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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia, 

pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan 

potensi-potensi yang mereka miliki. Oleh karena keberadaan manusia yang tidak 

dapat terlepas dari lingkungannya, maka proses berlangsungnya pembelajaran 

tidak lepas dari lingkungan sekitar dan akan saling mempengaruhi secara timbal 

balik (Syaiful & Zelhendri, 2017). 

 Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. 

Proses pembelajaran didalam kelas memastikan hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik selama proses pembelajaran berlangsung, dalam hal ini sukses atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses pembelajaran yang di 

dapatkan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung (Rusman, 2011). 

Kegiatan pembelajaran dituntut untuk menggunakan model pembelajaran 

yang sesuai dengan pokok bahasan yang diberikan guru kepada siswa. Dalam 

proses pembelajaran siswa dituntut untuk menguasai konsep dari pokok bahasan 

yang diberikan. Tujuan umum dalam dalam proses pembelajaran yaitu 

penguasaan materi secara optimum oleh siswa dan pemilihan model pembelajaran 

yang tepat yang diterapkan oleh guru (Astuti, 2011). 

Model pembelajaran Probing-Prompting adalah model pembelajaran yang 

cara penggunaannya dengan cara guru memberikan beberapa pertanyaan yang 

sifatnya menuntun dan menggali pengetahuan siswa sehingga terjadi proses 
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berfikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan 

pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari (Ngalimun, 2016 ). Lebih lanjut 

Diaspuri,dkk (2013), pernah melakukan penelitian model pembelajaran Probing-

Prompting dengan berbantu lembar kerja berstruktur (LKB) untuk melihat hasil 

belajar siswa. Setelah di lakukan penelitian maka hasil yang didapatkan yaitu 

model pembelajaran Probing-Prompting memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Probing-Prompting membantu guru untuk mendorong siswa 

yang tidak akif di dalam kelas dapat menjadi aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan bantuan Probing question dan Prompting question akan memicu 

keaktifan dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu 

dilakukan penelitian studi literatur dengan judul penelitian analisis penerapan 

model pembelajaran Probing-prompting terhadap hasil belajar siswa SMA. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Probing-Prompting terhadap hasil 

belajar siswa SMA? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Probing-Prompting 

mempengaruhi hasil belajar siswa SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  adalah : 

1. Untuk  mengetahui bagaimana penerapan model  pembelajaran  Probing-

Prompting terhadap hasil belajar siswa SMA. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran  Probing-

Prompting terhadap hasil belajar siswa SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

sebagai bahan ajar untuk membagikan pengetahuan serta data untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  dan memberikan kontribusi dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan model pembelajaran Probing-

Prompting.  

2. Bagi Siswa 

Sebagai informasi tentang model pembelajaran Probing-Prompting dan 

menjadi sumber belajar literatur dan dapat digunakan sebagai teknik 

pembelajaran tentang pengaruh model pembelajaran yang diterapkan dalam 

proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti: 

Sebagai bahan peningkatan pengalaman dan wawasan tentang analisis 

penerapan model pembelajaran Probing-Prompting, sehingga dalam  

penelitian  berikutnya  diharapkan  dapat  berjalan  lancar. 
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E. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menggetahui bagaimana 

analisis model pembelajaran Probing-Prompting terhadap hasil belajar siswa 

SMA dan penelitian ini menggunakan artikel-artikel ilmia yang relevan. Artikel-

artikel yang akan dianasisis sudah diteliti sebelumnya dari langkah-langkah proses 

pembelajaran sampai pengaruh yang diberikan oleh model pembelajaran Probing-

Prompting yang nantinya akan terlihat dari hasil belajar peserta didik. Dan ada 

lima jurnal yang akan di nalisis yan terbit dari tahun 2015-2020. 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Probing-Prompting  

Model pembelajaran Probing-Prompting dibagi menjadi dua kata yaitu 

Probing yang artinya penyelidikan atau pemeriksaan sedangkan Prompting 

artinya mendorong atau menuntun. Model pembelajaran Probing-Prompting yaitu 

model pembelajaran yang guru  memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya 

menuntun siswa untuk menghubungkan pengalaman dan pengetahuan sehingga 

terjadi proses berfikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 

merekan dengan pengetahuan yang baru yang sedang mereka pelajari (Lestari & 

M. Ridwan, 2015). 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa 

baik dari segi kognitif, efektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar 

(Susanto, 2013).  
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Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap,apresiasi dan keterampilan (Suprijino, 2013). 

 


