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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa, sebab
kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. 1
Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 20
tahun 2003 yaitu, Pendidikan di upayakan dengan berawal dari manusia apa adanya
(aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya
(potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau
manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan adalah manusia yang
beriman dan bertaqwa kapada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan
secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat
dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai
potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas,
individualitas atau personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan
terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.
Untuk mencapai tujuan diatas maka diberlakukan suatu kurikulum. 2
Kurikulum merupakan jabaran materi-materi yang disajikan dalam
pembelajaran, juga merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu sistem
pendidikan, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat
pendidikan.3
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka
upaya pencapaian tujuan nasional. Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum
2013.
1
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Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari
kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara
terpadu.4 Kurikulum 2013 mengharapkan agar peserta didik cenderung aktif. Harapan
diatas dapat di wujudkan dengan memperhatikan Perangkat Pembelajaran. Perangkat
pembelajaran terdiri dari media pembelajaran, bahan ajar, dan model pembelajaran
untuk pembelajaran di sekolah.
Sekolah harus membekali lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan
dasar yang memadai, yaitu kemampuan proses strategis. Adapun kemampuan proses
strategis adalah keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki,
peserta didik mampu menimba berbagai pengetahuan mengapresiasi sastra, serta
mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dengan kemampuan berbahasa yang
dimiliki peserta didik, peserta didik akan mampu menimba berbagai ilmu pengetahuan
yang terutama dan ditujukan dalam memahami materi bahasa Indonesia, bersastra,
bahasa seni dan sastra. Dengan bahasa orang dapat, menjadi makhluk sosial berbudaya,
membentuk pribadi yang baik, menjadi makhluk berpribadi, menjadi warganegara, serta
untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat, untuk
masa sekarang dan yang akan datang. Masa mendatang kita dipacu oleh kemajuan
global salah satunya yang sangat nyata bidang teknologi dan informasi yang semakin
canggih dengan kemampuan membaca, menulis seiring kemajuan zaman haruslah kita
kembangkan secara sungguh-sungguh, agar semua kemajuan dapat kita ikuti dengan
baik, benar dan tepat guna. 5
Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa,
komunikasi dan hubungan sesama manusia lebih mudah. Hal ini disebabkan bahasa
sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu ke individu
lain atau lebih. Dalam keseharian, manusia tidak lepas dari bahasa karena bahasa sudah
begitu dekatnya dengan manusia. Demikian halnya dengan Bahasa Indonesia yang
sudah tidak asing lagi. 6
Pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang harus
diajarkan di sekolah dasar. Bahasa merupakan percakapan atau alat komunikasi dengan
sesama manusia, bahasa merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu ciri khas
Bangsa Indonesia dan digunakan sebagai bahasa nasional. Hal ini yang merupakan
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salah satu sebab mengapa Bahasa Indonesia diajarkan pada semua jenjang pendidikan,
terutama di SD karena merupakan dasar dari semua pembelajaran. 7
Berbahasa memiliki empat keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca,
dan menulis. kemampuan dan keterampilan anak dalam menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis dapat dikembangkan secara utuh, operasional, dan menyeluruh.
Peserta didik dapat membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam
proses pembalajaran secara utuh. 8
Fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan.
Adapun nilai penting Bahasa Indonesia bagi peserta didik SD/MI ialah 9 : Sebagai alat
untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat
untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat untuk
mengembangkan ekspresi anak, dan sebagai dasar untuk mempelajari berbagai ilmu dan
tingkatan pendidikan selanjutnya.
Belajar Bahasa Indonesia di sekolah merupakan pokok dari proses pendidikan
di sekolah. Belajar merupakan alat utama dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai
unsur proses pendidikan di sekolah. Mencapai tujuan tersebut, maka harus mengetahui
tujuan dan peran pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran Bahasa
Indonesia di SD yang harus dipahami oleh pendidik di nyatakan dalam Badan Standar
Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: 10 Berkomunikasi secara efektif dan efisien
sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan, menghargai dan
bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara,
memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk
berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan
intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan
karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, serta menghargai dan
membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia
Indonesia.
Standar kemampuan di atas haruslah dicapai dengan maksimal pada SD,
mencapai kemampuan tersebut salah satunya dengan memperhatikan model
pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia.
7
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Model pembelajaran adalah suatu pola perencanaan yang digunakan sebagai
pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan
bertujuan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya
buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 11 Dari pengertian ini, model
pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan
prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pelajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar.
Namun, berdasarkan Pra Penelitian di SD Negeri 02 Tias Bangun diperoleh
informasi bahwa selama ini peserta didik belum diberikan kesempatan lebih untuk
menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman pribadi peserta didik,
peserta didik kurang berdiskusi untuk saling bertanya dengan memilih lawan bertanya
secara acak, peserta didik belum mampu memahami materi dengan maksimal karena
minimnya penekanan agar peserta didik berpikir secara mendalam melalui tuntunan
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik.
Selain itu, berdasarkan hasil dokumentasi nilai diperoleh informasi sebagai
berikut:
Tabel 1.1. Data nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Kelas 4A SDN 2 Tias Bangun Tahun Pelajaran 2021/2022
Jumlah
Peserta didik
21
100 %
Persentase

Jumlah peserta
didik > KKM
8
38,10 %

Jumlah peserta
didik < KKM
13
61,90 %

Tabel 1.2. Data nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Kelas 4B SDN 2 Tias Bangun Tahun Pelajaran 2021/2022

Jumlah
Peserta didik
21
100 %
Persentase
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Jumlah peserta
didik > KKM
7
33,34 %

Jumlah peserta
didik < KKM
14
66,66 %

Ida Fiteriani, Iswatun Solekha, “Peningkatan Hasil Belajar Ipa Melalui Model
Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (Ctl) Pada Peserta didik Kelas V Mi Raden
Intan Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2015/2016”,
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 3 No. 01 (2016). hlm. 106
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Tabel di atas menunjukan masih rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia.
Menurut pendidik pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia materi atau tema yang
sering menjadi kendala peserta didik selama pengalaman mengajar adalah materi
membuat pengumuman. Mengatasi permasalahan tersebut maka solusi yang dapat
digunakan adalah menggunakan model Probing Promting.
Model pembelajaran probing Promting adalah pembelajaran dengan
menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan
peserta didik sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan
pengetahuan dan pengalaman peserta didik dengan pengetahuan baru yang sedang
dipelajari.12
Model pembelajaran probing Promting yaitu pembelajaran dengan cara
pendidik menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali
sehingga terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan baru yang sedang
dipelajari. Selanjutnya peserta didik mengkontruksikan sendiri konsep menjadi
pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan dan peserta
didik dilibatkan dalam proses tanya jawab.
Adapun kelebihan model pembelajaran probing prompting antara lain adalah
mendorong peserta didik aktif berpikir, memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga pendidik dapat menjelaskan
kembali, perbedaan pendapat antara peserta didik dapat dikompromikan atau diarahkan
pada suatu diskusi, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik,
sekalipun ketika itu peserta didik sedang ribut, dan mengantuk, dapat mengulang
kembali (review) bahan pelajaran yang lampau, mengembangkan keberanian dan
keterampilan peserta didik dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. 13 Kelebihan
tersebut diharapkan mampu meningkatkan Hasil belajar peserta didik.
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk
memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Menurut Bloom
tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar
merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan
dari sistem tersebut berupa bermacammacam informasi sedangkan keluarannya adalah
perbuatan atau kinerja (performance).14 Berdasarkan revisi Taksonomi Bloom bentuk
12

Putri Yulia, Sri Utami Ningsih, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Probing
Prompting dan Contextual Teaching and Learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari
Motivasi Belajar Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan”,Vol. 01 No. 01 (2018). hlm. 57
13
Megasari, Agus Sundaryono, M. Lutfi Firdaus, “Pembelajaran probing
prompting untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik anggota kelompok ilmiah remaja”,
pendipa Journal of Science Education, Vol. 2 No. 2 (2018). hlm. 165
14

Syofnidah Ifrianti, Yesti Emilia, “Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media
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10 Bandar Lampung”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 3 No. 2 (2016).
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perilaku sebagai hasil belajar digolongkan dalam tiga domain (kognitif, afektif, dan
psikomotor).15
Maka dari itu peserta didik memerlukan model pembelajaran yang
dimungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia, salah satu formula
pembelajaran itu adalah model pembelajaran probing Promting.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka akan dilakukan
penelitian dengan judul: “Pengaruh Model Pembelajaran Probing Promting terhadap
Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas IV SD?”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasi
masalah-masalah sebagai berikut :
1. Model yang diterapkan pendidik dalam pembelajaran kurang bervariasi
2. Peserta didik belum diberikan kesempatan menghubungkan pengetahuan baru
dengan pengalaman yang dimiliki
3. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran
4. Rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Probing
Promting dan pembelajaran Contextual Teaching and Learning.
2. Hasil belajar yang di analisa dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah
kognitif.
3. Materi dalam penelitian ini adalah Pengumuman, pada peserta didik kelas IV di SD
Negeri 02 Tias Bangun
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari Identifikasi masalah di atas, dapat di rumuskan masalah
sebagai berikut: “Adakah Pengaruh Model Pembelajaran Probing Promting terhadap
Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas IV SD?”.
E. Tujuan Penelitian
Penelitian harus memiliki arah dan hasil yang jelas, perlu ditetapkan terlebih
dahulu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh
Model Pembelajaran Probing Promting terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas
IV di SD Negeri 02 Tias Bangun
15

Syofnida Ifrianti, “Implementasi Metode Bermain Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Ips Di Madrasah Ibtidaiyah”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2 No. 2
(2015). hlm. 164
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F. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
1. Bagi Pendidik : Memperluas pengetahuan mengenai model pembelajaran probing
Promting yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat
memberikan manfaat dalam mengembangkan kualitas mengajar.
2. Bagi Peserta didik : Diterapkannya model probing Promting dapat meningkatkan
hasil belajar peserta didik pada pelajaran Bahasa Indonesia
3. Bagi Sekolah : Menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Sekolah
4. Bagi Peneliti : Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi peneliti
sebagai calon pendidik dalam pengetahuan tentang penelitian model pembelajaran
probing Promting.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Model Pembelajaran
Proses pembelajaran di dalam kelas tidak lepas dari model pembelajaran.
Banyak ahli pendidikan yang mendefinisikan model pembelajaran. Menurut Joyce dan
Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat di gunakan untuk
membangun kurikulum, untuk merancang bahan pembelajaran yang di perlukan, serta
untuk memandu pengajaran di dalam kelas atau pada situasi pembelajaran yang lain.
Pendapat Joyce senada dengan Supriyono bahwa model pembelajaran adalah pola yang
di gunakan untuk penyusunan kurikulum, pengaturan materi, dan memberikan petunjuk
kepada pendidik di dalam kelas. Sementara itu, menurut Arends, model pembelajaran
adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang di gunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Gagasan di atas
dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola yang di gunakan oleh
seorang pendidik untuk memandu dalam pengajaran di dalam kelas. 16
2. Model-model Pembelajaran di Sekolah Dasar
Ada banyak model-model pembelajaran di Sekolah Dasar untuk
mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran tersebut yaitu: 17
a. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
Pembelajaran berbasis masalah dapat di artikan sebagai rangkaian aktivitas
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang di hadapi
secara ilmiah. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai
sesuatu dan meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan menyelesaikan masalah,
serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting.
b. Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian yang dilakukan oleh peserta didik
dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah
di rumuskan.
c. Model Pembelajaran Ekspositori
Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang di gunakan dengan
memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan konsep materi pelajaran
serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah,
demonstrasi, tanya jawab dan penugasan.
16

Nafiah, Siti, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media,2018),hlm.17.
17
Sumantri, Mohamad. Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat
Pendidikan Dasar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm. 42-98.
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d. Model Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir
Model Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah model pembelajaran
yang menekankan pada kemampuan berfikir peserta didik. Pada model ini materi
pelajaran yang tidak di sajikan begitu saja kepada peserta didik tetapi peserta didik
di bimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus di kuasai melalui proses
dialogis yang dilakukan terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman peserta
didik.
e. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan proses
pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu peserta didik untuk memahami
makna materi ajar dengan mengaitkan nya terhadap konteks kehidupan mereka
sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga peserta didik memiliki
pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengontruksi
sendiri secara aktif pemahamanya.
3. Model Pembelajaran Probing Promting
a. Pengertian Model Pembelajaran Probing Promting
Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara
Promting adalah mendorong atau menuntun. Pembelajaran Probing Promting adalah
pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan
menggali gagasan peserta didik sehingga dapat melejitkan proses berfikir yang mampu
mengaitkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dengan pengetahuan baru yang
sedang di pelajari. Selanjutnya peserta didik mengkontruksi konsep prinsip dan aturan
menjadi pengetahuan baru, dan dengan demikian pengetahuan baru tidak di
beritahukan.
Pembelajaran Probing Promting sangat erat kaitanya dengan pertanyaan.
Pertanyaaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut probing
question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk
mendapatkan jawaban lebih dalam dari peserta didik yang bermaksud untuk
mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, dan
beralasan.18
Langkah-langkah pembelajaran Probing Promting di jabarkan melalui Tujuh
tahapan teknik Probing yang kemudian di kembangkan dengan Promting sebagai
berikut:
1) Pendidik menghadapkan peserta didik pada situasi baru, misalkan dengan
memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung
permasalahan

18

Huda, Miftahul. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Medodis dan
Paradigmatis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017)
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2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam
merumuskannya
3) Pendidik mengajukan persoalan kepada peserta didik yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh peserta didik
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam
merumuskannya
5) Menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan.
6) 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 kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan
kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka pendidik mengajukan pertanyaanpertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian
jawab. 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 pada beberapa peserta didik yang
berbeda agar seluruh peserta didik terlibat dalam seluruh kegiatan probing
prompting
7) Pendidik mengajukan pertanyaan akhir pada peserta didik yang berbeda untuk
lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami
oleh seluruh peserta didik.
b. Karakteristik Model Pembelajaran Probing Promting
Menurut Arends, model pembelajaran probing Promting memiliki karakteristik
sebagai berikut :
1) Pengajuan pertanyaan atau masalah, pembelajaran berbasis masalah bukan
hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu
tetapi mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang
kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta
didik. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata yang autentik, menghindari
jawaban sederhana, dan menemukan berbagai macam solusi untuk situasi itu.
2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, meskipun pembelajaran berbasis
masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, (IPA, Bahasa
indonesia, dan ilmu-ilmu sosial termasuk sejarah) tetapi dalam pemecahannya
melalui solusi, peserta didik dapat meninjaunya dari berbagai mata pelajaran
yang ada. Sebagai contoh keruntuhan dinasti Islam masa lalu yang rata-rata
disebabkan lemahnya pemerintah dalam mengambil kebijakan, terjadinya
perebutan kekuasaan di tingkat pusat, berubahnya sistem pemerintahan dari
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sentralisasi menjadi desentralisasi yang akhirnya menyebabkan disintegrasi
bangsa. Lalu kemudian pendidik mengaitkan dengan kondisi bangsa sekarang
lalu dicari pemecahannya.
3) Penyelidikan autentik, pembelajaran berbasis masalah mengharuskan peserta
didik melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata
terhadap masalah. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah,
mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan
menganalisis informasi, melakukan eksprimen (jika diperlukan), membuat
interfensi dan merumuskan kesimpulan
4) Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya, pembelajaran berbasis
masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan produk tertentu dalam
bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk
penyelasaian masalah yang mereka temukan. Produk ini dapat berupa transkrip
debat, laporan, model fisik, dan video. Berdasarkan uraian di atas, tiga ciri
utama dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Pertama, pembelajaran
berbasis masalah merupakan rangkaian aktifitas pembelajaran, artinya dalam
implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik.
Pembelajaran berbasis masalah tidak mengharapkan peserta didik hanya
sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghafal materi pelajaran, akan
tetapi peserta didik aktif berfikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data
dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk
menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah
sebagai kata kunci proses pembelajaran. Ketiga pemecahan masalah dilakukan
dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan
menggunakan metode ilmiah adalah proses berikir deduktif dan induktif. Proses
berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir
ilmiah dilakukan dengan tahpan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya
proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas
c. Kelebihan dan Kelemahan Metode Probing Prompting
Metode probing Promting memiliki kelebihan dan kelemahan dalam
penerapannya dipembelajaran. pendidik harus dapat mengetahui kelebihan
apa yang didapat jika melakukan pembelajaran probing Promting. selain
itu, pendidik juga harus dapat mengatasi kemungkinan buruk yang terjadi
dari penerapan metode probing Promting. Adapun kedua hal tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Kelebihan model probing promting
a. Mendorong peserta didik aktif berpikir
b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal – hal
yang kurang jelas sehingga pendidik dapat menjelaskan kembali
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c. Perbedaan pendapat antara peserta didik dapat dikompromikan atau
diarahkan pada suatu diskusi.
d. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik,
sekalipun ketika itu peserta didik sedang ribut, yang mengantuk, kembali
tegar dan hilang kantuknya.
e. Sebagai cara meninjau kembali (review) bahan pelajaran yang lampau.
f. Mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta didik dalam
menjawab dan mengemukakan pendapat.
2) Kelemahan Model Probing Promting
a. Peserta didik merasa takut, apalagi bila pendidik kurang dapat mendorong
peserta didik untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang,
melainkan akrab.
b. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkatan berpikir
dan mudah dipahami peserta didik.
c. Waktu sering banyak terbuang apabila peserta didik tidak dapat menjawab
pertanyaan sampai dua atau tiga orang
d. Dalam jumlah peserta didik yang banyak, tidak mungkin cukup waktu
untuk memberikan pertanyaan kepada tiap peserta didik.
e. Dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak/kurang pandai
membawakan, misalnya pendidik meminta peserta didiknya menjawab
persi seperti yang dia kehendaki, kalau tidak dinilai salah
B. Hasil Belajar Bahasa Indonesia
1. Pengertian Belajar
Salah satu aspek yang paling mengesankan dari diri manusia adalah
kemampuan untuk belajar, karena dengan itu ia dia dapat mengubah dirinya
sendiri. Walaupun berkaitan erat dengan aktivitas akademik disekolah formal,
tapi Gradler menolak untuk mengatakan belajara hanya terbatas pada kegiatan
tersebut. belajar adalah aspek penting bagi seseorang dalam kaitanya sebagai
individu dan sebagai masyarakat. 19
Belajar menurut Schunk (2012) merupakan suatu aktivitas yang
melibatkan pemerolehan dan pemodifikasoian pengetahuan, keterampilan,
strategi, keyakinan, perbuatan, dan tingkah laku. Ia menambahkan bahwa
sebenarnya tidak ada satupun definisi tentang belajar yang di terima semua
golongan teori, akan tetapi setidaknya ada tiga rumusan yang dapat di sebut
sebagai inti dari belajar. Ketiga hal tersebut meliputi belajar melibatkan adanya
perubahan, hasil dari belajar dapat bertahan sepanjang masa, dan belajar di
peroleh sebagai hasil pengalaman.
a. Belajar menyebabkan perubahan
19

Parwati, Ni; I Putu; dan Ratih Ayu. Belajar Dan Pembelajaran (Depok: PT
RajaGrafindo Persada, 2018)
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Seseorang dapat dikatakan belajar jika ia menunjukan hasil dari kegiatan
belajar tersebut. Hal ini dapat di lihat dari bagaimana seseorang itu
berbicara, berbuat maupun menuliskan gagasannya, sebagai perwujudan
bahwa mereka mempelajari sesuatu.
b. Hasil belajar sepanjang hayat
Perubahan tingkah laku secara sementara tidak dikaitkan sebagai hasil
belajar, misalnya yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras maupun
obat-obatan. Belajar menuntut hasil yang relatif permanen.
c. Belajar di peroleh berdasarkan pengalaman
Belajar merupakan hasil dari kegiatan latihan, pengamatan dan pengalaman
lain yang dialamipembelajar, bukan dari suatu proses pematangan atau
pendewasaan individu.

2. Hasil Belajar
Untuk mengukur apakah seseorang sudah belajar apa belum, digunakan
suatu indikator yang disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar sebagai suatu
perbuatan tingkah laku yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor. Hasil belajar sebagai suatu interaksi antara pembelajar dan
tindakan mengajar. Belajar dan hasil belajar tidak mengenal usia.
Bloom membagi hasil belajar atas tiga ranah hasil, yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotor. Pembagian ini dikenal dengan istilah Taksonomi
Bloom. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, ranah afektif
berhubungan dengan kemampuan perasaan, sikap, dan kepribadian, sedangkan
ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam
menunjukan keterampilan motorik yang di kendalikan dengan oleh kematangan
sikologis.
Hasil belajar adalah apa yang di peroleh setelah melakukan belajar.
Disini hasil belajar ruang lingkupnya luas, bisa dilihat dari aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor. Biasanya masyarakat luas cenderung hanya melihat
hasil belajar dengan melihat pencapaian kognitif seorang anak saja, padahal di
era yang serba maju sekarang ini pencapaian kognitif tanpa di barengi oleh nilai
afektif dan psikomotorik yang baik saja tidaklah cukup. Ada banyak faktor
yang mempengaruhi ketercapaian hasil belajar seorang individu, baik dari segi
internal maupun eksternal. Penyeimbangan keduanya akan membawa pada
keoptimalan hasil belajar yang baik bagi peserta didik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua
kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kedua faktor tersebut saling
mempengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga menentukan kualitas
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hasil belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar beserta
dengan kaitanya dengan hasil belajar itu sendiri dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu
dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor intern ini
meliputi faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. uda
1) Faktor Fisiologis
Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi fisik seorang individu. Ada
dua hal yang termasuk kategori faktor fisiologis, yaitu pertama, keadaan
jasmani dan fungsi jasmani itu sendiri. Kedua, keadaan fungsi jasmani
atau fisiologis peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat
mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indra.
2) Faktor Psikologis
Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat
mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama
mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi,
minat, sikap, bakat, dan percaya diri.
3) Faktor Kelelahan
Fsktor kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan
rohani.
b. Faktor Eksternal
Faktor ekstern dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Antara
lain yaitu:
1) Faktor Keluarga
Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa
cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah
tangga, dan keadaan ekonomi keluarga.
2) Faktor Sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup diantaranya
metode mengajar pendidik, kurikulum, relasi pendidik dengan peserta
didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar, dan tugas rumah.
3) Faktor Masyarakat
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap
belajar peserta didik. Pengaruh ini terjadi karena keberadaanya peserta
didik dalam masyarakat. Pengaruh tersebut diantaranya yaitu kegiatan
peserta didik dalam masyarakat, teman bergaul, media massa, bentuk
kehidupan masyarakat.
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4. Pengertian Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia merupakan penunjang keberhasilan dalam
mempelajari semua mata pelajaran. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu
peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Peserta
didik diharapkan mampu menggunakan bahasa indonesia yang baik untuk
mengemukakan gagasan atau perasaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Pembelajaran bahasa indonesia di arahkan untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa indonesia dengan
baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi
terhadap hasil karya kesastraan manusia indonesia.
Pada hakikatnya, keterampilan berbahasa di SD terdiri dari empat
komponen, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Setiap
keterampilan itun erat sekali berhubungan dengan tiga keterampilan lainya
dengan cara yang beraneka ragam. Keterampilan berbahasa di peroleh melalui
suatu hubungan urutan yang teratur, mula-mula pada masa kecil kita belajar
menyimak, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis.
Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Keempat
keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan.
5. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
Tujuan pembelajaran bahasa indonesia di SD antara lain bertujuan agar
peserta didik mapu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk
mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus
pengajaran bahasa indonesia, antara lain agar peserta didik memiliki kegemaran
membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian,
mempertajam kepekaan, perasaan, memperluas wawasan kehidupan, dan
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
Pengajaran bahasa indonesia juga dimaksudkan untuk melatih
keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masingmasing erat hubungan nya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa indonesia
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi
dengan bahasa indonesia, baik secara lisan maupun tulisan.
C. Kerangka Berpikir
Peneliti akan melakukan suatu eksperimentasi terhadap hasil belajar Bahasa
Indonesia dengan menggunakan beberapa kelas. Pada kegiatan awal peneliti
mencocokan materi yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan diuji cobakan.
Materi yang diuji cobakan oleh peneliti yaitu materi kelas IV dengan menggunakan
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model pembelajaran Probing Promting sebagai kelas eksperimen dan model
pembelajaran Contextual Teaching and Learning sebagai kelas kontrol.
Kegiatan berikutnya yaitu akan dilakukan kegiatan post tes antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol untuk proses analisis data yang akhirnya akan dilakukan
penarikan kesimpulan hasil belajar antara model pembelajaran probing Promting dan
model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Penggunakaan model
pembelajaran probing Promting diharapkan efektif dan dapat membantu tercapainya
tujuan pembelajaran dan ketuntasan belajar peserta didik.
Diagram 1.1
Bentuk Kerangka Berfikir

Materi Pengumuman

Proses Pembelajaran

Penerapan Model Pembelajaran
Probing Promting

Penerapan Model
Pembelajaran CTL

Post Test

Post Test

Analisis Data

Penarikan Kesimpulan

D. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang di teliti lain sebelum penulis untuk meneliti “Pengaruh Model
Pembelajaran Probing Promting Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik
Pada Mata Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Negeri 02 Tias Bangun”
adalah sebagai berikut :
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1. Penelitian yang relevan dari Rika Ari Setiawati NPM 1211060068 Jurusan
Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Probing Promting
Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Biologi Ditinjau Dari Kemandirian Belajar
Peserta Didik Kelas X Sman 7 Bandar Lampung”
2. Penelitian yang relevan dari Laela Tuzzahro NPM 1311100009 Jurusan Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Probing
Promting Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Mi Ismaria AlQuranniyah Raja Basa Bandar Lampung”
3. Penelitian yang relevan dari Mutiara Mustapa NPM 1213033052 Jurusan Prodi
Pendidikan Sejarah IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas
Lampung dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting Terhadap
Kemampuan Self Efficacy Pada Mata Pelajaran Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA
Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.
4. Penelitian yang relevan dari Desi Lestari NPM 136411159 Jurusan Pendidikan
Bahasa Indonesia Fakultas keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Islam Riau
Pekan Baru dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII3 SMP Negeri 4 Siak
Hulu”
5. Penelitian yang relevan dari Millatush Sholihah NIM 15130135 Jurusan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Probing
Prompting dan Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII MTs
Al-Musholliyah Ampelgading Malang"
E. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas , dapat di rumuskan hipotesis penelitian
dalam penelitian ini adalah:
1. Ho : Model pembelajaran Probing Promting tidak berpengaruh signifikan terhadap
Hasil belajar Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 2 Tias Bangun
2. Ha : Model pembelajaran Probing Promting berpengaruh signifikan terhadap Hasil
belajar Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 2 Tias Bangun
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