahami materi menjadi 

lebih bermakna. 

Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 

Juli 2019 di SDN 2 Way Dadi Sukarame ditemukan masalah yaitu, pada 

saat pembelajaran tematik berlangsung, peneliti melihat kegiatan 

pembelajaran masih teacher centered, pendidik belum maksimal dalam 

menerapkan pembelajaran inovatif yang membangun keingintahuan 

peserta didik sehingga menyebabkan beberapa peserta didik pasif saat 

proses pembelajaran. Kegiatan peserta didik saat itu hanya berkutat 

membaca buku paket yang tersedia tanpa ada tindak lanjut setelahnya 

seperti ikut berpendapat dan menanyakan tentang materi yang sedang 

dipelajari. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada tindakan untuk memacu 

peserta didik aktif maka hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar 

peserta didik. Sejalan dnegan hasil wawancara dengan Ibu Harti Kayani, S. 

Pd. selaku guru kelas V yang mengatakan bahwa: 

Saat berlangsungnya pembelajaran di kelas, rata-rata peserta didik 

enggan untuk berpendapat bahkan malu untuk bertanya saat materi yang 

disampaikan oleh pendidik dinilai kurang jelas.  Hal ini menunjukkan 

bahwa peserta didik kurang memiliki rasa ingin tahu sehingga dapat 

berakibat pada hasil belajarnya karena materi yang dinilai kurang paham, 

tidk langsung ditanyakan oleh pendidik dan kurangnya komunikasi antara 

guru dan peserta didik dalam berpendapat untuk melatih keberanian dalam 

berpendapat. Oleh karena itu, proses pembelajaran tematik di SDN 2 Way 

Dadi Sukarame Bandar Lampung memerlukan sebuah model pembelajaran 

yang inovatif untuk memecahkan masalah tersebut.
8
 

 

                                                             
8
Wawancara Guru Kelas V di SDN 2 Way Dadi TA 2019/2020 (Bandar Lampung, 20 Juli 

2019). 
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Berikut hasil ulangan harian pembelajaran tematik peserta didik 

yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi: 

Tabel 1 

Data Hasil Belajar Ulangan Harian Pembelajaran Tematik Kelas V 

SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2019/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Hasil Belajar Ulangan Harian Pembelajaran Tematik Kelas V 

SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung TP. 2019/2020) 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

dan pendidik dengan skor 68. Dari tabel hasil belajar di atas menunjukan 

bahwa peserta didik kelas V masih banyak yang belum melampaui 

KKM. Terdapat 26 dari 71 peserta didik atau 36% peserta didik yang 

tuntas, sedangkan 45 dari 71 peserta didik atau 64% peserta ddidik yang 

tidak tuntas. Berdasarkan uraian di atas maka hasil belajar pada 

pembelajaran tematik tidak dapat dikatakan berhasil. Peneliti menduga, 

dalam menggunakan model pembelajaran belum tepat dan sesuai dengan 

masalah yang ada pada peserta didik. 

No. Kelas KKM 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Jumlah Peserta 

Didik 
Persentase 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 
Tuntas 

Belum 

Tuntas 

1. VA 68 23 7 16 30 % 70 % 

2. VB 68 21 11 10 52 % 48 % 

3. VC 68 27 8 19 30 % 70 % 

Jumlah 71 26 45 36 % 64 % 
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Masih banyaknya peserta didik yang enggan untuk berpendapat 

bahkan malu untuk bertanya saat materi yang disampaikan oleh pendidik 

dinilai kurang jelas dan rendahnya rasa ingin tahu sehingga dapat 

berakibat pada hasil belajarnya karena materi yang dinilai kurang 

paham, tidak langsung ditanyakan oleh pendidik dan kurangnya 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam berpendapat untuk 

melatih keberanian dalam berpendapat. Hal ini membuktikan perlu 

diadakan penelitian secara berkesinambungan untuk memecahkan 

masalah ini. Penggunaan model pembelajaran yang inovatif dinilai dapat 

membantu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, peneliti 

mencoba menerapkan model pembelajaran probing prompting. 

Model pembelajaran probing prompting adalah sebuah 

pembelajaran dimana pendidik mengajukan berbagai pertanyaan yang 

bersifat menggali sehingga akan terjadi proses berpikir peserta didik yang 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari.
9
 Selanjutnya peserta didik membangun konsep 

sendiri menjadi pengetahuan baru. Dalam mendorong berpikir kreatif 

peserta didik, pendidik meminta peserta didik menghubungkan 

pengetahuan yang telah dipelajari dengan tugas yang harus dikerjakan.
10

 

Model probing prompting yaitu guru menyajikan beberapa pertanyaan 

                                                             
9
Eka Rosdianwinata, Muhammad Ridwan, “Penerapan Model Pembelajaran Probing 

Prompting Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa”. MENDIDIK: Jurnal 

Kajian Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 4 No. 1 (2018), h. 79. 
10

Alfian, Dwijanto, Sunarmi, “Keefektifan Model Pembelajaran Probing-Prompting 

dengan Strategi Scaffolding Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Rasa Ingin 

Tahu”. Unnes Journal of Mathematics Education, Vol. 6 No. 2 (2017), h. 250. 
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menggali kemudian terjadilah proses berpikir pada peserta didik.
11

 Hal ini 

sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa: 

“Probing questions are the sequential questions provided by 

teacher after a student answers a questions and they include a new 

formulation intended to guide the student to obtain the correct answer or 

improve the quality of the answer".
12

 

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa model probing prompting 

adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan berurutan yang diberikan oleh 

pendidik, pendidik dimaksudkan membimbing peserta didik untuk 

mendapatkan jawaban yang benar atau meningkatkan kualitas jawaban 

mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam QS. Al-

Al-Ma’idah ayat 16, yang berbunyi: 

ُ َهِي اتَّبََع ِرْضَىاًَهُ ُسبَُل السَََّلِم َويُْخِرُجهُْن ِهَي  يَْهِدي بِِه َّللاَّ

٦١١الظُّلَُواِت إِلَى الٌُّىِر بِإِْذًِِه َويَْهِديِهْن إِلَىَٰ ِصَراٍط ُهْستَقِينٍ    

Artinya:    

 

“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang 

mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) 

Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan 

izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus” (QS. Al-Ma’idah:16).
13

 

 

                                                             
11

Megasari, Agus Sundaryono, M. Lutfi Firdaus, “Pembelajaran Probing Prompting 

Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa Anggota Kelompok Ilmiah Remaja”. PENDIPA 

Journal of Science Education, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 164. 
12

Adel Ayed AL Magthwi, “The Effectiveness Of Probing Questions Strategy In The 

Development Of Thinking Skills In The Islamic Education Courses Using A Sample Of 

Intermediate School Students In Riyadh”. European Scientific Journal, Vol. 2 (2015), h. 140. 
13

Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 110. 
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Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah   memberi petunjuk 

melalui Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup ke jalan yang benar. 

Sebagimana seorang pendidik yang mengarahkan dan membimbing 

peserta didik dalam pembelajaran yang bermakna. 

Sebagai seorang peneliti, saya mendefinisikan model probing 

prompting ini sebagai tipe dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta 

didik yang dilakukan agar peserta didik mengubah, mengoreksi, 

melengkapi, membenarkan atau mengkonfirmasi jawabannya, dengan 

mengaitkannya ke pengetahuan sebelumnya, atau mentransfernya ke 

teman sekelas lain untuk mencapai partisipasi aktif bersama. Karena itu, 

ini membantu mereka untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam 

dan menguatkan jawaban mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Probing Prompting Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Tema 

Panas dan Perpindahannya Kelas V SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Sebagian hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM. 

2. Model pembelajaran yang digunakan pendidik belum bisa 

memecahkan masalah belajar peserta didik. 
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3. Peserta didik kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini 

memfokuskan pada masalah yang dibatasi pada hasil belajar dalam 

model pembelajaran probing prompting. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: ”Adakah Pengaruh Model 

Pembelajaran Probing-Prompting Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

pada Tema Panas dan Perpindahannya kelas V SDN 2 Way Dadi 

Sukarame Bandar Lampung”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

probing prompting terhadap hasil belajar peserta didik pada tema panas 

dan perpindahannya kelas V SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif 

dan berani mengungkapkan pendapat serta menjawab pertanyaan 

sehingga berpengaruh baik pada hasil belajar peserta didik. 
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b. Bagi pendidik, memperluas wawasan tentang berbagai model yang 

inovatif sehingga menjadi salah satu solusi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapakan. 

c. Bagi peneliti, bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk 

mengantisipasi masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi sebagai 

calon pendidik. 

d. Bagi sekolah, menjadi masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Probing Prompting 

1. Pengertian Model Pembelajaran Probing Prompting 

Menurut arti katanya, probing adalah menggali atau melacak. 

Hal ini memberikan pengertian bahwa probing diartikan sebagai 

proses untuk mengorek keterangan atau informasi lebih mendalam 

tentang masalah yang diberikan oleh gurunya. Sementara promting 

adalah menuntun atau cara lain dalam merespon (menanggapi) 

jawaban siswa apabila siswa gagal menjawab pertanyaan, atau jawaban 

kurang sempurna. Dengan demikian salah satu bentuk prompting 

adalah menanyakan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang 

jawabannya dapat dipakai menuntun siswa untuk menemukan jawaban 

yang tepat.  

Model pembelajaran probing prompting merupakan 

pembelajaran dengan cara pendidik mengajukan berbagai pertanyaan 

yang sifatnya untuk menggali pengetahuan sehingga terjadi proses 

berpikir yang mengaitkan pengetahuan peserta didik yang telah 

dimiliki melalui pengalamannnya dengan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. Selanjutnya, peserta didik mengkontruksi konsep 
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menjadi pengetahuan baru.
1
 Sehingga model ini peserta didik sangat 

ditekankan untuk berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan pendidik. 

Selain itu, dalam memberi pertanyaan, pendidik perlu mengaitkan 

antara pengalaman peserta didik dengan pengetahuan yang baru. 

Model pembelajaran ini menekankan peserta didik agar aktif 

ketika proses pembelajaran. Ketika kegiatan belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran probing prompting berlangsung, 

peserta didik ditunjuk secara acak untuk menjawab sebuah pertanyaan 

yang diberikan pendidik, dan bagi peserta didik yang lain memberikan 

pendapat mengenai jawaban temannya.
2
 Proses tanya jawab dilakukan 

dengan menunjuka peserta didik secara random agar terjadi partisipasi 

aktif dan tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran.
3
 Pertanyaan 

yang diberikan pendidik dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik serta dapat menarik perhatian peserta didik.
4
 Hal ini 

karena seluruh peserta didik turut aktif ketika pembelajaran 

berlangsung dan setiap peserta didik harus siap saat diberi pertanyaan. 

Dalam penggunaan model probing prompting ini dapat membantu 

pendidik untuk mengetahui peserta didik mana yang telah menguasai 

materi dan peserta didik mana yang belum menguasai materi tersebut. 

                                                             
1
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2017), h. 281. 
2
Sri Astuti, Ervin Azhar, Ayu Faradilah, “Pengaruh Model Pembelajaran Probing 

Prompting Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa di SMPN 193 Jakarta”. Jurnal 

Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah HAMKA, Vol. 01 Oktober (2018), h. 297. 
3
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2017), h. 126. 
4
Tiani Alfi Kusuma, Indrawati, Alex Harijanto,”Model Discovery Learning Disertai 

Teknik Probing Prompting Dalam Pembelajaran Fisika di MA”. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 3 

No.4 Maret (2015), h. 338.  
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Senada dengan pendapat Ketut yang menyatakan bahwa model 

probing prompting adalah pendidik mengajukan pertanyaan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir peserta didik yang mengaitkan 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari. Penerapan model pembelajaran probing 

prompting di dalam kelas terdapat aktivitas dua arah yaitu aktivitas 

peserta didik untuk berpikir yaitu berusaha membangun 

pengetahuannya dan aktivitas pendidik yang berusaha membimbing 

peserta didiknya.
5
 

Dari beberapa teori tersebut disimpulkan bahwa pendidik 

mengajukan pertanyaan mengali dengan tujuan agar peserta didik 

mengubah, mengoreksi, melengkapi, membenarkan atau 

mengkonfirmasi jawabannya, dengan mengaitkannya ke pengetahuan 

sebelumnya, atau mentransfernya ke teman sekelas lain untuk 

mencapai partisipasi aktif bersama. Karena itu, ini membantu mereka 

untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan menguatkan 

jawaban mereka. 

Proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk peserta didik 

secara random sehingga setiap peserta didik mau tidak mau harus 

berpartisipasi aktif dan tidak bisa menghindar saat diberi pertanyaan 

sehingga peserta didik terpacu untuk terus belajar agar bisa menjawab 

saat diberi pertanyaan oleh pendidik. Hal ini akan berpengaruh baik 

                                                             
5
Ketut Agus Artawan, I Ketut Gading, I Ketut Dibia, “Pengaruh Model Pembelajaran 

Probing-Prompting Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD”. e-Journal Universitas 

Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD Vol. 5 No. 2 (2017), h. 4. 
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pada hasil belajar. Pada saat kegiatan belajar berlangsung, bisa jadi 

suasana akan kaku dan tegang, tetapi untuk meminimalisir hal tersebut, 

pendidik sebaiknya mengajukan berbagai pertanyaan disertai dengan 

canda dan wajah yang ramah agar suasana menjadi menyenangkan dan 

hidup. Ketika ada jawaban peserta didik ada yang kurang benar, harus 

dihargai karena itu adalah ciri bahwa ia telah berpartisipasi. 

Dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting 

diharapkan adanya interaksi antar siswa dalam berdiskusi 

menyelesaikan masalah serta mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan 

penguasaan kemampuan dan meningkatkan hasil belajar. Dengan 

pembelajaran ini semua elemen ikut terlibat dalam pembelajaran, 

pendidik bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik untuk 

memahi materi pembelajaran yang telah diberikan, pendidik pun 

mengetahui kekurangan  dari kemampuan peserta didik yang kemudian 

diarahkan agar tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran dan 

pemahaman materi yang disampaikan dengan berbagai persoalan. 

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Probing Prompting 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran probing 

prompting adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik dihadapkan pada situasi baru, seperti memerhatikan 

gambar atau situasi yang mengandung permasalahan. 

b. Peserta didik diberi kesempatan untuk merumuskan jawabannya. 

c. Pendidik menyajikan persoalan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

kepada peserta didik. 
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d. Menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan. 

Jika jawabannya benar, peserta didik diperintahkan untuk 

memberikan tanggapan atas jawaban temannya tersebut. Namun, 

jika peserta didik tersebut kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

atau kurang tepat bahkan terdiam karena tidak tahu, maka pendidik 

mengajukan pertanyaan lain dengan menurunkan tingkat 

kesulitannya. Kemudian diteruskan dengan pertanyaan pada tingkat 

yang lebih tinggi sesuai dengan indikator pembelajaran. 

e. Diakhir pembelajaran, pendidik memberi pertanyaan yang berbeda 

untuk menekankan bahwa indikator tersebut telah dipahami oleh 

seluruh peserta didik.
6
 

 

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa langkah model 

probing-prompting yakni peserta didik dihadapkan pada sebuah 

pengetahuan baru melalui sebuah masalah, lalu peserta didik diberi 

sebuah pertanyaan yang terkait antara pengetahuan yang telah dimiliki 

peserta didik dengan pengetahuan barunya. Jika jawabannya tepat 

maka pendidik meminta tanggapan kepada peserta didik lain tentang 

jawaban tersebut untuk meyakinkan, bahwa seluruh peserta didik 

terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika peserta 

didik tersebut mengalami kesulitan menjawab dalam hal ini jawaban 

yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka pendidik 

mengajukan pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk 

jalan penyelesaian jawaban. Lalu, dilanjutkan dengan pertanyaan yang 

menuntut peserta didik berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sampai 

dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau 

indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah keenam ini 

sebaiknya diajukan kepada beberapa peserta didik yang berbeda agar 

                                                             
6
Miftahul Huda, Op. Cit., h. 287. 
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seluruh peserta didik terlibat dalam seluruh kegiatan probing 

prompting. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Probing 

Prompting 

a. Kelebihan model pembelajaran probing prompting: 

1) Memacu peserta didik berpikir aktif. 

2) Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya materi yang 

kurang jelas. 

3) Perbedaan pendapat antar peserta didik dapat didiskusikan. 

4) Memusatkan perhatian peserta didik. 

5) Sebagai cara mengingat kembali pelajaran yang lalu. 

6) Melatih untuk berani berpendapat. 

b. Kekurangan model probing prompting 

1) Tidak cukup waktu jika setiap peserta didik diberi pertanyaan. 

2) Peserta didik akan takut jika pendidik kurang bisa memotivasi 

peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. 

3)  Membuat pertanyaan dengan menyesuaikan kemampuan 

peserta didik. 

4) Waktu banyak terbuang j ika  peserta didik tidak dapat 

menjawab pertanyaan. 

5) Menghambat cara bepikir anak bila pendidik kurang pandai 

membawakan, misalnya pendidik meminta peserta didiknya 

menjawab persis seperti yang ia jelaskan, kalau tidak, dinilai 

salah.
7
 

 

Menurut penjelasan diatas bahwa pengertian model probing 

prompting memiliki kelebihan serta kelamahan, salah satu 

kelebihannya yaitu peserta didik berpikir secara aktif dan menarik 

perhatian siswa, sedangkan kekurangannya yaitu peserta didik 

merasa takut jika tidak dapat menjawab dan dalam jumlah peserta 

didik yang banyak dapat menghabiskan waktu. 

 

 

                                                             
7
Aris Shoimin, Op. Cit., h. 128. 
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B. Model Pembelajaran Ekspositori 

1. Pengertian Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran 

yang menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta 

didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.
8
 Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam QS. Yusuf: 2-3 : 

 ٌَ ًَا َعَسبِيًّا نََّعهَُّكْى تَْعقِهُٕ ُّ قُْسَءَٰ ۲إََِّآ أَََصْنََُٰ   

إٌِ  َٔ  ٌَ َرا ٱْنقُْسَءا َحيَُْآ إِنَْيَك ََْٰ ْٔ آ أَ ًَ ٍَ ٱْنقََصِص بِ ٍُ ََقُصُّ َعهَْيَك أَْحَس ََْح

فِهِيٍ ٍَ ٱنَْغَٰ ًِ ۳ُكَُت ِيٍ قَبْهِِّۦ نَ        

Artinya:  

 

“(2) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (3) Kami menceritakan 

kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini 

kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya 

adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui”.  

(QS. Yusuf: 2-3) 
9
 

 

Ayat tersebut menerangkan, bahwa Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala menurunkan Al-Qur‟an dengan menggunakan bahasa Arab 

kepada Nabi Muhammad Shalallahu „Alaihi Wassalam kemudian 

Rasul menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan 

ceramah. Sesuai dengan pengaplikasian model ini disampaikankan 

secara verbal seperti ceramah. 

                                                             
8
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi  Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016) h. 185. 
9
Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikraj 

Khazanah Ilmu), h. 187-188. 
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2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Ekspositori 

Ada beberapa langkah dalam penerapan model pembelajaran 

ekspositori: 

a. Persiapan (Preparation) 

Tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik 

untuk menerima pelajaran dengan merangsang rasa ingin tahu 

peserta didik. 

b. Penyajian (Persentation) 

Langkah penyajian berkaitan dengan bagaimana agar materi 

pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta 

didik. 

c. Korelasi (Correlation) 

Langkah korelasi yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran 

dengan pengalaman peserta didik. 

d. Menyimpulkan (Generalization) 

Langkah menyimpulkan dimana peserta didik dapat mengambil inti 

sari dalam pembelajaran. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran ekspositori diantaranya persiapan, penyajian, korelasi, 

dan menyimpulkan. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Ekspositori 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Ekspositori 

1) Pendidik dapat mengontrol sampai sejauh mana peserta didik 

menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 

2) Model ini dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran 

yang harus dikuasai peserta didik cukup luas. 

3) Selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang 

suatu materi pelajaran, peserta didik juga bisa mengobservasi 

(melalui pelaksanaan demonstrasi) 

4) Dapat digunakan untuk jumlah peserta didik yang banyak dan 

ukuran kelas yang luas. 

b.Kelemahan Model Pembelajaran Ekspositori 

1) Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap peserta didik yang 

berkemampuan menyimak secara baik. 

2) Kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik sangat 

terbatas. 

3) Keberhasilan model ini sangat tergantung kepada apa yang 

dimiliki pendidik, seperti kemampuan bertutur (berkomunikasi), 
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dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat 

dipastikan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. 

4) Berkomunikasi lebih banyak satu arah.
10

 

 

Menurut penjelasan diatas bahwa pengertian model 

ekspositori memiliki kelebihan serta kelamahan, salah satu 

kelebihannya yaitu pendidik dapat mengontrol sampai sejauh mana 

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, 

sedangkan kekurangannya yaitu hanya mungkin dapat dilakukan 

terhadap peserta didik yang berkemampuan menyimak secara baik 

serta kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik 

sangat terbatas. 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku positif yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pelajaran.
11

 Hasil belajar 

adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai 

hasil telah mengikuti pembelajaran. Secara sederhana, yang dimaksud 

dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan 

                                                             
10

Ibid, h. 191. 
11

Riska Dewi Handayani, Yuli Yanti, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Di Kelas IV MI Terpadu Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung” (Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 4  No. 

2, 2017), h. 113. 
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pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar.
12

 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai segala informasi yang 

berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang 

ada dalam proses belajar. Adanya umpan balik yang akurat sebagai 

hasil evaluasi yang akurat pula, sehingga memudahkan kegiatan 

perbaikan pendidikan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.
13

 Sesuai firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala dalam QS. 

Al-Ankabut ayat 43: 

۴۳   ٌَ ٕ ًُ َيا يَْعقِهَُٓا إَِّلَّ انَْعانِ َٔ تِْهَك اْْلَْيثَاُل ََْضِسبَُٓا نِهَُّاِض ۖ  َٔ  

Artinya: 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 

dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” 

(QS. Al-Ankabut: 43).
14

 

  

Dalam suatu pembelajaran, biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar. Peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga penetapan tujuan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran sangatlah penting agar guru 

dapat menilai hasil belajar peserta didik dengan tepat. Pendapat lain 

                                                             
12

Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, cet ke-6 2016), h. 5. 
13

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, Cet. V, 2015), h. 28. 
14

Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 399. 
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mengenai hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah menerima pembelajaran
15

 Berdasarkan pendapat 

diatas, peneliti simpulkan bahwa hasil belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku peserta didik sebagai hasil telah mengikuti pembelajaran 

yang dapat diamati dan diukur. 

Mengukur hasil belajar peserta didik dapat dilihat dengan 

mengetahui garis besar indikator yang dikaitkan dengan jenis prestasi 

yang hendak diukur. Indikator hasil belajar yang mengacu pada 

taksonomi Bloom membagi tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, 

afektif, psikomotorik. 

Ranah kognitif berkenaan dengan kemampuan intelegensi yang 

terdiri atas enam aspek, yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge), kemampuan dalam mengingat materi 

yang telah dipelajari dari pengalaman belajar. 

b. Pemahaman (comprehension), kemampuan menangkap arti materi 

yang berupa kata maupun angka untuk menjelaskan kembali 

dengan bahasanya sendiri. 

c. Penerapan/Aplikasi (application), kemampuan menerapkan konsep 

materi pelajaran yang telah dipelajari pada situasi baru. 

d. Analisis (analysis), kemampuan menguraikan materi menjadi 

bagian-bagian sehingga dapat dimengerti hubungan dari bagian-

bagian tersebut. 

e. Sintesis (synthesis), kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru 

dimana menempatkan beberapa bagian sehingga membentuk 

sesuatu yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation), kemampuan untuk memberikan penilaian 

terhadap suatu informasi dimana dapat mempertimbangkan hal 

mana yang salah dan benar.
16

 

 

                                                             
15

Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 67. 
16

Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 169. 
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Ranah afektif berkenaan dengan sikap, emosi, nilai, dan moral 

yang memiliki lima aspek yaitu: 

a. Menerima, yakni kemampuan dalam memerhatikan sebuah 

peristiwa seperti mengamati serta mendengarkan. 

b. Menanggapai, yakni berperan serta terhadap suatu kejadian seperti 

menanggapi. 

c. Menilai, pengungkapan sikap positif atau negative terhadap suatu 

kejadian seperti mendukung. 

d. Menyusun, menentukan suatu nilai dari segi pentingnya seperti 

mempertimbangkan. 

e. Pembentukan sifat melalui nilai, peserta didik mengikuti nilai yang 

berlaku seperti mempraktikkan dan mengerjakan.
17

 

 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan suatu keterampilan 

yang berhubungan dengan kegiatan jasmani terdapat enam aspek 

yaitu: 

a. Gerakan refleks yaitu reaksi otot secara tidak sadar terhadap 

rangsangan 

b. Gerakan pokok mendasar yaitu gerakan tubuh yang didasari dari 

gerakan refleks seperti berlari 

c. Kemampuan menghayati yang melibatkan kesadaran dalam 

bergerak seperti berputar dan membungkuk 

d. Kemampuan jasmani yaitu berhubungan dengan daya tahan tubuh 

e. Gerakan yang menunjukkan adanya keterampilan seperti datat 

memainkan alat musik, menari, dan sebagainya.
18

 

 

Hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan 

atau kegagalan suatu proses pembelajaran yang dapat diketahui 

melalui model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang 

digunakan apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak, serta 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran.  

 

                                                             
17

Ibid, h. 156. 
18

Ibid, h. 156-157. 
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2. Pengukuran Hasil Belajar 

Pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan 

tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah afektif peserta didik, 

sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang 

bersifat intangible (tak dapat diraba).
19

 Oleh karena itu ada yang dapat 

dilakukan pendidik dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan 

perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat 

mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar peserta 

didik, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif, maupun ranah 

psikomotorik. 

Hasil belajar peserta didik dapat diketahui setelah melakukan 

proses pembelajaran yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta 

didik.
20

 Dengan adanya evaluasi, pedidik dapat mengetahui sejauh 

mana kemampuan peserta didiknya setelah melakukan proses 

pembelajaran. Pengukuran hasil belajar pada penelitian ini berupa tes 

objektif berbentuk pilihan ganda (multiple choice) masing-masing 30 

soal untuk pretest dan posttest pada tiap kelas dimana dalam 

                                                             
19

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018) h. 216. 
20

Ibid, h. 197. 
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penyusunannya memerhatikan indikator. Berikut merupakan 

indikator-indikatornya
21

: 

Tabel 2 

Daftar Indikator Kognitif 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkatan hasil belajar dalam ranah kognitif yang cocok 

digunakan untuk jenjang SD/MI yaitu: Pengetahuan/knowledge (C1), 

Pemahaman/comprehension (C2), Penerapan/application (C3). 

Berdasarkan ketiga ranah kognitif di atas, ranah tersebutlah yang 

menjadi objek penilaian hasil belajar. Pengukuran hasil belajar pada 

                                                             
21

Ibid, h. 217. 

No. Jenis Indikator 

1. 
Pengetahuan 

C1 

Menjelaskan, mengurutkan, 

mengidentifikasi, mengulangi, menyebutkan, 

dan sebagainya. 

2. 
Pemahaman 

C2 

Meringkas, mengklasifikasikan, 

memaparkan, menuliskan kembali, dan 

sebagainya. 

3. 
Penerapan 

C3 

Menggunakan, menjalankan, melaksanakan, 

mempraktikkan, memilih, menyelesaikan, 

dan sebagainya. 

4. 
Analisis 

C4 

Membandingkan, menguraikan, 

membedakan, menyamakan, 

mengintegrasikan, menyusun ulang, dan 

sebagainya. 

5. 
Sintesis 

C5 

Mengategorikan, memodifikasikan, 

mengorganisasikan, menghubungkan, 

merevisi, dan sebagainya. 

6. 
Evaluasi 

C6 

Membangun, menilai mengkritik, 

menyimpulkan, menguji, dan sebagainya. 
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ranah kognitif ini adalah dengan bentuk tes tertulis. Tes tertulis 

merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada 

peserta didik dalam bentuk tulisan.
22

 Dalam penelitian, bentuk tes 

kognitif yang peneliti gunakan adalah tes tertulis berbentuk soal 

pilihan ganda. 

Tabel 3 

Daftar Indikator Afektif 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Daftar Indikator Psikomotorik 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

Kunandar, Penilaian Aautentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168.  

No. Jenis Indikator 

1. Menerima Menyadari, mengamati. 

2. Menanggapi Menjawab, menyetujui, terlibat. 

3. Apresiasi Mendukung, ikut serta, mengagumi. 

4. Menyusun Mengakui, meyakini, mempertimbangkan. 

5. Karakterisasi Mempraktikkan, melakukan. 

No. Jenis Indikator 

1. 
Keterampilan 

bergerak 
Mengkoordinasikan gerak tubuh. 

2. 

Keterampilan 

verbal dan 

non verbal 

Fasih berbicara dan menulis 
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3. Faktor Yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Terdapat dua hal yang dapat memengaruhi hasil belajar peserta 

didik yaitu: 

a. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi faktor jasmani yaitu terkait kondisi fisik serta 

kesehatan dan psikologis yaitu terkait kecerdasan, minat, serta 

motivasi belajar. 

b. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang memengaruhi hasil belajar yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor keterbatasan lingkunagn 

fisik juga berpengaruh seperti terbatasnya fasilitas yang 

mendukung kenyamanan belajar.
23

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain faktor internal seperti minat belajar dan 

motivasi belajar, maupun faktor eksternal, misalnya lingkungan 

keluarga, sosial, masyarakat, dan sekolah. Masing-masing faktor 

tersebut berpengaruh terhadap meningkat atau menurunnya hasil 

belajar. 

4. Kriteria Hasil Belajar 

Setiap melakukan proses belajar mengajar selalu menghasilkan 

sebuah perubahan kemampuan yang disebut dengan hasil belajar. 

Masalah yang dihadapi adalah sampai dimana tingkat belajar yang 

telah di capai. Sehubungan dengan hal ini keberhasilan proses 

mengajar itu di bagi atas beberapa tingkatan keberhasilan. Tingkatan 

keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Istimewa : Apabila seluruh bahan pengajaran yang diajarkan ini 

dapat dikuasai oleh peserta didik secara sempurna.  

b. Baik Sekali : Apabila sebagian besar (76% sampai 99%) bahan 

pengajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh peserta didik. 

c. Baik : Apabila bahan pengajaran yang diajarkan hanya 60% sampai 

75% saja dikuasai oleh peserta didik. 

d. Kurang : Apabila bahan pengajaran yang diajarkan kurang dari 

60% dikuasai oleh peserta didik.
24

 

 

Dari kutipan di atas maka dapat diketahui bahwa daya serap peserta 

didik dicapai sebagai tolak ukuran berhasil atau tidaknya proses belajar 

mengajar yang telah dilaksanakan dapat di persentasekan sebagai tingkatan 

keberhasilan pendidikan tersebut. Pengukuran hasil belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai angka yang berskala antara angka 0 (nol) sampai dengan 

angka 10 (sepuluh) sampai angka 100 (seratus). Yang dinyatakan dengan 

huruf sebagai pengganti bentuk angka seperti huruf : A, B, C, D, dan E. 

Bentuk penilaian lain yang digunakan dalam pernyataan antara lain baik 

sekali, baik, cukup, kurang dan kurang sekali. 

D. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran dengan 

tema yang mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik.
25

 Pembelajaran 

tematik dipilih pada proses pembelajaran tingkat dasar karena 

memiliki karakteristik menarik untuk pengembangan pembelajaran 
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Tayar Yusuf, Keragaman Teknis Evaluasi dan MetodePenerapan Jiwa, (Jakarta: 

HILCO, 2015) h. 81. 
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Vina Iasha, “Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu Menggunakan 

Pendekatan Scientific di Sekolah Dasar”. AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar  Vol. 2 No. 1 

(2018), h. 18. 



29 

 

 

peserta didik.
26

 Dari pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan peserta 

didik dalam proses belajar secara aktif, sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 

mengkonstruksikan sendiri berbagai pengetahuan yang telah 

dipelajarinya. 

2. Tema Panas dan Perpindahannya 

Kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari pengaruh suhu dan 

kalor. Misalnya pada gelas yang diisi air panas maka akan gelas akan 

terasa panas, atau pada besi yang diletakkan diluar ruangan dan terkena 

sinar matahari akan terasa panas. Perpindahan energi dari benda yang 

bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan 

kalor. Sedangkan suhu merupakan ukuran mengenai panas atau 

dinginnya suatu zat atau benda. Perubahan suhu akan menyebabkan 

suatu benda dapat memuai pada siang hari dan menyusut pada malam 

hari Perubahan suhu tersebut dapat disebabkan oleh teriknya panas 

matahari dan suhu dingin pada malam hari. Sesuai firman Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala dalam Al Qur‟an Surat Yunus ayat 5: 
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Mohammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta”, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol.2 No. 2 (2017), h. 140. 
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ٕا  ًُ َزُِ َيَُاِشَل نِتَْعهَ قَدَّ َٔ َس ًَُٕزا  ًَ اْنقَ َٔ َط ِضيَاًء  ًْ َٕ انَِّري َجَعَم انشَّ ُْ

ٍو  ْٕ ُم اْْليَاِت نِقَ نَِك إَِّلَّ بِاْنَحقِّ ۚ يُفَصِّ ُ َذَٰ اْنِحَساَب ۚ َيا َخهََق َّللاَّ َٔ  ٍَ ُِي َعَدَد انسِّ

 ٌَ ٕ ًُ ۵يَْعهَ     

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 menciptakkan yang demikian itu melainkan dengan 

hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-

orang yang mengetahui” (Q.S Yunus:5).
27

 

  

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa panas yang disebabkan oleh 

sinar matahari pada saat siang hari dan dingin pada malam hari 

termasuk dalam perubahan suhu dan kalor yang dapat mempengaruhi 

suatu benda yang ada dilingkungan sekitar. 

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan tematik. 

Kelas V memiliki 9 tema yang masing-masing tema terdapat 3 subtema. 

Tiap subtema memiliki 6 pembelajaran dimana dalam 1 pembelajaran 

dialokasikan untuk 1 hari pertemuan. Tema pada semester ganjil 

memiliki 5 tema dan semester genap 4 tema. Tema 6 atau tema “Panas 

dan Perpindahannya” adalah tema yang terdapat pada semester genap 

yang memiliki 3 subtema yaitu suhu dan kalor, perpindahan kalor di 

sekitar kita, dan pengaruh kalor terhadap kehidupan. 

                                                             
27

Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 166. 



31 

 

 

Penelitian ini menggunakan subtema yang ketiga yaitu pengaruh 

kalor di sekitar kita. Kalor adalah panas yang dipindahkan, sedangkan 

panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi panas adalah energi 

yang dimiliki oleh benda-benda yang dapat menimbulkan panas atau 

kalor, contohnya matahari dan api. Di dalam Al-Qur‟an juga sudah 

menjelaskan tentang materi tersebut, Allah Berfirman:  

 ٌَ ُُّْ تُٕقُِدٔ ٍَ انشََّجِس اْْلَْخَضِس ََاًزا فَإَِذا أََْتُْى ِي ۰ٓانَِّري َجَعَم نَُكْى ِي  

Artinya: 

“Yaitu tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka 

tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu” (QS Yasin:80).
28

 

 

E. Penelitian Relevan 

Adapun peneliitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:  

1. Penelitian oleh Rika Ari Setiawati merupakan penelitian Quasi 

Experimental dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control 

Group Design. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan 

teknik cluster random sampling.
29 Perbedaan dengan penelitian ini 

terletak pada variabel terikatnya, pokok bahasan, lokasi penelitian, 

dan subjek penelitian di Sekolah Dasar. 
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Ibid, h. 355. 
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Jurnal Skripsi. Rika Ari Setiawati, “Pengaruh Model Pembelajaran Probing Promting 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Biologi Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta 

Didik Kelas X SMAN 7 Bandar Lampung”, UIN Raden Intan Lampung, FTK, Pendidikan Biologi, 

2017. 
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2. Penelitian oleh Ketut Agus Artawan, I Ketut Gading, I Ketut Dibia 

termasuk penelitian eksperimen semu yang menggunakan desain 

non equivalent post-test only control group design. Populasinya 

seluruh kelas V SDN di Gugus V. SDN 1 Cempaga sebagai 

kelompok eksperimen dan SDN 3 Pedawa kelompok kontrol. 

Pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen tes hasil 

belajar IPA.
30

 Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pokok 

bahasan dengan pembelajaran tematik, lokasi penelitian, dan 

desain penelitian. 

3. Penelitian oleh Nurrizkiah Amir, dkk dengan metode eksperimen 

yang digunakan berbentuk Nonequivalent Control Group Design. 

Teknik pengambilan sampel dengan cluster random sampling.
31

 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya, 

pokok bahasan dengan pembelajaran tematik, lokasi penelitian, dan 

teknik pengambilan sampel. 

4. Penelitian o l eh  E ka  Rosd ianwinata  dan  Muhammad 

Ridwan  dengan  metode eksperimen dengan desain penelitian 

non equivalent posttest-only control group design. Populasi pada 

penelitian ini yaitu siswa kelas VII MTs Mathla‟ul Anwar 

                                                             
30

Ketut Agus Artawan, I Ketut Gading, I Ketut Dibia, “Pengaruh Model Pembelajaran 

Probing-Prompting Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD”. e-Journal PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD Vol. 5 No. 2 (2017). 
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Nurrizkiah Amir, Doddy Rusmono, Linda Setiawati, “Pengaruh Model Pembelajaran 

Probing Prompting Terhadap Peningkatan Berfikir Kreatif Siswa Pada Mata Pelajaran IPA 

Siswa Kelas V SDN Isola Bandung”. Jurnal EDUTCEHNOLOGIA Universitas Pendidikan 

Indonesia, Vol 3 No. 2, Agustus (2017). 
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Cikaliung, sampel dipilih secara acak.
32

 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu desain penelitian peneliti dan 

pengambilan sampel, selain itu pokok bahasan. 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah serangkaian bagaimana keterhubungan 

faktor-faktor yang menjadi masalah penting yang dapat dijelaskan 

keterhubungan antar variabel yang akan diteliti.
33

 Dari teori tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam kerangka berfikir haruslah menjelaskan 

mengenai variabel yang termuat dalam judul. 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik pasti berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuannya. Dalam pembelajaran tematik, hasil belajar peserta 

didik belum mencapai ketuntasan. Pada proses pembelajaran, peserta didik 

cenderung hanya menerima materi saja tanpa dipahami secara betul-betul. 

Pada saat ada materi yang dinilai kurang mengerti, peserta didik enggan 

untuk bertanya serta kurang adanya komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik yang mengakibatkan peserta didik malu dan enggan unuk 

bertanya tentang materi yang kurang jelas. Hal ini mengakibatkan peserta 

didik menjadi pasif dan tidak berani dalm berpendapat maupun bertanya. 

Untuk itu, perlu adanya suatu hal yang dapat memecahkan masalah ini.  

Model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran 
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Eka Rosdianwinata, Muhammad Ridwan, “Penerapan Model Pembelajaran Probing 

Prompting Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa”. MENDIDIK: Jurnal 

Kajian Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 4 No. 1 (2018). 
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yang sesuai dapat mengasilkan pengaruh besar bagi keberhasilan pendidik 

dalam mengajar. Untuk itu pendidik harus mampu memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran sehingga peserta didik 

dapat memahami secara maksimal dan terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan dan bermakna karena peserta didik ikut berpartisipasi dan 

terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali jenis model 

pembelajaran yang unik, namun yang sesuai dnegan masalah ini adalah 

model pembelajaran probing prompting. 

Model ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik karena model ini dapat memacu peserta didik berfikir aktif. Pada 

model ini, peserta didik mengubah, mengoreksi, melengkapi, 

membenarkan atau mengkonfirmasi jawabannya, dengan mengaitkannya 

ke pengetahuan sebelumnya, atau mentransfernya ke teman sekelas lain 

untuk mencapai partisipasi aktif bersama. Penggunaan model probing 

promting diharapkan memberi pengaruh dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Pada penelitian ini kelas eksperimen menggunakan model 

probing prompting. Pada kelas kontrol menggunakan model konvensional. 

Pengaruh model pembelajaran diharapkan meningkatkan hasil belajar 

pembelajaran tematik peserta didik. Adapun kerangka berfikirnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tema Panas dan Perpindahannya 

Proses Belajar Mengajar 

Penggunaan model pembelajaran probing 

prompting dalam proses belajar mengajar 

Tes 

Apakah pengaruh model pembelajaran probing prompting 

terhadap hasil belajar peserta didik pada tema panas dan 

perpindahnnya kelas V SDN 2 Way Dadi Sukarame  

Bandar Lampung 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 
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G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terkumpul data untuk diuji kebenarannya dan menjawab 

permasalahan penelitian secara logis.
34

 Sehingga hipotesis yaitu jawaban 

sementara yang diuji kebenarannya sesuai fakta dan menjawab 

permasalahan penelitian secara logis. 

1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Ada Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didk pada Tema Panas dan 

Perpindahannya Kelas V SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung.” 

2. Hipotesis Statistik 

H0 : Tidak Adanya pengaruh yang signifikan antara Model 

Pembelajaran Probing Prompting Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Tema Panas dan Perpindahannya Kelas V 

SDN 2 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. 
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Cipta, 2013), h. 110. 



37 

 

 

H1  :  Adanya pengaruh yang signifikan antara Model Pembelajaran 

Probing Prompting Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada 

Tema Panas dan Perpindahannya Kelas V SDN 2 Way Dadi 

Sukarame Bandar Lampung. 
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