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ABSTRAK 
 

SUSI SANTI. 2021. Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan 
Teknik Probing-Prompting Pada Siswa Kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud 
Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hastuty Musa sebagai pembimbing 1 
dan St. Nur Humairah Halim sebagai Pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 
matematika melalui penerapan teknik probing-prompting pada siswa kelas VII 
SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 
Bantaeng tahun ajaran 2021/2022. Jenis penelitian ini adalah pra-eksperimen yang 
melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen tanpa ada kelas kontrol dengan 
desain penelitian One Group Pretest and Posttest Design satuan eksperimen 
dalam penelitian ini adalah kelas VII.C sebanyak 28 orang siswi. Penelitian ini 
dilakukan selama 6 kali pertemuan. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes 
untuk melihat hasil belajar siswa, lembar observasi untuk mengamati aktivitas 
siswa selama pembelajaran berlangsung, lembar observasi keterlaksanaan 
pembelajaran untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran 
sesuai dengan RPP serta lembar angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 
pembelajaran melalui penerapan teknik Probing-prompting. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) skor rata-rata tes hasil belajar 
matematika siswa setelah diterapkan teknik probing-prompting adalah 76,29 
dengan standar deviasi 12,49. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa 24 siswi (86%) 
telah mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa ketuntasan secara 
klasikal telah tercapai. (2) Terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah 
diterapkan teknik probing-prompting dimana nilai rata-rata gain ternormalisasi 
yaitu 0,70 berada pada kategori tinggi. (3) Rata-rata persentase frekuensi aktivitas 
siswa telah mencapai kriteria efektif yakni 76%. (4) Kemampuan guru mengelola 
pembelajaran matematika melalui penerapan teknik probing-prompting mencapai 
rata-rata 3,75 dan berada pada kategori sangat baik. (5) angket respon siswa 
menunjukkan bahwa respon siswa terhadap teknik probing-prompting positif 
yaitu 96%. Hasil analisis inferensial pada pengujian hipotesis bahwa indikator 
hasil belajar menerima    pada   = 0,05. 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa teknik probing-
prompting efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 
VII SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 
Bantaeng. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Pembelajaran Matematika, Teknik Probing-Prompting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, misalnya 

pendidikan berwujud sebagai suatu sistem, artinya pendidikan dipandang sebagai 

keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina 

seseorang mencapai harkat kemanusiaannya secara utuh. Pendidikan berwujud 

sebagai suatu proses yang artinya pendidikan dipandang sebagai pelaksana usaha-

usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

Keefektifan belajar yang dilakukan oleh siswa di sekolah tidak hanya 

ditentukan oleh derajat pemilikan potensi siswa yang bersangkutan, melainkan 

juga lingkungan, terutama guru yang profesional. Ada kecerendungan bahwa 

sikap menyenangkan, kehangatan persaudaraan, tidak menakutkan atau 

sejenisnya, dipandang sebagian orang sebagai guru yang baik. Jika pembelajaran 

matematika diarahkan untuk mencapai kompetensi matematika maka matematika 

akan mudah dipelajari sebagai alat untuk mengembangkan kecakapan hidup yang 

nantinya dapat bermanfaat bagi siswa untuk menghadapi kehidupan yang nyata. 

Oleh karena itu diperlukan suatu integrasi matematika yang diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi matematika siswa sehingga siswa akan mengerti 

pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang profesional 

dituntut untuk memiliki karakteristik yang lebih dari aspek-aspek tersebut, seperti 

kemampuan untuk menguasai bahan belajar, keterampilan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. Dengan demikian profesionalitas guru merupakan totalitas 



2 
 

 
 

perwuju dan kepribadian yang ditampilkan sehingga mampu mendorong siswa 

untuk belajar efektif. 

Namun kenyataannya, mata pelajaran matematika kurang disukai oleh 

kebanyakan siswa. Mereka memandang matematika sebagai bidang studi yang 

paling sulit. Ketidaksenangan terhadap matematika ini dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Penyebab dari kesulitan belajar siswa 

bisa berasal dari faktor guru dan juga faktor siswa itu sendiri. Faktor belajar yang 

muncul dari siswa kemungkinan berasal dari rasa takut siswa pada pelajaran 

matematika. Sedangkan salah satu faktor kesulitan belajar siswa yang muncul dari 

guru adalah ketidaktepatan model atau pendekatan pembelajaran yang dipilih dan 

diterapkan oleh guru di kelas. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari guru matematika kelas 

VII SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 

Bantaeng, pada tanggal 5 Agustus 2021 diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata 

hasil ujian semester genap yaitu 57 dan hal tersebut belum memenuhi nilai KKM 

yang telah ditetapkan di sekolah 68. Menelusuri penyebab rendahnya hasil belajar 

matematika siswa kelas VII disimpulkan beberapa hal antara lain: siswa merasa 

takut bertanya kepada guru ketika ada materi yang kurang dimengerti, rendahnya 

pengetahuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, siswa tidak berani 

mengungkapkan pendapat, kurang percaya diri, minat dan prestasi yang minim 

serta siswa berkemampuan tinggi masih mendominasi kegiatan pembelajaran, 

sehingga siswa yang berkemampuan rendah semakin tertinggal, guru aktif untuk 

memfasilitor siswa, karena siswa masih kurang dalam pembelajaran matematika. 



3 
 

 
 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menerapkan tentang teknik 

dalam pembelajaran matematika yang efektif diterapkan yang dapat melibatkan 

siswa secara aktif dan kreatif di dalam kelas. Pemilihan teknik pembelajaran 

merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajran matematika, 

sebab disamping untuk mencapai tujuan juga harus mempertimbangkan 

karakteristik dan setting pembelajaran matematika tersebut. Salah satu penerapan 

teknik pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu penerapan 

teknik probing-prompting. 

Teknik probing-prompting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang bersifat menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 

siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

Penerapan teknik probing-prompting dalam pembelajaran matematika 

akan dapat membantu para siswa meningkatkan sikap positif, meningkatkan rasa 

ingin tahu, menumbuhkan kepercayaan diri serta melatih siswa dalam 

mengkomunikasikan ide-idenya. Teknik ini dianggap penting karena teknik 

pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan, dimana pertanyaan 

merupakan pembangkit motivasi yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. 

Semakin sering siswa terangsang untuk berpikir maka akan timbul keinginan 

untuk mencari tahu jawaban dari setiap pertanyaan. Para siswa secara individu 

membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan 

masalah-masalah matematika, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
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kreatif dan bernalar matematis guna untuk ketercapaian hasil belajar yang 

maksimal. 

 Kurniasari, dkk. (2013) dengan hasil penelitian bahwa kemampuan 

penalaran matematika siswa kelas 7 G SMP Negeri 1 Rejoso pada pembelajaran 

matematika dengan penerapan teknik probing-prompting, diperoleh hasil bahwa 

siswa mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

dan diagram dengan benar, siswa mampu melakuan manipulasi matematika 

dengan benar, siswa menarik kesimpulan dari pernyataan dengan benar serta 

siswa mampu menemukan pola atau sifat gejala matematis untuk membuat 

generalisasi dengan benar meskipun penalaran yang digunakan kurang lengkap 

dan jelas. Adapun respon siswa dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

penerapan teknik probing-prompting berdasarkan angket diperoleh respon positif 

terhadap pembelajaran rata-rata skor hasil angket respon siswa sebesar 3,17.  

Magariati (2011) dari hasil pengamatan pada pembelajaran turunan dan 

fungsi dengan menggunakan penerapan teknik probing-prompting secara umum 

dapat dilakukan sudah cukup efektif dalam upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, jawaban 

siswa terhadap pertanyaan guru, baik yang berupa jawaban verbal, jawaban non 

verbal, maupun jawaban tertulis pada LKPD sudah cukup baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar matematika khususnya pada 

pembelajaran turunan dan fungsi sudah cukup baik. Sehingga penerapan teknik 

probing-prompting dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis mengangkat 

judul penelitian yaitu “Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan 

Teknik Probing-Prompting pada Siswa Kelas VII SMP Pondok Pesantren 

Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran efektivitas pembelajaran setelah menerapkan teknik 

probing-prompting? 

2. Seberapa besar hasil belajar siswa sebelum dan setelah menerapkan teknik 

probing-prompting dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui penerapan 

teknik probing-prompting? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran melalui penerapan teknik 

probing-prompting? 

5. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran? 

Penelitian kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran, tetap dianalisis 

namun tidak menjadi indikator keefektifan. 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan 

teknik probing-prompting pada siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud 
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Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng”, yang dilihat dari 

indikator yaitu: 

a. Hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan penerapan teknik 

probing-prompting. 

b. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui penerapan teknik probing-

prompting. 

c. Respon siswa terhadap pembelajaran melalui penerapan teknik probing-

prompting. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa: dapat menigkatkan hasil belajar matematika siswa dan dapat 

dijadikan sebagai salah satu cara untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru: sebagai masukan tentang pentingnya pengajaran matematika 

melalui penerapan teknik pembelajaran probing-prompting dalam 

memecahkan beberapa masalah yang dihadapi sebagai upaya meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

3. Bagi Sekolah: sebagai bahan informasi kepada pihak sekolah yang dapat 

dijadikan masukan mengenai salah satu teknik pembelajaran yang efektif. 

4. Bagi Peneliti: sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus 

dapat menambah wawasan, pengalaman dalam proses pembinaan diri sebagai 

calon pendidik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Hakikat belajar dan pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Morgan (Thobroni, 2015:18) belajar adalah setiap perubahan yang 

relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman. 

Menurut Gagne (Thobroni, 2015:18) belajar terjadi apabila suatu situasi 

stimulus bersama dengan isi ingatan memengaruhi siswa sehingga perbuatannya 

berubah dari waktu ke waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah 

ia mengalami situasi tadi. 

Menurut Hilgard dan Bower (Purwanto, 2007:84), mengemukakan: 

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 

situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat 

seseorang (misalnya kelelahan pengaruh obat, dan sebagainya). 

Secara psiologi, belajar merupakan suatu proses dalam perubahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Slameto (Nurjannah, 2013:8) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

7 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari 

pengalaman dari waktu ke waktu. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Syaiful Sagala (2009:61), “Pembelajaran adalah Membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan 

penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Menurut Trianto (2009:17) mengatakan pembelajaran merupakan aspek 

kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. 

Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 

komples adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Hardini dan Puspitasari (2012:10) pembelajaran adalah suatu 

aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi sebagai kondisi yang diarahkan 

untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, dalam 

pengalama dan pengembanga hidup untuk mencapi suatu tujuan` 

2. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari kata “efektif”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

“berarti (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa 
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hasil, berhasil guna. Sedangkan efektivitas berarti: (1) keadaan berpengaruh: hal 

berkesan, (2) keberhasilan usaha atau tindakan. 

Hamdayaningrat (2002:16) efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya 

sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sadiman (Trianto, 

2009:20) keefektfan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah 

pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Uno dan Nurdin Muhammad 

(2014:191) pada dasarnya efektivitas ditunjukan untuk menjawab pertanyaan 

seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai 

sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Adapun indikator efektivitas menurut Ekosusilo (wasiat, 2013:8) dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Hasil belajar Matematika Siswa 

1. Peningkatan hasil belajar matematika siswa 

Data hasil belajar siswa diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan siswa dalam memahami isi pelajaran atau mengetahui hasil belajar 

siswa. Data nilai atau hasil belajar siswa diperoleh melalui tes yang dilakukan 

sebelum PBM dimulai berupa pretest dan tes yang diberikan setelah PBM 

berakhir berupa posttest. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dilihat dari 

hasil tes belajar sebelum dan sesudah penerapan teknik probing-prompting dengan 

menggunakan nilai gain ternormalisasi. 
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2. Ketuntasan hasil belajar matematika siswa 

Ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai 

ketuntasan individual, yakni siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditentukan oleh sekolah yang jika di lihat dari ketuntasan klasikal. 

 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

Aktivitas belajar matematika adalah proses komunikasi antara siswa dan guru 

dalam lingkungan kelas baik proses akibat dari hasil interaksi siswa dan guru atau 

siswa dengan siswa sehingga menghasilkan perubahan akademik, sikap, tingkah 

laku dan keterampilan yang dapat diamati melalui perhatian siswa, kesungguhan 

siswa, kedisiplinan siswa dan keterampilan siswa dalam bertanyak/menjawab. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran biasa positif maupun negarif. Aktivitas siswa 

yang positif misalnya: mengajukan pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas 

atau soal, komunikasi dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapi. Sedangkan aktivitas yang negatif misalnya: 

mengganggu sesama siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diajarkan oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus dapat 

memahami konsep dasar kurikulum dan kemampuan merencanakan yang meliputi 

penyusunan silabus dan RPP, melaksanakan pembelajaran (Oktovianingsih, 2017: 

07) 

c. Respon siswa dalam pembelajaran matematika 

Angket respon siswa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

pembelajaran yang digunakan. Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap 



11 
 

 
 

pelaksanaan pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru. Penerapan 

teknik pembelajaran yang baik dapat memberi respon yang positif bagi siswa 

setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajara. Kriteria yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah minimal     siswa yang memberikan respon positif 

terhadap jumlah aspek yang ditanyakan. 

3. Pengertian Hasil Belajar 

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, hasil diartikan sebagai suatu yang 

telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan sebelumnya. Jadi, hasil 

dapat diartikan sebagai suatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun secara kelompok. Hasil 

tersebut tidak akan pernah diperoleh jika seseorang tidak melakukan suatu 

kegiatan. 

   Hasil belajar merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh sesorang setelah melakukan usaha tertentu. Dalam 

hal ini, hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

suatu bidang studi tertentu setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

 Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam menguasai bahan pelajaran setelah memperoleh 

pengalaman belajar matematika dalam suatu kurun waktu tertentu. 

 Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam usaha 

belajarnya tersebut digunakan suatu alat ukur yang disebut tes hasil belajar. 
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4.  Teknik Probing-Prompting 

 Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan, pemeriksaan dan 

prompting adalah mendorong atau menuntun. Penyelidikan atau pemeriksaan 

disini bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasih yang telah ada pada diri 

siswa agar dapat digunakan untuk memahami pengetahuan atau konsep baru. 

 Teknik pembelajaran probing-prompting adalah pembelajaran dengan cara 

guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang bersifat menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 

siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa 

mengontruksi konsep, prinsip, dan aturan menjadi pengetahuan baru. Dengan 

demikian, pengetahuan baru tidak diberitahukan. 

 Pembelajaran probing-prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut 

probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan 

jawaban lebih dalam dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas 

jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat serta beralasan 

Suherman dkk, (Huda, 2017: 281-282). Probing question dapat memotivasi siswa 

untuk memahami suatu masalah dengan lebih mendalam sehingga siswa mampu 

mencapai jawaban yang dituju. Selama proses pencarian dan penemuan jawaban 

atas masalah tersebut, mereka berusaha menghubungkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki dengan pertanyaan yang akan dijawab. 

 Penerapan teknik pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan 

menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus 
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berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran, setiap 

saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab Sudarti, (Huda, 2017:282). 

Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, tetapi bias dibiasakan. Untuk 

mengurangi rasa tegang, guru hendaknya mengajukan serangkaian pertanyaan 

disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, dan nada lembut. Ada canda, 

senyum, dan tertawa sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, dan 

ceria. Jangan lupa, jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah adalah 

ciri bahwa dia sedang belajar dan telah berpartisipasi. 

 Proses probing dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh 

tantangan, membutuhkan konsentrasi dan keaktifan sehingga aktivitas komunikasi 

matematika cukup tinggi. Selanjutnya perhatian siswa terhadap pembelajaran 

yang sedang dipelajari cenderung lebih terjaga karena siswa selalu 

mempersiapkan jawaban sebab mereka harus siap jika tiba-tiba ditunjuk oleh 

guru. 

 Terdapat dua aktivitas siswa yang saling berhubungan dalam pembelajaran 

probing-prompting, yaitu aktivitas siswa yang meliputi aktivitas berpikir dan 

aktivitas fisik yang berusaha membangun pengetahuannya, serta aktivitas guru 

yang berusaha membimbing siswa dengan menggunakan sejumlah pertanyaan 

yang memerlukan pemikiran tingkat rendah sampai pemikiran tingkat tinggi. 

a. Pembelajaran probing-prompting dijabarkan melalui tujuh tahapan teknik 

Sudarti, (Huda, 2017: 282-283) yang kemudian dikembangkan dengan 

prompting sebagai berikut: 
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1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memerhatikan 

gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. 

2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskan 

permasalahan. 

3) Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) atau indikator kepada seluruh siswa. 

4) Menunggu beberapa saat untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. 

5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. 

6)  Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain 

tentang jawaban tersebut untuk menyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut 

mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang diberikan kurang tepat, 

tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain 

yang jawabannya merupakan petunjuk jalan menyelesaikan jawaban. 

Kemudian, guru memberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai 

dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang diajukan pada 

langkah keenam ini sebaiknya diberikan pada beberapa siswa yang berbeda 

agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan probing-prompting. 
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7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa TPK/indicator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 

seluruh siswa. 

b. Pola umum dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik probing melalui 

tiga tahapan Rosnawati, (Shoimin, 2017: 128), sebagai berikut. 

1)  Kegiatan awal: guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah dimiliki 

siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini berfungsi untuk 

introduksi, revisi, dan motivasi. Apabila prasyarat telah dikuasai siswa, 

langkah yang keenam dari tahap teknik probing tidak perlu dilaksanakan. 

Untuk memotivasi siswa, pola probing cukup tiga langkah, yaitu langkah 1, 2, 

dan 3. 

2)  Kegiatan inti: pengembangan materi maupun penerapan materi dilakukan 

dengan menggunakan teknik probing. 

3)  Kegiatan akhir: teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan ini yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pola meliputi ketujuh langkah itu dan diterapkan 

terutama untuk ketercapaian indikator. 

c. Kelebihan dan Kekurangan pembelajaran probing-prompting 

 Adapun kelebihan dari pembelajaran probing-prompting adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendorong siswa aktif berpikir. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang 

jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. 
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3) Perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan. 

4) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika 

itu siswa sedang rebut atau ketika sedang mengantuk hilang rasa ngantuknya. 

5) Sebagai cara meninjau kembali (review) bahan pelajaran yang lampau. 

6) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan 

mengemukakan pendapat. 

7) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. 

 

d. Kekurangan pembelajaran probing-prompting adalah sebagai berikut: 

1) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. 

2) Siswa merasa takut, apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani, 

dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. 

3) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai tingkat berpikir dan mudah 

dipahami siswa. 

4) Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab. 

5) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. 

6) Dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak/kurang pandai membawakan. 

diri, misalnya guru meminta siswanya menjawab persis seperti yang dia 

kehendaki, kalau tidak dinilai salah. 
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5. Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Pengertian pembelajaran langsung yang dikemukakan Sofan Amri & Iif Khoiru 

Ahmadi (2010, hlm. 39) bahwa Model Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction) merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk 

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi 

selangkah. Yang dimaksud dengan pengetahuan deklaratif (dapat diungkapkan 

dengan 14 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi kata-kata) adalah 

pengetahuan tentang sesuatu. sedangkan pengetahuan prosedural adalah 

pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 

Arends dalam Sugiarto (2008, hlm. 49), mengatakan ”Model pembelajaran 

langsung dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran 

para siswa terutama dalam hal memahami sesuatu (pengetahuan) dan 

menjelaskannya secara utuh sesuai pengetahuan procedural dan pengetahuan 

deklaratif yang diajarkan secara bertahap”. 

 Langkah-langkah Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Menurut Kardi dan Nur (2000, hlm. 27-43),  

langkah-langkah pengajaran langsung meliputi tahapan sebagai berikut: 

a) Menyampaikan Tujuan  

b) Menyiapkan Siswa  

c) Presentasi dan Demonstrasi  

d) Mencapai Kejelasan  

e) Melakukan Demontrasi  
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f) Mencapai Pemahaman dan Penguasaan 

g) Berlatih 

h) Memberikan Latihan Terbimbing  

i) Mengecek Pemahaman dan Memberikan Umpan Balik  

j) Memberikan Kesempatan Latihan Mandiri 

 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction)  

a. Kelebihan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

1) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. 

2) Dapat digunakan untuk menekankan kesulitan-kesulitan yang mungkin 

dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. 15 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. 

3) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan. Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang 

tidak memiliki keterampilan. 

4) Demonstrasi memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada hasil-hasil dari 

suatu tugas. Hal ini penting terutama jika siswa tidak memiliki kepercayaan 

diri atau keterampilan dalam melakukan tugas tersebut. 

5) Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi guru 

sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. 
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b. Kekurangan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Selain mempunyai kelebihan-kelebihan, pada setiap model pembelajaran akan 

ditemukan keterbatasan-keterbatasan. Begitu pula dengan Model Pengajaran 

Direct Instruction. Keterbatasan-keterbatasan Model Pengajaran Direct Instruction 

adalah sebagai berikut: 

1) Karena guru merupakan pusat dalam cara penyampaian ini, maka kesuksesan 

pembelajaran ini bergantung pada guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias dan terstruktur, siswa dapat menjadi 

bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran akan terhambat. 

2) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa bukanlah merupakan pengamat yang baik sehingga 

dapat melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. Akhmad Sudrajad 

(dalam Depdiknas, 2009). 

6. Teknik Probing-Prompting Dalam Pembelajaran Langsung 

Menurut Huda, (2014) tahapan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Probing-Prompting secara umum dijelaskan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Probing-Prompting 

Tahap Perilaku Guru 

Tahap 1 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan membeberkan 

gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. 

Tahap 2 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan membeberkan 

gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. 

Tahap 3 Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau 

indikator kepada seluruh siswa 
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Tahap 4 Guru menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. 

Tahap 5 Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. 

Tahap 6 Jika jawaban tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang 

jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami 

kemacetan jawaban atau jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, 

atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 

jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Kemudian, 

guru memberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 

yang lebih tinggi, hingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah 

keenam ini sebaiknya diberikan kepada beberapa siswa yang berbeda agar 

seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan. 

Tahap 7 Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 

seluruh siswa. 

Adapun penerapan teknik Probing-Prompting dalam pembelajaran 

lansung. dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.2. 

Tahap Perilaku Guru 

Tahap 1 Guru mengajukan persoalan kepada seluruh siswa sesui dengan indikator 

terkait dengan rumus, gambar, atau situasi lainnya mengandung 

permasalasahan yang telah dihadapkan kepada siswa. 

Tahap 2 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi 

yang dipaparkan. 

Tahap 3 Guru memberikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai materi himpinan. 

Tahap 4 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat contoh 

permasalahan mengenai materi himpunan. 
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Tahap 5 Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab apabila menemui kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Tahap 6 Guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk 

meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban atau 

jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan 

petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Kemudian, guru memberikan 

pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 

hingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar 

dan indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah keenam ini sebaiknya 

diberikan kepada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa terlibat 

dalam seluruh kegiatan. 

Tahap 7 Guru memberikan soal matematis mengenai materi himpunan. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Marswindah Ayomi (2012) dengan hasil penelitian bahwa dalam 

pembelajaran menggunakan metode probing-prompting dapat dilihat dari 

hasil yang dicapai siswa 80% secara klasikal, maka hasil belajar dikatakan 

tuntas. Berdasarkan pada siklus I penilaian efektif diperoleh ketuntasan 

belajar klasikal 69,64%. Pada siklus II hasil belajar mengalami peningkatan 

ketuntasan belajar klasikal menjadi 82,14%, sehingga secara klasikal hasil 

belajar efektif siklus I belum mencapai ketuntasan tolak ukur keberhasilan 

yang ditentukan sedangkan siklus II sudah tuntas berdasarkan tolak ukur 

keberhasilan karena keberhasilan tolak ukur siswa sekurang-kurangnya 80%. 

2. Sukmawati dan Endhang (2014) dengan hasil penelitian bahwa prestasi belajar 

matematika siswa pada materi lingkaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif probing-prompting lebih baik daripada 

menggunakan tipe scramble pada siswa kelas VII A SMPN 36 Purworejo 

tahun ajaran 2013/2014. 

3. Sari dan Puspita (2016) hasil penelitian menunjukkan keaktifan belajar siswa 

mengalami peningkatan melalui probing-prompting pada siklus 1 rata-rata 

keaktifan siswa mencapai 62,58 dimana siswa terlibat cukup aktif interaksi 

Tanya jawab masih ragu, siswa berani menyamaikan pendapat meski harus 

ditunjuk terlebih dahulu. Pada siklus II menjadi 85,45 sehingga siswa lebih 

aktif, interaksi kepada teman lebih aktif dengan lancar menjawab pertanyaan 

dari guru serta berani memberikan pendapat dalam proses pembelajaran. 

Rerata hasil belajar siklus I mencapai 65,67 dengan ketuntasan klasikal 

      pada siklus II reratan hasil belajar mencapai       dengan ketuntasan 

klasikal 81,3%. 

 
 
C.   Kerangka Pikir 

Semua proses pembelajaran mempunyai tujuan yang hendak dicapai, hal 

ini untuk memfokuskan pembelajaran dan juga sebagai batasan yang jelas dalam 

pembelajaran. Tujuan utama dalam proses pembelajaran adalah terjadinya 

perubahan pengetahuan setelah proses pembelajaran. 

Penerapan teknik probing-prompting sebagai salah satu cara untuk 

memberi peran aktif dan motivasi agar siswa belajar dengan sungguh-sungguh 

saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung, serta mendorong siswa agar 

mampu mengorganisasikan materi matematika yang dipelajari. Penggunaan 
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penerapan teknik probing-prompting bertujuan untuk mengadakan perbaikan 

dalam pengajaran. Selain itu, melalui penerapan teknik probing-prompting 

mampu menimbulkan motivasi belajar siswa karena siswa secara langsung aktif 

dalam proses belajar mengajar dan memberikan indikasi bahwa anak akan 

mengedepankan pemahaman dan tidak akan mudah melupakan karena mereka 

mengalaminya secara langsung. Sehingga penerapan teknik probing-prompting 

dapat mengefektifkan belajar siswa, menjadikan siswa lebih aktif, siswa dapat 

memberikan respon positif, serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Alur kerangka pikir tentang efektivitas penerapan teknik probing-

prompting dapat digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam hipotesis mayor dan minor sebagai 

berikut: 

 

 

Pembelajaran 
Matematika 

Penerapan pembelajaran matematika melalui teknik 
pembelajaran  probing-prompting 

Kelebihan teknik probing-prompting yaitu mendorong siswa 
aktif berfikir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti, mengfokuskan 
perhatian siswa, meninjau kembali pelajaran yang lampau, 
mengembangkan keberanian siswa dan keterampilan siswa 
dalam menjawab serta mengemukakan pendapat. 

Aktivitas 
siswa 

 

Hasil belajar 
siswa 

 

Aktif 
 

Kemampuan 
Guru 

 
Nilai Gain lebih dari 

0,30 Tuntas dan terjadi 
peningkatan 

 

Baik 
 

Penerapan Teknik Probing-
Prompting efektif 

Respon 
siswa 

 

Positif 
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1. Hipotesis Mayor 

Teknik pembelajaran probing-prompting efektif diterapkan dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud 

Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. 

2. Hipotesis Minor: 

a. H.     Hasil belajar 

1. Rata-rata hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan penerapan 

teknik probing-prompting mencapai nilai KKM minimal     

                                                 

Keterangan: 

   Rara-rata hasil belajar siswa setelah melalui penerapan teknik 

probing-prompting. 

2. Rata-rata nilai gain (peningkatan hasil belajar matematika) siswa setelah 

pembelajaran minimal dalam kategori sedang dengan rata-rata nilai gain 

lebih dari    . 

                                   

Keterangan: 

    Nilai gain ternormalisasi 

3. Ketuntasan hasil belajar klasikal minimal     siswa memperoleh nilai 

   (tuntas klasikal). 

                              

Keterangan: 

   Persentase siswa yang tuntas belajar 
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b. H.    Aktivitas Siswa 

Rata-rata aktivitas siswa dalam proses pembelajaran melalui penerapan teknik 

probing-prompting berada minimal pada kategori aktif, yaitu presentase 

jumlah siswa yang terlibat aktif        

c.  H.    Respon Siswa 

Presentase respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

penerapan teknik probing-prompting       merespon positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang melibatkan satu 

kelompok atau satu kelas yang dikenal dengan desain pra eksperimen. Dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran matematika melalui 

teknik probing-prompting pada siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud 

Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. 

 

B.  Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan teknik 

Probing-Prompting. 

Desain pada penelitian ini adalah The One Group Pretest-Posttest Design 

yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok 

pembanding atau kelompok kontrol. Desain ini menggunakan pretest sebelum 

diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1.  The One Group Pretest-Posttes 

Pretest                             Perlakuan                                   Posttest 

                                        X                                                  

  (Sumber :Tiro & Ahmar, 2014:27) 
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Keterangan: 

   = Tes hasil belajar siswa sebelum menerapkan teknik probing-prompting 

(pretest) 

   = Tes hasil belajar siswa setelah menerapkan teknik probing-prompting 

(postest) 

X  = perlakuan berupa pembelajaran metematika melalui penerapan probing-

prompting 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng yang 

terdiri dari 3 kelas parallel pada tahun pelajaran 2020/2021. Terdapat pada tabel 

dibawah 

Tabel.3.2 seluruh siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

Kelas VII Jumlah siswa 

 VII A 20 Orang  

 VII B 19 Orang 

 VII C 28 Orang 

Sumber: SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging 

Kab. Bantaeng 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

klaster Random Sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan secara acak, karena tidak ada pengklasifikasian antara siswa yang 
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kecerdasannya tinggi dengan siswa yang kecerdasannya rendah. Dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi seluruh kelas yang ada pada SMP Pondok Pesantren 

Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

b. Memilih satu kelas dengan cara mengundi dari 3 kelas yang ada pada 

populasi 

c. Kelas yang terpilih adalah kelas VII.C menjadi sampel penelitian 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang variabel dalam penelitian 

ini, maka diberibatasan operasional variabel sebagai berikut: 

1. Pembelajaran efektif jika memenuhi indiktor (1) hasil belajar siswa mencapai 

nilai KKM, (2) tercapai ketuntasan klasikal, (3) aktivitas siswa minimal 

kategori sedang, (4) respon siswa positif. 

2. Hasil belajar matematika siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

nilai yang diperoleh siswa dari tes dengan materi himpunan yang diberikan 

sebelum dan setelah melalui proses pembelajaran dengan penerapan teknik 

probing-prompting. 

3. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah aktivitas atau perilaku 

yang di tampilkan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran 

Respon siswa terhadap pembelajaran diukur dengan pemberian angket untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran. 
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5. Kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran diambil dari nilai rata-rata 

skor penilaian aspek kemampuan guru yang dikonversikan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Setelah menetapkan sampel penelitian maka pelaksanaan eksperimen 

dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Adapun kegiatan yang dilakuan dalam tahap persiapan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menelaan kurikulum matematika SMP kelas VII. 

b. Menentukan materi yang akan diajar. 

c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

d. Membuat alat bantu atau media pengajaran. 

e. Membuat lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru. 

f. Membuat angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa. 

g. Membuat tes dalam bentuk essay kemudian divalidasi. 

h. Semua perangkat pembelajaran dan instrument yang telah disusun divalidasi 

oleh pakar. 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan pengajaran yang dilakukan peneliti selama enam kali pertemuan. 

Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pretes sebagai tes awal kepada siswa sebelum diberikan 

perlakuan, pada tanggal 27 oktober 2021. 
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b. Memberikan perlakuan, yaitu siswa diajar dengan menggunakan teknik 

probing-prompting sesuai dengan kegiatan yang telah disusun dalam RPP, 

serta melakukan observasi terhadap aktivitas siswa pada tanggal 31 oktober 

sampai tanggal 10 november 2021. 

c. Memberikan postes kepada siswa setelah melakukan proses pembelajaran 

selama empat kali pertemuan, pada tanggal 14 november 2021. 

d. Membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap 

teknik yang diterapkan pada tanggal 14 november 2021. 

3. Tahap akhir 

Kegiatan yang dilakukan untuk tahap akhir adalah sebagai berikut: 

a. Mengelolah data hasil penelitian. 

b. Menganalisis dan membahas data hasil penelitian. 

c. Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tes Hasil Belajar Matematika Siswa 

Tes hasil belajar siswa digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

penguasaan siswa terhadap pembelajaran matematika sebelum diterapkan teknik 

pembelajaran probing-prompting yang biasa disebut pretest dan setelah 

diterapkan teknik pembelajaran probing-prompting yang biasa disebut posttest. 

Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk essay. Namun sebelum tes hasil 

belajar itu dibuat, terlebih dahulu dibuatkan kisi-kisi agar masing-masing bagian 
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dalam materi dapat terwakilkan secara proposional dalam tes, kemudian divalidasi 

oleh dua orang validator.  

Adapun kisi-kisi dari indikator sebagai berikut: (1) Menyatakan masalah 

sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya, (2) Menyebutkan 

anggota dan bukan anggota himpunan, (3) Menyajikan himpunan dengan 

menyebutkan anggotanya, (4) Menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat 

yang dimilikinya, (5) Menyajikan himpunan dengan notasi pembentukan 

himpunan, (6) Menyatakan himpunan kosong, (7) Menyatakan himpunan semesta 

dari suatu himpunan, (8) Mengenal bentuk diagram venn, (9) Menulis anggota 

himpunan pada diagram venn, (10) Menggambarkan permasalahan himpunan 

dengan diangram venn. 

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pengambilan data aktivitas siswa 

dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung yang dilakukan oleh 

seorang observer. Adapun aktifitas siswa yang diamati pada penelitian ini yaitu: 

a. Mengucapkan salam sebelum dan setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Hadir pada saat proses pembelajaran berlangsung 

c. Menyimak dan memperhatikan pelajaran 

d. Mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran yang belum dimengerti 

e. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru ataupun teman 

f. Terlibat aktif dalam kerja kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru  

g. Tampil mempresentasikan hasil kerja kelompok sesuai dengan nomor 

yang dipanggil  
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h. Masih perlu bimbingan mengenai materi pelajaran 

i. Melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran seperti 

mengganggu teman, bermain, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan 

keluar masuk ruangan. 

3. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa dirancang untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penerapan teknik probing-prompting yang digunakan. Aspek respon siswa 

menyambut pelaksanaan pembelajaran, suasana kelas, pembelajaran berikutnya, 

cara-cara guru mengajar. Angket respon siswa diberikan ketika proses belajar 

mengajar selesai. 

4. Lembar Observasi Kemampuan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kemampuan guru dalam 

mengelolah pembelajaran dengan menggunakan penerapan teknik probing-

prompting. Butir-butir isntrumen ini mengacu pada langkah-langkah teknik 

probing-prompting yang disesuaikan RPP. 

 
G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang hasil belajar matematika siswa diambil dengan menggunakan tes 

hasil belajar. Tes ini diberikan diawal (pretest) dan akhir pertemuan (posttest) 

sesuai dengan propersi waktu yang ditentukan. 

2. Data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. Pada lembar observasi aktivitas siswa, 

masing-masing item diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Observasi ini 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Adapun aktivitas-aktivitas yang 
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diamati antara lain: partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan 

pembelajaran, partisipasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran terutama 

interaksi antara siswa, dll. 

3. Data tentang kemampuan guru mengelola pembelajaran diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. Observasi ini dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung. Adapun aktivitas-aktivitas yang diamati antara lain: persiapan, 

guru memberikan appersepsi sesuai dengan materi, memotifasi siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dll. 

4. Data tentang respon siswa terhadap teknik pembelajaran probing-prompting 

diambil dengan menggunakan angket respon siswa. Diakhir pertemuan masing-

masing siswa dari kelas eksperimen diberi angket kemudian mereka mengisi 

setiap item pilihan yang telah disediakan oleh peneliti. 

 
H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. 

1. Analisis Statistika Deskriptif 

Sugiyono (2015:207) menyatakan bahwa statistika deskriptif adalah 

statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran umum, data yang diperoleh yaitu nilai hasil belajar 

matematika siswa, aktivitas siswa selama pembelajaran serta respon siswa 
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terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan penerapan teknik 

probing-prompting. Pengolahan datanya dengan cara membuat tabel distribusi 

frekuensi, mencari nilai, rata-rata, modus, variens, dan standar deviasi untuk 

mendeskripsikan karakteristik variable penelitian. 

a. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa dianalisis dengan menggunakan analisis statistika deskriptif dengan 

tujuan mendeskripsikan pemahaman materi matematika siswa setelah diterapkan 

teknik probing-prompting. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori skor dari hasil 

belajar matematika yaitu berdasarkan teknik kategori standar yang ditetapkan oleh 

sekolah SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging 

Kab. Bantaeng. 

Tabel 3.3. Kategori Hasil Belajar Matematika Siswa di SMP Pondok   
Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 
Bantaeng 
Skor Kategori 

         Sangat rendah 
          Rendah 
          Sedang 
          Tinggi 

             Sangat Tinggi 

Sumber: SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging 
Kab. Bantaeng 

 
Disamping itu hasil belajar siswa juga diarahkan pada pencapaian hasil 

secara individual. Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah yakni 68. 



36 
 

 
 

Sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal     siswa di kelas 

tersebut telah mencapai skor paling sedikit 68. 

Tabel 3.4 Kategorisasi Standar Ketuntasan Belajar SMP Pondok Pesantren   

Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

Daya Serap Siswa Kategorisasi Ketuntasan Belajar 

         Tidak  Tuntas 
           Tuntas 

Sumber: SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging 
Kab. Bantaeng 

 
Analisis data peningkatan hasil belajar matematika siswa diperoleh dengan 

cara membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest. Gain yang digunakan 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa adalah gain 

ternormalisasi (normalisasi gain) adapun rumus dari gain ternormalisasi adalah: 

  
          

          
 

Sumber: (Lestari dan Yudhanegara, 2015:235) 
 

Keterangan: 

        = Rata-rata skor tes akhir 

        = Rata-rata skor tes awal 

      = Skor maksimum yang mungkin dicapai 

Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Nilai N-Gain 

 Nilai Kategori 
N-gain ≥ 0,70 

0,30< N-gain ˂ 0,70 
N-gain ≤ 0,30 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

    Sumber: (Lestari dan Yudhanegara, 2015:235) 
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b. Analisis Data Aktivitas Siswa 

Analisis data aktivitas dilakukan dengan menentukan frekuensi yang 

dipergunakan oleh siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

penerapan teknik probing-prompting. 

Data mengenai aktivitas siswa dianalisis dengan menghitung persentase tiap 

aktivitas siswa dengan rumus: 

    
∑  

∑ 
      

 Sumber: (Lestari dan Yudhanegara, 2015:237) 

Keterangan:  

Pta  : Persentase siswa yang melakukan aktivitas tertentu untuk setiap   
pertemuan 

Ta  : Jumlah siswa yang melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan 
siswa setiap pertemuan

 

T    
: Banyaknya siswa yang hadir setiap pertemuan 

Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini dikatakan aktif 

apabila minimal     siswa yang terlibat aktif dalam aktivitas positif selama 

pembelajaran. 

 
c. Analisis Kemampuan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran 

Analisis dilakukan terhadap hasil penilaian dari satu observer yang 

mengamati kemampuan guru mengelola pembelajaran matematika melalui 

penerapan teknik probing-prompting di dalam kelas. Untuk menghitung 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diambil dari nilai rata-rata skor 

penilaian aspek kemampuan guru yang dikonversikan sebagai berikut: 
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∑  
 
       

Sumber: Jusmawati (2015:105) 

Keterangan: 

    = Rata-rata skor penilaian setiap pertemuan 

∑  = Jumlah penilaian setiap pertemuan 

  = Banyaknya aspek yang dinilai 

Adapun pengkategorian kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Konversi Nilai Rata-Rata Kemampuan Guru 

Nilai rata-rata Kategori 

1,00 – 1,49 
1,50 – 2,49 
2,50 – 3,49 
3,50 – 4,00 

Kurang aktif 
Cukup aktif 

Aktif 
Sangat aktif 

     Sumber: Jusmawati (2015:105) 
 

Kriteria kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran tercapai 

apabila berada pada kategori dengan cukup aktif. 

d. Analisis Data Respon Siswa 

Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dianalisis dengan menari persentase jawaban 

siswa untuk tiap-tiap pertanyaan dalam angket. Respon siswa dianalisis dengan 

melihat persentase dari respon siswa. 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data respon siswa 

adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung persentase banyak siswa yang memberikan respon positif dengan 

cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon positif dengan jumlah 

siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan     . 

2) Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respon negatif 

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon negatif dengan 

jumlah siswa yang memberikan respon kemudian dikalika     . 

 Kriteria yang ditetapkan untuk menyatakan bahwa siswa memiliki respon 

positif terhadap teknik probing-prompting adalah minimal 75% siswa yang 

meberikan respon positif terhadap sejumlah aspek yang ditanyakan. 

Data mengenai respon siswa dianalisis dengan menghitung persentase tiap 

pilihan respon dengan menggunakan rumus: 

    
 

 
      

Sumber: (Lestari dan Yudhanegara, 2015: 334)  

Keterangan: 

   = Persentase respon siswa yang menjawab senang, menarik, dan ya. 

   = Banyaknya siswa yang menjawab senang, menarik, dan ya 

  = Banyaknya siswa yang mengisi angket  

2. Analisis Statistika Inferensial 

Analisis statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan uji-t dan uji z atau uji proporsi. Sebelum uji hipotesis 

dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas. 
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a) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Pengujian normalitas bertujuan untuk melihat apakah data tentang hasil 

belajar matematika siswa setelah perlakuan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Untuk keperluan pengujian normalitas populasi digunakan 

uji One Sample Kolkmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut: 

    Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

    Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Kriteria yang digunakan yaitu diterima    apabila            dan     ditolak 

jika          dimana       . Apabila          maka    diterima, artinya 

data hasil belajar matematika setelah perlakuan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b) Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis berdasarkan rata-rata hasil belajar siswa menggunakan 

One Sample t-test, dan uji Proporsi. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah 

nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. 

Untuk hipotesis inferensial maka dianalisis inferensial hanya dilakukan pada 

indikator hasil belajar, untuk indikator lain hanya dianalisis secara deskriftif. 

Adapun pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

1. Rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan teknik probing-prompting 

mencapai nilai KKM minimal 68. Secara statistik dapat ditulis sebagkai 

berikut: 
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               melawan               

Keterangan: 

   = rata-rata hasil belajar matematika setelah pembelajaran  

Statistik uji yang digunakan untuk menganalisis hipotesis ini adalah uji-t satu 

sampel dengan rumus sebagai berikut: 

   
  ̅      

 

√ 

 

Sumber: (Yudhanegara, M.R.2017) 

Keterangan: 

 ̅ = nilai rata-rata sampel 

  = nilai t hitung 

  = rata-rata populasi 

n = jumlah sampel 

s = standar deviasi sampel 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

Ho diterima jika p-Value    α dan H1 ditolak jika p-Value    α, dimana α = 5%. 

Jika p-Value α, berarti hasil belajar matematika siswa mencapai KKM 

minimal 68. 

2. Rata-rata gain ternormalisasi siswa yang diajar dengan penerapan teknik 

probing-prompting lebih besar dari 0,3 (kategori sedang). Secara statistik dapat 

ditulis sebagai berikut: 

                melawan                

Keterangan: 

   = rata-rata nilai gain ternormalisasi 
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Statistik uji yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah uji-t satu 

sampel. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

Ho diterima jika p-Value    α dan H1 ditolak jika p-Value    α, dimana α = 5%. 

Jika p-Value α, berarti peningkatan hasil belajar matematika siswa minimal 

dalam kategori sedang dengan nilai gain ternormalisasi lebih dari 0,30. 

3. Persentase hasil belajar siswa dengan menggunakan penerapan teknik 

probing-prompting secara klasikal minimal      

             melawan            

Keterangan: 

  = proporsi siswa yang tuntas belajar 

Statistik uji yang digunakan untuk menganalisis hipotesis ini adalah uji z 

satu sampel dengan rumus sebagai berikut: 

    
 

 
     

√
  (     )

 

 

Sumber: (Sudjana, 2005: 234) 

Keterangan: 

z = nilai z yang dihitung 

x = jumlah siswa yang mencapai KKM 

n = banyak siswa  

   = suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai 

proporsi populasi. 
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Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

Ho ditolak jika z >  (     ) dan H0 diterima jika z ≤  (     ) , dimana α = 5%. 

Jika z >  (     ) berarti hasil belajar matematika tuntas klasikal. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis statistika deskriptif dan 

analisis inferensial 

1. Analisis Statistika Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan deskripsi terkait hasil belajar siswa, 

keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa selama proses pembelajaran, serta 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menerapkan teknik 

Probing-Prompting pada siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud 

Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. Deskripsi masing-masing 

hasil analisis tersebut di uraikan sebagai berikut: 

a. Analisis Data Hasil Belajar 

1) Deskripsi Hasil Tes Kemampuan Awal 

Dari hasil analisis statistika deskriptif sebagaimana yang terlampir pada 

Lampiran D maka statistik skor hasil tes kemampuan awal siswa (Pretest) 

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut: 

Table 4.1 Statistik Deskriptif Hasil Tes Kemampuan Awal Matematika 

Statistik                                                    Nilai Statistik 
             Ukuran sampel                                                      28 
              Skor tertinggi                                                       32 
              Skor terendah                                                       12 
               Rentang skor                                                       20 
               Skor rata-rata                                                    21,32 
              Standar deviasi                                                   5,66 
                   Variansi                                                        32,004 

Sumber : Lampiran D  
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Berdasarkan Table 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata tes kemampuan awal 

siswa adalah 21,32 dari skor ideal 100. Skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 

32 dan skor terendah 12, dengan standar deviasi 5,66 yang berarti bahwa skor tes 

kemampuan awal siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng tersebar dari skor terendah 12 sampai 

skor tertinggi 32. 

Selanjutnya untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase skor hasil tes 

kemampuan awal siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Table 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentasi Skor Hasil Tes Kemampuan 

Awal Siswa 

   Skor                     Kategori                 Frekuensi                Persentase (%) 

0 ≤ X < 58             Sangat Rendah                  28                             100 

58 ≤  X < 68                Rendah                         0                                 0 

68 ≤ X <78                 Sedang                          0                                 0 

78 ≤ X < 90                  Tinggi                         0                                 0 

90 ≤ X ≤ 100           Sangat Tinggi                  0                                 0 

                     jumlah                                       28                             100 

Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan Table 4.2 dapat digambarkan bahwa dari 28 siswa kelas VII.C 

SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 

Bantaeng yang mengikuti pretest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar 

matematika dalam kategori sangat rendah dengan skor rata-rata 21,32 dari skor 

ideal 100. 
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Kemudian untuk melihat persentase ketuntasan belajar matematika siswa 

kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) 

Mattoanging Kab. Bantaeng pada pretest dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut. 

Table 4.3 Deskripsi ketuntasan belajar matematika siswa kelas VII.C 

sebelum di berikan perlakuan 

    Skor                  Kategori                Frekuensi                Persentase (%) 

   x < 68               Tidak tuntas                    28                             100 

   x ≥ 68                  Tuntas                           0                                0 

                  Jumlah                                     28                              100 

Sumber : Lampiran D  

Berdasarkan Table 4.3 dapat digambarkan bahwa yang tidak mencapai 

ketuntasan hasil belajar sebanyak 100%, sedangkan yang mencapai ketuntasan 

hasil belajar sebanyak 0%. Ini berarti ketuntasa hasil belajar matemtika siswa 

tergolong tidak tuntas berdasarkan ketuntasan klasikal yaitu ≥ 75%. 

2) Hasil Analisis Statistika Deskriptif Skor Posttest Siswa 

Dari hasil analisis statistika deskriptif sebagaimana yang terlampir pada 

Lampiran D maka statistik skor hasil belajar siswa pada Kelas VII.C setelah diajar 

dengan menerapkan teknik probing-prompting (Posttest) disajikan dalam Tabel 

4.4 berikut. 

Table 4.4 Nilai Statistik Deskriptif Hasil Posttest Matematika Siswa 

                Statistik                                                    Nilai Statistik 
             Ukuran sampel                                                               28 
              Skor tertinggi                                                               100 
              Skor terendah                                                                50 
               Rentang skor                                                                50 
               Skor rata-rata                                                             76,29 
              Standar deviasi                                                           12,49 
                   Variansi                                                               155,91 

Sumber : Lampiran D  
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Berdasarkan Table 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar matematika 

siswa kelas VII.C setelah diberikan perlakuan (posttest) adalah 76,29 dari skor 

ideal 100. Skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 100 dan skor terendah 50, 

dengan standar deviasi 12,49 yang berarti bahwa skor hasil posttest kelas VII.C 

SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 

Bantaeng tersebar dari skor terendah 50 sampai skor tertinggi 100. 

Selanjutnya untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase skor posttest 

siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) 

Mattoanging Kab. Bantaeng dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Table 4.5 Distribusi Frekuensi Dan Persentasi Skor Posttest Matematika 

Siswa 

  Skor                     Kategori                 Frekuensi                Persentase (%) 
0 ≤ X < 58             Sangat Rendah                  2                                7 
58 ≤  X < 68                Rendah                        2                                7 
68 ≤ X < 78                 Sedang                       12                              43 
78 ≤ X < 90                  Tinggi                         8                              29 
90 ≤ X ≤ 100           Sangat Tinggi                  4                              14 

                     jumlah                                       28                            100 

Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat digambarkan bahwa dari 28 siswa kelas VII.C 

SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 

Bantaeng yang mengikuti posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar 

matematika dalam kategori sedang dengan skor rata-rata 76,29 dari skor ideal 100. 

Kemudian untuk melihat persentase ketuntasan belajar matematika siswa 

kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) 

Mattoanging Kab. Bantaeng pada posttest dapat di lihat pada tabel 4.6 berikut. 
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Table 4.6 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas VII.C 

Setelah Diberi Perlakuan (Posttest) 

    Skor                  Kategori                Frekuensi                Persentase (%) 

   x < 68               Tidak tuntas                    4                               14 

   x ≥ 68                  Tuntas                         24                              86 

                  Jumlah                                    28                             100 

Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan Table 4.6 dapat digambarkan bahwa yang tidak mencapai 

ketuntasan hasil belajar sebanyak 14%, sedangkan yang mencapai ketuntasan 

hasil belajar sebanyak 86%. Ini berarti ketuntasa hasil belajar siswa tergolong 

tuntas berdasarkan ketuntasan klasikal yaitu ≥ 75%. 

3) Hasil Analisis Statistika Deskriptif Normalized Gain atau Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Setelah Diterapkan teknik probing-prompting pada 

kelas eksperimen (VII.C) 

Data pretest dan posttest siswa selanjutnya dihitung dengan menggunakan 

rumus normalized gain. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren 

Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng setelah diterapkan 

teknik probing-prompting. Hasil pengolaan data yang telah dilakukan (lampiran 

D) menunjukkan bahwa hasil normalized gain atau rata-rata gain ternormalisasi 

siswa adalah 0,70. Untuk melihat persentase peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut: 
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Table 4.7 Deskripsi Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa 

    Skor                  Kategori                Frekuensi                Persentase (%) 

g ≥ 0,70                 Tinggi                          15                             54 

0,30 <g<0,70        Sedang                          13                             46 

g < 0,30                 Rendah                          0                               0 

                  Jumlah                                     28                            100 

Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan Tabel 4.7, deskripsi rata-rata gain ternormalisasi siswa sebesar 

0,70 dikonversi kedalam 3 kategori di atas, maka rata-rata gain ternormalisasi 

siswa berada pada interval g ≥ 0,70 itu artinya peningkatan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng setelah diterapkan teknik probing-prompting 

umumnya berada pada kategori tinggi. 

b. Deskripsi Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan Teknik Probing-Prompting 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dengan menggunakan teknik probing 

prompting selama 4 kali pertemuan dinyatakan dalam persentase yang dapat 

dilihat pada Lampiran D. 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa aktivitas 

siswa selama 4 kali pertemuan menunjukan sebagai berikut: 
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Table 4.8 Hasil Analisis Aktivitas Siswa melalui Penerapan Teknik Probing-

Prompting 

No Aktivitas Siswa 
Pertemuan Ke- Rata - 

rata 
Persentase 

(%) I II III IV V VI 

  Aktivitas Positif   

1 
Mengucapkan salam sebelum 
dan setelah melakukan 
kegiatan pembelaja. 

P
R

E
T

E
ST

 

27 26 25 27 

P
O

ST
T

E
ST

 

26 94 

2 
Hadir pada saat proses 
pembelajaran berlangsung 

27 26 25 27 26 94 

3 
Menyimak dan 
memperhatikan pelajaran 

24 25 23 25 24 87 

4 
Mengajukan pertanyaan 
tentang materi pelajaran yang 
belum dimengerti 

18 23 19 23 21 74 

5 
Menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru ataupun teman 

20 20 19 24 21 74 

6 

Terlibat aktif dalam kerja 
kelompok menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh 
guru  

24 25 23 25 24 87 

7 
Tampil mempresentasikan 
hasil kerja kelompok sesuai 
dengan nomor yang dipanggil  

20 19 25 27 23 81 

8 
Masih perlu bimbingan 
mengenai materi pelajaran 

3 8 4 2 4 15 

Jumlah 170 605 

Rata - rata Persentase   76 

9 

Melakukan aktivitas lain di luar 
kegiatan pembelajaran seperti 
mengganggu teman, bermain, 
tidak memperhatikan 
penjelasan guru, dan keluar 

  

3 4 2 2 

  

3 10 
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masuk ruangan. 

Jumlah 3 10 

Rata - rata Persentase   10 

Sumber : Lampiran D 

Dari deskripsi di atas persentase aktivitas positif siswa melalui penerapan 

teknik probing-prompting adalah 76% dari 4 kali pertemuan dan persentase 

aktivitas negatif siswa adalah 10% dari 4 kali pertemuan. Sehingga aktivitas siswa 

melalui penerapan teknik probing-prompting dikatakan efektif karena telah 

memenuhi kriteria aktivitas siswa secara klasikal yaitu ≥ 75% siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. 

c. Deskripsi Respons Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika melalui 

Penerapan Teknik Probing-Prompting 

Hasil analisis data respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

matematika melalui penerapan teknik probing-prompting yang diisi oleh 28 siswa 

secara singkat ditunjukkan pada tabel Analisis Respons Siswa di Lampiran D. 

Berdasarkan tabel analisis respons siswa dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa 

respons siswa selama 4 kali pertemuan menunjukan sebagai berikut: 
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Table 4.9 Analisis Respon Siswa melalui Penerapan Teknik Probing-

Prompting 

NO PERNYATAAN 
RESPONS SISWA PERSENTASE (%) 

YA TIDAK POSITIF NEGATIF 

1 

Apakah anda senang terhadap 
materi pembelajaran 
matematika yang di ajarkan 
menggunakan teknik probing 
prompting? 

28 0 100 0 

2 

Apakah anda senang jika 
pendidik menyampaikan tujuan 
dan manfaat dari materi yang 
dipelajari dengan teknik 
probing prompting? 

27 1 96 4 

3 

Apakah anda senang jika 
pendidik memberikan 
kesempatan bertanya masalah 
yang belum dipahami? 

27 1 96 4 

4 

Apakah anda menyukai cara 
mengajar guru dengan 
menggunakan teknik probing 
prompting? 

26 2 93 7 

5 

Setujukah anda jika ada 
pembelajaran berikutnya 
pendidik menerapkan teknik 
probing prompting? 

26 2 93 7 

6 

Apakah anda senang diberikan 
penghargaan setelah berhasil 
mengerjakan soal? 28 0 100 0 

Rata-rata 96 4 
Sumber : Lampiran D 

Dari Table 4.9 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase respons siswa yang 

menjawab ya adalah 96%. Dengan demikian respons siswa yang diajar dengan 

pendekatan ini dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi kriteria respons 

siswa yakni ≥75% memberikan respons positif. 
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d. Deskripsi Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Penerapan Teknik 

Probing-Prompting 

Instrumen lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran (Lampiran C) 

digunakan untuk mengamati kemampuan guru mengelola pembelajaran selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh seorang pengamat 

terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebagai salah satu 

indikator keefektifan pembelajaran matematika dengan penerapan teknik probing 

prompting. 

Pada lembaran ini, pengamat melakukan penilaian terhadap kemampuan guru 

mengelola pembelajaran dengan mengisi penilaian pada baris dan kolom yang 

sesuai. Penilaian terdiri atas 4 kategori, yaitu kurang (skor 1), cukup (skor 2), baik 

(skor 3), dan sangat baik (skor 4). Aspek yang diamati pada kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran matematika dengan penerapan teknik probing-

prompting dan tabel pengelolaan pembelajaran diperlihatkan pada Lampiran D. 

Berdasarkan tabel pengelolaan pembelajara dapat dilihat pada tabel 4.10 

kemampuan guru selama 4 kali pertemuan menunjukan sebagai berikut: 

Table 4.10 Deskripsi Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Penerapan 

Teknik Probing-Prompting 

ASPEK PENGAMATAN PERTEMUAN 
Rata
-rata 

Kategri 

Kegiatan Belajar Mengajar 1 2 3 4 5 6   
Kegiatan Awal  
1.  Guru memberi salam, menanyakan 
kabar dan mengecek kehadiran siswa 

 

4 4 4 4 

 

4 
Sangat 
Aktif 

2.  Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan di capai 

4 4 4 4 4 
Sangat 
Aktif 

3.  Guru mengingatkan siswa tentang materi 
yang di pelajari sebelumnya 

4 4 4 4 4 
Sangat 
Aktif 

Rata-rata 4 4 4 4 4  
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Kegiatan Inti       
1.   Guru memberikan penjelasan singkat 
mengenai materi yang diajarkan. 

4 4 4 4 4 
Sangat 
Aktif 

2.   Guru menghadapkan siswa pada situasi 
baru, misalnya dengan memperhatikan 
rumus, gambar, atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan. 

4 4 4 4 4 
Sangat 
Aktif 

3.   Guru mengajukan persoalan kepada 
seluruh siswa sesuia dengan indikator 
terkait dengan rumus, gambar, atau situasi 
lainnya yang mengandung permasalahan 
yang terlah dihadapkan kepada siswa. 

4 4 4 4 4 
Sangat 
Aktif 

4.   Menunggu beberapa saat untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa 
dalam merumuskan jawaban atau 
melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya. 

3 3 4 4 3,5 
Sangat 
Aktif 

5.   Menunjuk salah satu siswa untuk 
menjawab pertanyaan. 

3 3 4 4 3,5 
Sangat 
Aktif 

6.  Jika jawabannya tepat, maka guru 
meminta tanggapan kepada siswa lain. 
Namun, jika siswa tersebut mengalami 
kemacetan jawaban atau jawaban yang 
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau 
diam, maka guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan lain yang jawabannya 
merupakan petunjuk penyelesaian 
pertanyaan sebelumnya. 

3 3 4 4 3,5 
Sangat 
Aktif 

7.   Kemudian guru memberikan pertanyaan 
yang menuntut siswa berfikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sehinmgga siswa dapat 
menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan 
yang diajukan pada tahap sebelumnya ini 
sebaiknya di berikan juga pada siswa lain 
agar seluruh siswa terlihat dalam kegiatan 
probing-prompting. 

3 4 4 4 3,75 
Sangat 
Aktif 

 

8.   Guru mengajukan pertanyaan akhir 
pada siswa yang berbeda untuk lebih 
menekankan bahwa indikator atau tujuan 
pembelajaran tersebut benar benar telah di 
pahami oleh seluruh siswa. 

 
3 4 4 4 

 
3,75 

Sangat 
Aktif 

Rata – rata 3,38 3,63 4 4 3,75  
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Penutup       
1.   Memberikan penghargaan kepada siswa 
yang aktif dan lebih kreatif dalam 
memecahkan masalah. 

3 4 4 4 3,75 
Sangat 
Aktif 

2.  Memberikan arahan kepada siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya. 

3 4 4 4 3,75 
Sangat 
Aktif 

3.  Mengakhiri pertemuan dengan 
mengucapkan salam. 

3 4 4 4 3,75 
Sangat 
Aktif 

Rata – rata 3 4 4 4 3,75  
Rata-rata keseluruhan 3,46 3,88 4 4 3,83  

Sumber : Lampiran D 

Dilihat dari deskripsi di atas rata-rata skor kemampuan guru selama 4 kali 

pertemuan adalah 3,83 dari skor ideal 4 berada pada kategori sangat baik. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran 

sudah sesuai dengan harapan yaitu efektif. 

2. Analisis Statistika Inferensial  

Analisis statistika inferensial pada bagian ini digunakan untuk pengujian 

hipotesis yang telah dikemukakan pada bab II. Sebelum dilakukan uji hipotesis 

maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat. Berdasarkan 

hasil perhitungan komputer dengan bantuan program SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah skor rata-rata hasil belajar 

siswa (pretest-posttest) berdistribusi normal. Kriteria pengujiannya adalah: 

   diterima Jika P ≥ α = 0,05 maka distribusinya adalah normal.  

   ditolak Jika P < α = 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal 

Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, hasil analisis skor rata-rata 

untuk pretest menunjukkan nilai Pvalue > α yaitu 0,200 > 0,05 dan skor rata-rata 
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untuk posttest menunjukkan nilai pvalue > α yaitu 0,137 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa skor pretest dan posttest termasuk kategori normal. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dianalisis dengan menggunakan uji-t dan uji z untuk mengetahui 

apakah teknik probing-prompting efektif diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas VII. SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. 

1) Rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan teknik probing-prompting 

mencapai nilai KKM minimal 68. Untuk keperluan pengujian secara statistik, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

   : µ = 67,9 melawan    : µ > 67,9  

µ = rata-rata hasil belajar matematika setelah pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis One sample t-test diperoleh Nilai P = 0,002 <   = 

0,05 berarti    ditolak dan    diterima. Ini menunjukan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa setelah diajar melalui penerapan teknik probing-prompting yaitu 

76,29. Yakni rata-rata hasil belajar posttest siswa kelas VII. SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng mencapai 

nilai KKM. 

2) Rata-rata gain ternormalisasi setelah diberikan perlakuan minimal 0,30 

(kategori sedang). Untuk keperluan pengujian secara statistik, maka 

dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut: 

   : µg = 0,30 melawan    : µg > 0,30  

µg = Parameter skor rata-rata gain ternormalisasi 
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Berdasarkan hasil analisis One sample t-test diperoleh Nilai P = 0,00 <   = 

0,05 berarti    ditolak dan    diterima, yakni rata-rata gain ternormalisasi hasil 

belajar siswa berada pada kategori tinggi. Ini menunjukan bahwa rata-rata gain 

ternormalisasi pada siswa kelas VII. SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng lebih dari 0,30. 

3) Persentase hasil belajar siswa dengan menggunakan penerapan teknik 

probing-prompting secara klasikal minimal 75% 

Berdasarkan hasil analisis Uji z diperoleh Nilai P = 2,132 >   = 0,05 berarti 

   ditolak dan    diterima, yang menunjukkan persentase hasil belajar siswa  

dengan menggunakan penerapan teknik probing-prompting mencapai ketuntasan 

klasikal pada siswa kelas VII. SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng lebih dari 75%. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 

maka pada bagain ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

pembahasan hasil analisis deskriptif serta pembahasan analisis inferensial. 

 

1. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif 

Pembahasan hasil analisis deskriptif tentang (1) ketuntasan hasil belajar siswa 

serta peningkatannya, (2) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika 

dengan penerapan teknik probing-prompting, (3) keterlaksanaan pembelajaran 

melalui penerapan teknik probing-prompting, (4) respon siswa terhadap 
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pembelajaran matematika melalui penerapan teknik probing-prompting. Keempat 

aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Hasil Belajar Siswa 

1) Hasil Belajar Siswa sebelum diterapkan Teknik Probing-Prompting 

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran 

matematika melalui penerapan teknik probing-prompting menunjukkan bahwa 

dari 28 siswa keseluruhan tidak ada siswa yang mencapai ketuntasan individu 

(mendapat skor prestasi minimal 68), dengan kata lain hasil belajar siswa sebelum 

diterapkan teknik probing-prompting umumnya masih tergolong rendah dan tidak 

memenuhi kriteria ketuntasan klasikal. 

2) Hasil Belajar Siswa setelah diterapkan Teknik Probing-Prompting 

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran 

matematika melalui penerapan teknik probing-prompting menunjukkan bahwa 

terdapat 28 siswa dari jumlah keseluruhan siswa 24 atau 86% siswa mencapai 

ketuntasan individu (mendapat skor prestasi minimal 75). Sedangkan siswa yang 

tidak mencapai ketuntasan minimal atau individu sebanyak 4 orang atau 14%. 

Dengan kata lain hasil belajar siswa setelah diterapkan teknik probing-prompting 

mengalami peningkatan karena tergolong sedang dan sudah memenuhi kriteria 

ketuntasan klasikal. Hal ini berarti bahwa teknik probing-prompting dapat 

membantu siswa untuk mencapai ketuntasan klasikal. 

3) Normalized Gain atau Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Setelah Diterapkan Teknik Probing-Prompting 

Hasil pengolaan data yang telah dilakukan (lampiran D) menunjukkan bahwa 

hasil normalized gain atau rata-rata gain ternormalisasi siswa setelah diajar 
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dengan menggunakan teknik probing-prompting adalah 0,70. Itu artinya 

peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren 

Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng setelah diterapkan 

teknik probing-prompting umumnya berada pada kategori tinggi karena nilai 

gainnya berada pada interval g = 0,70. 

 

b. Aktivitas siswa  

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan teknik probing-prompting pada siswa kelas VII.C SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

menunjukkan bahwa siswa aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam hasil 

pengamatan aktivitas siswa terlihat bahwa guru dan peserta didik aktif, dimana 

diperoleh bahwa rata-rata persentase aktivitas siswa dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan keempat telah memenuhi kriteria keefektifan aktivitas siswa 

secara klasikal ≥ 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran yaitu 76%. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan keempat, siswa yang diobservasi telah melaksanakan aktivitas dalam 

penerapan teknik probing-prompting sesuai yang diharapkan. 

c. Respon siswa 

Hasil analisis data respon siswa yang didapatkan setelah melakukan 

penelitian ini menunjukkan adanya respon yang positif. Dari sejumlah aspek yang 

ditanyakan, siswa senang terhadap cara mengajar yang diterapkan oleh guru 

dengan menggunakan teknik probing-prompting, siswa merasa lebih berani 

mengungkapkan pendapat dan merasa ada kemajuan setelah diterapkan teknik 
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probing-prompting dalam pembelajaran matematika. Secara umum rata-rata 

keseluruhan persentase respon siswa sebesar 96%. Hal ini tergolong respon positif 

sebagaimana standar yang telah ditentukan yaitu ≥ 75%. 

 

d. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Dari hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran yang merupakan kemampuan guru mengelola 

pembelajaran melalui penerapan teknik probing-prompting guru sudah mengelola 

pembelajaran dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari nilai rata-rata dari 

keseluruhan aspek yang diamati yaitu sebesar 3,83 dan umumnya berada pada 

kategori sangat baik. Sesuai dengan kriteria keefektifan bahwa kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai kriteria baik atau 

sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran matematika melalui penerapan teknik probing-prompting sudah 

efektif. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika siswa tuntas secara klasikal dan terjadi peningkatan hasil 

belajar dimana nilai gainnya lebih dari atau sama dengan 0.3, aktivitas siswa 

mencapai kriteria aktif, respons siswa terhadap penerapan tektik probing-

prompting positif, serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran baik. 

Sehingga keempat aspek indikator efektivitas telah terpenuhi maka pembelajaran 

dikatakan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “teknik probing-

prompting efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 
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VII.C SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. 

Bantaeng”. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh : 

1). Penelitian dilakukan oleh Yuriska mayasari, Irwan dan Mirna. 2014. 

Penerapan teknik probing-prompting dalam pembelajaran matematika siswa kelas 

VIII MTSN Lubuk Buaya Padang. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut 

adalah: (1) kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan teknik 

probing-prompting lebih baik dari peningkatan komukasi matematis siswa yang 

diajar tanpa pembelajaran teknik probing-primpting, (2) peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang belajar dengan probing-prompting jika dilihat 

dari nilai gain-nya lebih tinggi dari pada pembelajaran konvensionan yang berada 

pada kategori tinggi, sementara peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang belajar dengan konvensional nilai gain-nya berada pada kategori 

sedang. 

2. Resi Afriyanti meneliti tentang pengaruh penerapan model pembelajaran 

probing prompting disertai mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada materi koloid di sekolah menengah atas negeri 5 pekanbaru. Model 

pembelajaran probing prompting menggunakan media mind mapping dapat 

meningktkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk hasil belajar siswa diperoleh 

rata-rata nilai post test dari kelas eksperimen adalah 83,75, sedangkan rata-rata 

nilai post test kelas kontrol adalah 79,375 dengan persentase pengaruhnya sebesar 

15% sehingga didapat nilai hitung sebesar 3,36 dengan t tabel pada taraf 
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signifikan5% adalah sebesar 2,00%. Untuk aktivitas belajar dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari nilai 36 thitung≤ttabeldimana thitung= 2,45 sedangkan nilai t 

tabel pada taraf signifikan 5% = 2,00. 49 

 

2. Pembahasan Hasil Analisis Inferensial 

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa data pretest dan posttest telah 

memenuhi uji normalitas yang merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji 

hipotesis. Data pretest dan posttest telah terdistribusi normal karena nilai sig > α 

(0,05). Karena data berdistribusi normal maka memenuhi kriteria untuk digunakan 

uji-t dan uji z untuk menguji hipotesis penelitian.  

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-t one sample test dengan 

sebelumnya melakukan uji normalized gain pada data pretest dan data posttest, 

telah diperoleh nilai P = 0,002 <   = 0,05, sehinggan    ditolak dan    diterima, 

yang berarti bahwa terjadi peningkatan hasil belajar setelah diterapkan teknik 

probing-prompting pada pembelajaran matematika kelas VII. SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng dimana 

nilai gainnya lebih dari 0,30. Ketuntasa belajar siswa setelah diajar dengan 

menggunakan teknik probing-prompting secara klasikal lebih dari 74,9%. 

Dari hasil analisis Deskriptif dan Inferensial yang diperoleh, ternyata cukup 

mendukung teori yang telah dikemukakan pada kajian teori. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa “teknik probing-prompting efektif diterapkan dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII.C SMP Pondok Pesantren Darud 

Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng”.  
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Tabel 4.11 Uji Hipotesis 

Indikator 
Kriteria Hasil 

Kesimpulan 
Deskriptif Inferensial Deskriptif Inferensial 

1. Hasil belajar   

a) Rata-rata hasil 

belajar siswa 

  > 67,9 

P <   

  > 76,29 P = 0,002 <   

= 0,05 

Memenuhi 

b) Rata-rata nilai 

gain 

   > 0,30    > 0,70 P = 0,00 <   = 

0,05 

Memenuhi 

c) Ketuntasan hasil 

belajar 

  > 75%    >      > 86% P = 2,132 >   

= 0,05 

Memenuhi 

2. Aktifitas siswa ≥ 75% -  76% -  Memenuhi 

3. Respon siswa  ≥ 75% -  96%  -  Memenuhi 

4. Kemampuan guru   ̅ ≤ 2,5  

Kategori 

aktif 

-   ̅ = 3,83 

Sangat 

aktif  

-  

Memenuhi 

        Sumber : lampiran D 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penerapan Teknik Probing-Prompting efektif diterapkan pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. Hal ini ditunjukkan oleh: 

1. Hasil belajar matematika 

a) Rata-rata hasil belajar matematika siswa mencapai nilai KKM yaitu 76,29 

dengan P = 0,002 <   = 0,05. 

b) Rata-rata peningkatan belajar matematika siswa atau    berada pada 

kategori Tinggi dengan    = 0,70 pada P = 0,00 <   = 0,05. 

c) Tercapai ketuntasan belajar siswa dengan   = 86% pada      = 2,132 > 

       = 0,1736. 

2. Rata-rata aktivitas siswa berada pada kategori aktif dengan persentasi 76%. 

3. Rata-rata respon siswa positif terhadap model pembelajaran probing-prompting 

positif dengan persentasi 96%. 

Dari hasil analisis statistika Deskriptif dan Inferensial ketiga indikator 

efektivitas telah terpenuhi, maka pembelajaran dikatakan efektif. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik probing-prompting efektif diterapkan 

terhadap pembelajaran matematika pada siswa kelas VII.C SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. 
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B. Saran  

setelah melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan bahwa: 

1. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan hasil hasil 

penelitian dalam mengambil suatu kebijakan. 

2. Kepada para guru/pengajar bidang studi matematika agar menjadikan teknik 

probing-prompting sebagai salah satu alternatif pembelajaran dan 

menerapkannya di dalam kelas guna meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa di sekolah. 

3. Diharapkan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan 

agar mengalokasikan waktu yang lebih banyak sehingga hasil yang di dapatkan 

lebih baik. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB.

BANTAENG

Mata Pelajaran :  Matematika

Kelas/Semester : VII/I

Materi Pokok :  Himpunan

Waktu :  2 x 40 menit ( pertemuan ke-1 )

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan

pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD) Indikator

3.4. Menjelaskan himpunan,

himpunan bagian, himpunan

3.4.1. Menyatakan  masalah  sehari-hari
dalam  bentuk  himpunan  dan
mendata  anggotanya;



semesta, himpunan kosong,

komplemen himpunan, dan

melakukan operasi biner pada

himpunan menggunakan

masalah kontekstual

3.4.2. Menyebutkan anggota dan bukan
anggota himpunan;

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat:

 Menyatakan  masalah  sehari-hari  dalam  bentuk  himpunan  dan

mendata  anggotanya;

 Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan;

D. Materi Pembelajaran

 Konsep Himpunan

 Himpunan adalah kumpulan benda atau obyek yang didefinisikan

dengan jelas.

 Contoh kumpulan yang termasuk himpunan adalah:

- Kumpulan siswa kelas VII SMP PONPRS DDI Mattoanging Kab.

Bantaeng

- Kumpulan kendaraan roda empat

- Kumpulan siswa yang memakai kacamata

 Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan adalah:

- Kumpulan siswa yang cerdas

- Kumpulan makanan yang enak

- Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia

E. Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran

Model : Pembelajaran langsung

Metode : Ceramah , Tanya jawab, diskusi

Teknik : Probing-Prompting



F. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Media : Lembar Kerja Peserta Didik

2. Alat dan bahan : Papan tulis, spidol, dll

3. Sumber Belajar

 Buku Matematika kelas VII SMP

 Internet

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

NO Langkah-langkah pembelajaran
Waktu
(menit)

1 PEDAHULUAN
1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan mengecek

kehadiran siswa
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di

capai
3. Guru mengingatkan siswa tentang materi yang di

pelajari sebelumnya

10

2 KEGIATAN INTI
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi

yang diajarkan.
2. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya

dengan memperhatikan rumus, gambar, atau situasi
lainnya yang mengandung permasalahan.

3. Guru mengajukan persoalan kepada seluruh siswa
sesuia dengan indikator terkait dengan rumus, gambar,
atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan
yang terlah dihadapkan kepada siswa.

4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan
kesempatan kepada siswa dalam merumuskan jawaban
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.

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

kepada siswa lain. Namun, jika siswa tersebut
mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka guru
mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang
jawabannya merupakan petunjuk penyelesaian
pertanyaan sebelumnya.

7. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang menuntut
siswa berfikir pada tingkat yang lebih tinggi, sehinmgga
siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan
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kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang
diajukan pada tahap sebelumnya ini sebaiknya di
berikan juga pada siswa lain agar seluruh siswa terlihat
dalam kegiatan probing-prompting.

8. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang
berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator atau
tujuan pembelajaran tersebut benar benar telah di
pahami oleh seluruh siswa.

3 PENUTUP
1. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan

lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
2. Memberikan arahan kepada siswa untuk mempelajari

materi selanjutnya.
3. Mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam.

10

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Teknik Penilain

a. Sikap/Perilaku : Non Tes
b. Pengetahuan    : Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
a. Sikap/Perilaku : Observasi
b. Pengetahuan    ; Uraian

Makassar, Januari 2021

Peneliti

SUSI SANTI
NIM. 10536494614



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB.

BANTAENG

Mata Pelajaran :  Matematika

Kelas/Semester : VII/I

Materi Pokok :  Himpunan

Waktu :  3 x 40 menit ( pertemuan ke-2 )

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan

pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD) Indikator

3.4. Menjelaskan himpunan,

himpunan bagian, himpunan

3.4.3.     Mmenyajikan himpunan dengan
menyebutkan anggotanya

3.4.4.     menyajikan himpunan dengan



semesta, himpunan kosong,

komplemen himpunan, dan

melakukan operasi biner pada

himpunan menggunakan

masalah kontekstual

menuliskan sifat yang dimilikinya
3.4.5.     menyajikan himpunan dengan

notasi pembetuk himpunan

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat:

 Menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya

 Menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya.

 Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan.

D. Materi Pembelajaran

Penyajian himpunan ada 3, yaitu:

 Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya (enumerasi).

Contoh: A= {3,5,7}

 Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya.

Contoh: A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan

kurang dari 8.

 Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan.

Contoh: A {xI1< x < 8, x adalah bilangan ganjil}

E. Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran

Model : Pembelajaran langsung

Metode : Ceramah , Tanya jawab, diskusi

Teknik : Probing-Prompting

F. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Media : Lembar Kerja Siswa

2. Alat dan bahan : Papan tulis, spidol, dll



3. Sumber Belajar

 Buku Matematika kelas VII SMP

 Internet

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

NO Langkah-langkah pembelajaran
Waktu
(menit)

1 PEDAHULUAN
1. Guru memberi salam,menanyakan kabar dan

mengecek kehdiran siswa
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

di capai
3. Guru mengingatkan siswa tentang materi yang di

pelajari sebelumnya

10

2 KEGIATAN INTI
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi

yang diajarkan.
2. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya

dengan memperhatikan rumus, gambar, atau situasi
lainnya yang mengandung permasalahan.

3. Guru mengajukan persoalan kepada seluruh siswa
sesuia dengan indikator terkait dengan rumus, gambar,
atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan
yang terlah dihadapkan kepada siswa.

4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan
kesempatan kepada siswa dalam merumuskan jawaban
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.

5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab
pertanyaan.

6. Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan
kepada siswa lain. Namun, jika siswa tersebut
mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang
jawabannya merupakan petunjuk penyelesaian
pertanyaan sebelumnya.

7. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang
menuntut siswa berfikir pada tingkat yang lebih tinggi,
sehinmgga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan
yang diajukan pada tahap sebelumnya ini sebaiknya di
berikan juga pada siswa lain agar seluruh siswa terlihat
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dalam kegiatan probing-prompting.
8. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang

berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator atau
tujuan pembelajaran tersebut benar benar telah di
pahami oleh seluruh siswa.

3 PENUTUP
1. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan

lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
2. Memberikan arahan kepada siswa untuk mempelajari

materi selanjutnya.
3. Mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam.

10

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Teknik Penilain

a. Sikap/Perilaku : Non Tes
b. Pengetahuan    : Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
a. Sikap/Perilaku : Observasi
b. Pengetahuan    ; Uraian

Makassar, Januari 2021

Peneliti

SUSI SANTI
NIM. 10536494614



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB.

BANTAENG

Mata Pelajaran :  Matematika

Kelas/Semester : VII/1

Materi Pokok :  Himpunan

Waktu :  2 x 40 menit ( pertemuan ke-3 )

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan

pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD) Indikator

3.4. Menjelaskan himpunan,

himpunan bagian, himpunan

3.4.6.     Menyatakan himpunan kosong

3.4.7.     Menyatakan himpunan semesta



semesta, himpunan kosong,

komplemen himpunan, dan

melakukan operasi biner pada

himpunan menggunakan

masalah kontekstual

dari suatu himpunan

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat:

 Menyatakan himpunan kosong

 Menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan.

D. Materi Pembelajaran

Penyajian himpunan ada 3, yaitu:

 Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota.

 Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek

pembicaraan, dan dilambangkan dengan S.

 Himpunan semesta dari suatu himpunan tidak hanya tunggal, misalnya:

himpunan semesta yang mungkin dari A = { 1, 3, 5, 7 } adalah:

a. S = { 1, 3, 5, 7 }

b. S = { bilangan ganjil }

E. Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran

Model : Pembelajaran langsung

Metode : Ceramah , Tanya jawab, diskusi

Teknik : Probing-Prompting

F. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Media : Lembar Kerja Siswa

2. Alat dan bahan : Papan tulis, Spidol, dll

3. Sumber Belajar

 Buku Matematika kelas VII SMP

 Internet



G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

NO Langkah-langkah pembelajaran
Waktu
(menit)

1 PEDAHULUAN
1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan

mengecek kehdiran siswa
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

di capai
3. Guru mengingatkan siswa tentang materi yang di

pelajari sebelumnya

10

2 KEGIATAN INTI
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi

yang diajarkan.
2. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya

dengan memperhatikan rumus, gambar, atau situasi
lainnya yang mengandung permasalahan.

3. Guru mengajukan persoalan kepada seluruh siswa
sesuia dengan indikator terkait dengan rumus, gambar,
atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan
yang terlah dihadapkan kepada siswa.

4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan
kesempatan kepada siswa dalam merumuskan jawaban
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.

5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab
pertanyaan.

6. Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan
kepada siswa lain. Namun, jika siswa tersebut
mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang
jawabannya merupakan petunjuk penyelesaian
pertanyaan sebelumnya.

7. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang
menuntut siswa berfikir pada tingkat yang lebih tinggi,
sehinmgga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan
yang diajukan pada tahap sebelumnya ini sebaiknya di
berikan juga pada siswa lain agar seluruh siswa terlihat
dalam kegiatan probing-prompting.

8. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang
berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator atau
tujuan pembelajaran tersebut benar benar telah di
pahami oleh seluruh siswa.
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3 PENUTUP
1. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan

lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
2. Memberikan arahan kepada siswa untuk mempelajari

materi selanjutnya.
3. Mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam.

10

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Teknik Penilain

a. Sikap/Perilaku : Non Tes
b. Pengetahuan    : Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
a. Sikap/Perilaku : Observasi
b. Pengetahuan    ; Uraian

Makassar, Januari 2021

Peneliti

SUSI SANTI
NIM. 10536494614



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB.

BANTAENG

Mata Pelajaran :  Matematika

Kelas/Semester : VII/1

Materi Pokok :  Himpunan

Waktu :  2 x 40 menit ( pertemuan ke-4 )

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan

pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD) Indikator

3.5  Menjelaskan dan melakukan

operasi biner,pada himpunan

3.5.1 Mengenal bentuk diagram venn

3.5.2  Menulis anggota himpunan pada



menggunakan masalah

konstekstual

diangram venn

3.5.3  Menggambarkan permasalahan

himpunan dengan diagram ven

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat:

 Mengenal bentuk diagram venn

 Menulis anggota himpunan pada diangram venn

 Menggambarkan diagram venn dari suatu masalah himpunan

D. Materi Pembelajaran

1. Defenisi Diagram Venn:

Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama

John Venn (1834-1923). Diagram ini mempunyai bentuk persegi panjang

yang digunakan untuk menggambarkan himpunan semesta yang di

dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran yang menggambarkan keterkaitan

suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Petunjuk dalam membuat

diagram venn antara lain:

a) Himpunan semesta (S) digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf
S diletakkan disudut kiri atas pesegi panjang.

b) Setiap himpunan yang dibicarakan (selain himpunan kosong)
ditunjukan oelh kurva tertutup.

c) Setiap anggota ditunjukkan dengan nokta (titik)
d) Bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya

tidak perlu dituliskan.
2. Bentuk Diagram Venn untuk Operasi-operasi pada Himpunan

Hubungan antara himpunan-himpunan dalam diagram venn membentuk

beberapa pola seperti berikut:

Gambar I Gambar II Gambar III



E. Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran

Model : Pembelajaran langsung

Metode : Ceramah , Tanya jawab, diskusi

Teknik : Probing-Prompting

F. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Media : Lembar Kerja Siswa

2. Alat dan bahan : Papan tulis, Spidol, dll

3. Sumber Belajar

 Buku Matematika kelas VII SMP

 Internet

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

NO Langkah-langkah pembelajaran
Waktu
(menit)

1 PEDAHULUAN
1. Guru memberi salam, menanyakan kabar dan

mengecek kehdiran siswa
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

di capai
3. Guru mengingatkan siswa tentang materi yang di

pelajari sebelumnya

10

2 KEGIATAN INTI
1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi

yang diajarkan.
2. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya

dengan memperhatikan rumus, gambar, atau situasi
lainnya yang mengandung permasalahan.

3. Guru mengajukan persoalan kepada seluruh siswa
sesuia dengan indikator terkait dengan rumus, gambar,
atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan
yang terlah dihadapkan kepada siswa.

4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan
kesempatan kepada siswa dalam merumuskan jawaban
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.

5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab
pertanyaan.

6. Jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan

60



kepada siswa lain. Namun, jika siswa tersebut
mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang
jawabannya merupakan petunjuk penyelesaian
pertanyaan sebelumnya.

7. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang
menuntut siswa berfikir pada tingkat yang lebih tinggi,
sehinmgga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan
yang diajukan pada tahap sebelumnya ini sebaiknya di
berikan juga pada siswa lain agar seluruh siswa terlihat
dalam kegiatan probing-prompting.

8. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang
berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator atau
tujuan pembelajaran tersebut benar benar telah di
pahami oleh seluruh siswa.

3 PENUTUP
1. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan

lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
2. Memberikan arahan kepada siswa untuk mempelajari

materi selanjutnya.
3. Mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam.

10

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Teknik Penilain

a. Sikap/Perilaku : Non Tes
b. Pengetahuan    : Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
a. Sikap/Perilaku : Observasi
b. Pengetahuan    ; Uraian

Makassar, Januari 2021

Peneliti

SUSI SANTI
NIM. 10536494614



DAFTAR HADIR SISWA KELAS VII.C SMP PONDOK PESANTREN
DARUD DA’WAH WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAAENG

No Nis Nama Siswa
Pertemuan Ke-

Pre
test II III IV V Pos

test
1. 2021 042 A. Anna Alfatun Nisa

2. 2021 043 A. Meutia Athaillah AS

3. 2021 044 Adira Vega Yulianti

4. 2021 045 Alya Thalita Azilah

5. 2021 046 Andi Cinta Aurel Maharani

6. 2021 047 Annisha Anugrah Anum

7. 2021 048 Arifathul Khaulia

8. 2021 050 Cahya Kiramani Fajrina

9. 2021 051 Fitrah Ayuningsih

10. 2021 052 Husnul Puspita

11. 2021 053 Izzatun Isnaeni

12. 2021 054 Khanza Zahiya Ramadhana Hatta

13. 2021 055 Muafiq Azizah

14. 2021 056 Mutmainnah

15. 2021 057 Nabila Wahyu

16. 2021 058 Nadiyatul Islamiyah

17. 2021 059 Norine Sulaiman

18. 2021 060 Nur Azizah Kaimuddin

19. 2021 061 Nur Fadillah

20. 2021 062 Nurfadillah

21. 2021 063 Nursalina Putri Darty

22. 2021 064 Nurul Izzah Azzahrah

23. 2021 065 Nurul Putria Afifah

24. 2021 066 Putri Zahira Amir

25. 2021 067 Rizky Aulia Zahra

26. 2021 068 Uni Ulfya Uthaya

27. 2021 070 Zalfa Firyal Balqis

28. 2021 071 Nurul Aulia Angriana

Jumlah Siswa yang Hadir

Keterangan:
 = Hadir A = Alfa S = Sakit i = izin



DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK
KELAS VII.C SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG

KELOMPOK 1

1. Meutia Athaillah AS

2. Andi Cinta Aurel Maharani

3. Annisha Anugrah Anum

4. Arifathul Khaulia

5. Zalfa Firyal Balqis

KELOMPOK 2

1. Alya Thalita Azilah

2. Izzatun Isnaeni

3. Fitrah Ayuningsih

4. Nurul Izzah Azzahrah

5. Rizky Aulia Zahra

KELOMPOK 3

1. Nur Fadillah

2. Putri Zahira Amir

3. Uni Ulfya Uthaya

4. Nursalina Putri Darty

5. Muafiq Azizah

KELOMPOK 4

1. Anna Alfatun Nisa

2. Mutmainnah

3. Norine Sulaiman

4. Nur Azizah Kaimuddin

SKELOMPOK 5

1. Nadiyatul Islamiyah

2. Nurul Putria Afifah

3. Husnul Puspita

4. Adira Vega Yulianti

SKELOMPOK 6

1. Nabila Wahyu

2. Nurfadillah

3. Nurul Aulia Angriana

4. Khanza Zahiya Ramadhana

Hatta

5. Cahya Kiramani Fajrina



JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN
KELAS VII. C SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH

WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG
TAHUN AJARAN 2021/2022

No HARI/TGL Kegiatan Tempat
1. Rabu, 27 Agustus 2021 Pemberian Pretest VII.C
2. Ahad, 31 Agustus 2021 Mengajar VII.C
3. Rabu, 3 November 2021 Mengajar VII.C
4. Ahad, 7 November 2021 Mengajar VII.C
5. Rabu, 10 November 2021 Mengajar VII.C
6. Ahad, 14 November 2021 Pemberian Posttest

dan Angket respon
siswa

VII.C



LAMPIRAN B:

B.1 Kisi-kisi Tes Hasil Belajar

B.2 Instrumen Tes Hasil Belajar

B.3 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran



KISI-KISI TES HASIL BELAJAR

Nama Sekolah : SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah  Wal  Irsyad   (DDI)
Mattoanging Kab. Bantaeng

Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Himpunan
Kelas/Semester : VII/Ganjil

Kompetensi Dasar Indikator Nomor
Soal

Bentuk
Tes

3.4 Menjelaskan dan
menyatakan
himpunan, himpunan
bagian, himpunan
semesta, himpunan
kosong, komplemen
himpunan,
menggunakan
masalah kontekstual

3.4.1 Menyatakan  masalah sehari-hari
dalam bentuk himpunan dan
mendata anggotanya

1

Tes

3.4.2 Menyebutkan anggota dan bukan
anggota himpunan;

2

3.4.3 Menyajikan himpunan dengan
menyebutkan anggotanya

3.4.4 Menyajikan himpunan dengan
menuliskan sifat yang dimilikinya

3.4.5 Menyajikan himpunan dengan
notasi pembentuk himpunan

3

3.4.6 Menyatakan himpunan kosong 4

3.4.7 Menyatakan himpunan semesta dari
suatu himpunan. 5

3.5  Menjelaskan dan
melakukan operasi
biner,pada
himpunan
menggunakan
masalah
konstekstual

3.5.1 Mengenal bentuk diagram venn

3.5.2  Menulis anggota himpunan pada
diangram venn

6

3.5.3  Menggambarkan permasalahan
himpunan dengan diagram venn 7



KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN

PENSKORAN TES HASIL BELAJAR

(PRETEST)

NO. JAWABAN BOBOT SKOR

1

a. { motor, sepeda }

b. { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

c. { merah, kuning, hijau }

3

3

3
9

2

a. A = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

b. B = { 1,3,5,7,9,11,13,15 }

c. C = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

d. D = { −2,−1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

e. E = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }

3

3

3

3

3

15

3

a. A = { ⎹ < 30 dan ∈ bilangan

asli kelipatan 3 }

b. A = {3, 9,12,15,18,21,24,27}
4

4

8

4

a. Bilangan ganjil antara 7 dan 9 tidak

ada, maka himpuna M adalah

himpunan kosong.

b. Bilangan prima genap ada, yaitu 2 jadi

himpunan L mempunyai satu anggota,

yaitu 2. Himpunan L bukan

merupakan himpunan kosong.

c. Tidak ada kuda yang bertanduk, jadi

himpunan N adalah himpunan kosong.

3

3

3

9



5

a. S = {Bilingan Prima} atau

S = {Bilangan Asli} atau

S = {Bilanagan Cacah}

b. S = {Binatang}

S = {Binatang Berkaki Empat} atau

S = {Binatang Memamah Biak}

3

3

6

6

Bentuk diagram venn, dari himpunan semesta

S = { a, b, c, d, e, f, g} dengan A = {b, d, f, g}

adalah:

5 5

7

a. Himpunan A dengan B adalah himpunan

bagian dimana B    A

b. Himpunan A dengan C adalah himpunan
irisan / saling berpotongan

5

5 15

S

 a
 e
 c

 b
 d
 f
 g

S

 1
 3
 5
 7
 8

 2
 4
 6

S

 3
 5
 7

 4
 2
 6

 1

 8

A C

A

B

A



c. Himpunan B dengan C adalah himpunan
saling lepas

5

JUMLAH 67 67

Perhitungan Nilai Akhir Siswa

Nilai Akhir = ×

S
B C

 4
 2
 6

 1
 3

 5
 7

 8



KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN

PENSKORAN TES HASIL BELAJAR

(POSTEST)

NO. JAWABAN BOBOT SKOR

1

a. “Gugusan planet tata surya” pernyataan

tersebut merupakan himpuna karena

anggota-anggotanya dapat disebutkan,

antara lain Mars, Jupiter, Uranus, dan

lain sebagainya.

b. “kumpulan makanan enak” pernyataan

tersebut bukan merupakan suatu

himpuna, karena makanan enak menurut

seseorang belum tentu enak menurut

orang lain.

c. “kumpulan bilangan cacah yang kurang

dari 4” pernyataan tersebut merupakan

himpunan  karena anggotanya dapat

disebut, yaitu 0, 1, 2, dan 3

5

5

5

15

2

a. Q = {b, c, d, f}

b. X = {1, 3, 5, 7,  9, 11}

c. U = {Senin, Selasa, Sabtu}

3

3

3

9

3

a. A = { ⎹ < 30 dan ∈ bilangan asli

kelipatan 3 }

b. A = {3, 9,12,15,18,21,24,27}
4

4

8



4

a. Himpunan nama bulan dalam satu tahun

yang huruf awalanya dimulai dengan

huruf  “K”. Pada kenyataannya tidak ada

nama bulan yang diawali dengan huruf

“K” dengan demikian himpunan tersebut

disebut himpunan kosong karena

himpunan tersebut jelas tidak memiliki

anggota.

b. Bilangan prima genap ada, yaitu 2 jadi

himpunan L mempunyai satu anggota,

yaitu 2. Himpunan L bukan merupakan

himpunan kosong.

c. Himpunan bilangan ganjil yang habis

dibagi 2. Maka himpunan ini disebut

himpunan kosong karena tidak ada

bilangan ganjil yang habis dibagi 2.

3

3

3

9

5

a. A  = {Bilingan Genap} atau

A = {Bilangan Asli} atau

A = {Bilanagan Cacah}

6 6

6

a. S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

b. A = {1, 3, 5, 7}
5 5

7

a. Himpunan A dengan B adalah himpunan  bagian

dimana B    A

5

15

S

 1
 3
 5
 7
 8

 2
 4
 6



Perhitungan Nilai Akhir Siswa

Nilai Akhir = ×

b. Himpunan A dengan C adalah himpunan irisan /
saling berpotongan

c. Himpunan B dengan C adalah himpunan saling
lepas

5

5

JUMLAH 67 67

S

 3
 5
 7

 4
 2
 6

 1

 8

S
B C

 4
 2
 6

 1
 3

 5
 7

 8



Nama :

Nis :

Kelas :

POST - TEST

TES HASIL BELAJAR

Sekolah : SMP Pondok Pesantren Darud

Da’wah Wal Irsyad (DDI)

Mattoanging Kab. Bantaeng

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/Ganjil

Pokok Bahasan : Himpunan

Waktu : 60 menit

Petunjuk:

1. Tulislah Nama, NIS, dan kelas Anda pada tempat yang tersedia

2. Bacalah dengan seksama setiap soal yang diberikan.

3. Jawablah dengan tepat setiap soal yang diberikan.

4. Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah.

5. Periksalah dengan teliti pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan

SOAL:

1. Sebutkan pernyataan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan

merupakan himpunan pada pernyataan berikut!

a. Gugusan planet tata surya

b. Kumpilan makanan enak

c. Kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 4

Jawab:



........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Tulislah himpunan berikut.

a. Q adalah himpunan empat huruf konsonan pertama dalam abjak

b. X adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 13

c. U adalah himpunan nama-nama hari yang huruf awalnya di tandai

dengan huruf ‘S’

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Diketahui A = { bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30 }

a. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan

b. Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya.

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



4. Nyatakan, manakah dari pernyataan berikut yang termasuk himpunan

kosong dan yang bukan himpunan kosong.

a. Himpunan nama bulan dalam satu satun yang huruf awalnya dimulai

dengan huruf “K”

b. L adalah himpunan bilangan prima genap

c. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Buatlah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut A = {2,

4, 6, 8, 10}

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



6. Perhatikan diangram Venn di bawah ini.

Tentukan:

a. Anggota himpunan semesta

b. Anggota dari A

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................................

7. Diketahui: S = {1,2,3,4,5,6,7,8} jika A = {2,3,4,5,6,7}, B = {2,4,6}, C =

{1,3,5,7,8} nyatakan dalam diagram venn, dan bagaimanakah bentuk

hubungan dari:

a. Himpunan A dengan B

b. Himpunan A dengan C

c. Himpunan B dengan C

Jawab:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

1
3
5
7

2
4
6

S A B

9

8
10



........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................................



Nama :

Nis :

Kelas :

PRE - TEST

TES HASIL BELAJAR

Sekolah : SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/Ganjil

Pokok Bahasan : Himpunan

Waktu : 60 menit

Petunjuk:

1. Tulislah Nama, NIS, dan kelas Anda pada tempat yang tersedia

2. Bacalah dengan seksama setiap soal yang diberikan.

3. Jawablah dengan tepat setiap soal yang diberikan.

4. Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah.

5. Periksalah dengan teliti pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan

SOAL:

1. Tuliskan anggota dari himpunan berikut:

a. Himpunan kendaraan yang roda dua

b. Himpunan bilangan asli kurang dari 15

c. Himpunan warna lampu lalu lintas

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



2. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut:

a. A = { bilangan asli yang kurang dari 10 }

b. B = { bilangan ganjil positif yang kurang dari 16 }

c. C = { ⎹ ≤ 9 dan ∈ bilangan asli}

d. D = { ⎹ − 3 < ≤ 5 dan ∈ bilangan bulat}

e. E = { ⎹ < 10 dan ∈ bilangan cacah}

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Diketahui A = { bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30 }

a. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan

b. Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya.

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Tentukan apakah himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong atau tidak?

jelaskan

a. M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9

b. L adalah himpunan bilangan prima genap

c. N himpunan kuda yang bertanduk

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



5. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan

a. A = {2,3,5,7}

b. C = {Kerbau,Sapi, kambing}

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. Gambarkan bentuk diagram venn, dari himpunan  semesta S = { a, b, c, d, e, f, g}

dengan A = {b, d, f, g}

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. Diketahui: S = {1,2,3,4,5,6,7,8} jika A = {2,3,4,5,6,7}, B = {2,4,6}, C = {1,3,5,7,8}

nyatakan dalam diagram venn, dan bagaimanakah bentuk hubungan dari:

a. Himpunan A dengan B

b. Himpunan A dengan C

c. Himpunan B dengan C

Jawab:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



LAMPIRAN C:
C. 1 AKTIVITAS SISWA

C. 2 ANGKET RESPON SISWA

C. 3 LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN

PEMBELAJARAN



Nama Sekolah : SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal
Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VII/I
Nama Peneliti : Susi Santi
Hari/Tanggal :
Pokok Bahasan :
Pertemuan ke- :

A. Petunjuk Pengisian:

Amatilah hal-hal yang menyangkut aktivitas siswa selama kegiatan

pembelajaran berlangsung, kemudian  isilah lembar pengamatan dengan prosedur

sebagai berikut:

1. Pengamatan dilakukan kepada siswa sejak guru memulai pembelajaran.

2. Pengamatan aktivitas siswa untuk kategori dalam  aktivitas kelompok

dilakukan pada saat kegiatan siswa (kerjasama) dalam kelompok

dilaksanakan.

3. Pengamat memberikan kode/cek (√) pada kolom yang sesuai dengan aktivitas

siswa yang muncul

B. Aktivitas Siswa yang Diamati

1. Mengucapkan salam sebelum dan setelah melakukan kegiatan pembelajaran.

2. Hadir pada saat proses pembelajaran berlangsung

3. Menyimak dan memperhatikan pelajaran

4. Mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran yang belum dimengerti

5. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru ataupun teman

6. Terlibat aktif dalam kerja kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan oleh

guru

7. Tampil mempresentasikan hasil kerja kelompok sesuai dengan nomor yang

dipanggil

8. Masih perlu bimbingan mengenai materi pelajaran

LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA MELALUI TEKNIK

PROBING PROMPTING



9. Melakukan aktivitas lain di luar kegiatan pembelajaran seperti mengganggu

teman, bermain, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan keluar masuk

ruangan.

C. Lembar Observasi

No. Nama Siswa L/P
Aktivitas yang diamati

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. P
2. P
3. P
4. P
5. P
6. P
7. P
8. P
9. P
10. P
11. P
12. P
13. P
14. P
15. P
16. P
17. P
18. P
19. P
20. P
21. P
22. P
23. P
24. P
25. P
26. P
27. P
28. P

, November 2021

Observer

( )



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

MATEMATIKA MELALUI TEKNIK PROBING-PROMPTING

A. PETUNJUK

1. Berilah tanda cek () pada kolom jawaban yang sesuai dan berikan penjelasan/alasan

Anda terhadap pertanyaan yang diberikan pada tempat yang disediakan selama 5 kali

pertemuan terakhir.

2. Respon yang Anda berikan tidak mempengaruhi penilaian hasil belajar.

No Pertanyaan Ya Tidak
1. Apakah anda senang terhadap materi pembelajaran

matematika yang di ajarkan menggunakan teknik probing
prompting?

2. Apakah anda senang jika pendidik menyampaikan tujuan dan
manfaat dari materi yang dipelajari dengan teknik probing
prompting?

3. Apakah anda senang jika pendidik memberikan kesempatan
bertanya masalah yang belum dipahami?

4. Apakah anda menyukai cara mengajar guru dengan
menggunakan teknik probing prompting?

5. Setujukah anda jika ada pembelajaran berikutnya pendidik
menerapkan teknik probing prompting?

6. Apakah anda senang diberikan penghargaan setelah berhasil
mengerjakan soal?

B. SARAN

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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Nama :

Nis :

Kelas :



Petunjuk Pengisian:

Amatilah hal-hal yang menyangkut aspek kegiatan belajar mengajar

matematika yang di kelolah guru di dalam kelas. Berdasarkan aspek tersebut

pengamat diminta untuk:

A. Memberikan tanda cek (√) pada kolom terlaksana, menyangkut pengelolah

kegiatan belajar mengajar.

B. Memberikan penilaian tentang kemampuan guru mengelolah pembelajaran

berdasarkan skala penilaian berikut;

1. Kurang sekali

2. Kurang

3. Baik

4. Baik sekali

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN

MELALUI TEKNIK PROBING PROMPTING

1. Nama Sekolah : SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad
(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng

2. Kelas : VII C
3. Nama Observer :
4. Pokok Pembahasan : Himpunan



ASPEK PENGAMATAN TERLAKS
ANA PERTEMUAN Rata-

rata
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR Ya Tidak 1 2 3 4

A. Kegiatan Awal

1. Guru memberi salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa

2. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan di capai

3. Guru mengingatkan siswa tentang materi
yang di pelajari sebelumnya

B. Kegiatan Inti

1. Guru memberikan penjelasan singkat
mengenai materi yang diajarkan.

2. Guru menghadapkan siswa pada situasi
baru, misalnya dengan memperhatikan
rumus, gambar, atau situasi lainnya yang
mengandung permasalahan.

3. Guru mengajukan persoalan kepada
seluruh siswa sesuia dengan indikator
terkait dengan rumus, gambar, atau
situasi lainnya yang mengandung
permasalahan yang terlah dihadapkan
kepada siswa.

4. Menunggu beberapa saat untuk
memberikan kesempatan kepada siswa
dalam merumuskan jawaban atau
melakukan diskusi kecil dalam
merumuskannya.

5. Menunjuk salah satu siswa untuk
menjawab pertanyaan.

6. Jika jawabannya tepat, maka guru
meminta tanggapan kepada siswa lain.
Namun, jika siswa tersebut mengalami
kemacetan jawaban atau jawaban yang
diberikan kurang tepat, tidak tepat atau
diam, maka guru mengajukan
pertanyaan-pertanyaan lain yang
jawabannya merupakan petunjuk
penyelesaian pertanyaan sebelumnya.

7. Kemudian guru memberikan pertanyaan
yang menuntut siswa berfikir pada
tingkat yang lebih tinggi, sehinmgga
siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai
dengan kompetensi dasar atau indikator.
Pertanyaan yang diajukan pada tahap



sebelumnya ini sebaiknya di berikan juga
pada siswa lain agar seluruh siswa
terlihat dalam kegiatan probing-
prompting.

8. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada
siswa yang berbeda untuk lebih
menekankan bahwa indikator atau
tujuan pembelajaran tersebut benar
benar telah di pahami oleh seluruh siswa.

C. Penutup

1. Memberikan penghargaan kepada siswa
yang aktif dan lebih kreatif dalam
memecahkan masalah.

2. Memberikan arahan kepada siswa untuk
mempelajari materi selanjutnya.

3. Mengakhiri pertemuan dengan
mengucapkan salam.

Jumlah

,         November  2021

Observer

.................................................
Nip.
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS VII.C SMP PONDOK PESANTREN 
DARUD DA’WAH WAL IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. 

BANTAENG 

 

 

Rabu Ahad Rabu Ahad Rabu Ahad

27/10/2021 31/102021 03/11/2021 07/11/2021 10/11/2021 14/11/2021
1 2021 042 A. Anna Alfatun Nisa √ √ √ √ √ √

2 2021 043 A. Meutia Athaillah AS √ √ √ √ √ √

3 2021 044 Adira Vega Yulianti √ S √ √ √ √

4 2021 045 Alya Thalita Azilah √ √ √ √ √ √

5 2021 046 Andi Cinta Aurel Maharani √ √ √ A √ √

6 2021 047 Annisha Anugrah Anum √ √ √ √ √ √

7 2021 048 Arifathul Khaulia √ √ √ i √ √

8 2021 050 Cahya Kiramani Fajrina √ √ √ √ √ √

9 2021 051 Fitrah Ayuningsih √ √ √ √ √ √

10 2021 052 Husnul Puspita √ √ √ √ √ √

11 2021 053 Izzatun Isnaeni √ √ √ √ √ √

12 2021 054 Khanza Zahiya Ramadhana Hatta √ √ i A √ √

13 2021 055 Muafiq Azizah √ √ i √ S √

14 2021 056 Mutmainnah √ √ √ √ √ √

15 2021 057 Nabila Wahyu √ √ √ √ √ √

16 2021 058 Nadiyatul Islamiyah √ √ √ √ √ √

17 2021 059 Norine Sulaiman √ √ √ √ √ √

18 2021 060 Nur Azizah Kaimuddin √ √ √ √ √ √

19 2021 061 Nur Fadillah √ √ √ √ √ √

20 2021 062 Nurfadillah √ √ √ √ √ √

21 2021 063 Nursalina Putri Darty √ √ √ √ √ √

22 2021 064 Nurul Izzah Azzahrah √ √ √ √ √ √

23 2021 065 Nurul Putria Afifah √ √ √ √ √ √

24 2021 066 Putri Zahira Amir √ √ √ √ √ √

25 2021 067 Rizky Aulia Zahra √ √ √ √ √ √

26 2021 068 Uni Ulfya Uthaya √ √ √ √ √ √

27 2021 070 Zalfa Firyal Balqis √ √ √ √ √ √

28 2021 071 Nurul Aulia Angriana √ √ √ √ √ √

28 27 26 25 27 28

No Nis Nama Siswa Tanggal

Jumlah Siswa yang Hadir



DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII.C 
(PRETEST-POSTTEST) 

SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH WAL 
IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG 

NO NAMA SISWA PRETEST POSTTEST 

1 A. Anna Alfatun Nisa 15 72 

2 A. Meutia Athaillah AS 32 87 
3 Adira Vega Yulianti 26 69 
4 Alya Thalita Azilah 32 82 
5 Andi Cinta Aurel Maharani 12 96 
6 Annisha Anugrah Anum 12 75 
7 Arifathul Khaulia 32 100 
8 Cahya Kiramani Fajrina 21 80 
9 Fitrah Ayuningsih 24 69 
10 Husnul Puspita 20 78 
11 Izzatun Isnaeni 18 50 

12 
Khanza Zahiya Ramadhana 
Hatta 

18 80 

13 Muafiq Azizah 20 100 
14 Mutmainnah 20 77 
15 Nabila Wahyu 21 78 
16 Nadiyatul Islamiyah 18 80 
17 Norine Sulaiman 20 54 
18 Nur Azizah Kaimuddin 24 70 
19 Nur Fadillah 29 75 
20 Nurfadillah 24 58 
21 Nursalina Putri Darty 21 74 
22 Nurul Izzah Azzahrah 15 62 
23 Nurul Putria Afifah 14 98 
24 Putri Zahira Amir 23 68 
25 Rizky Aulia Zahra 21 82 
26 Uni Ulfya Uthaya 24 77 
27 Zalfa Firyal Balqis 26 73 
28 Nurul Aulia Angriana 15 72 

 

 

 



DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII.C 
(PRETEST-POSTTEST) 

SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH WAL 
IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG 

NO NAMA SISWA PRE POST POSTEST-
PRETEST 

SKOR 
MAKS - 

PRETEST 

GAIN 
SKOR 

1 A. Anna Alfatun Nisa 15 72 57 85 0,67 

2 A. Meutia Athaillah AS 32 87 55 68 0,81 
3 Adira Vega Yulianti 26 69 43 74 0,58 
4 Alya Thalita Azilah 32 82 50 68 0,74 

5 
Andi Cinta Aurel 
Maharani 

12 96 84 88 0,95 

6 Annisha Anugrah Anum 12 75 63 88 0,72 
7 Arifathul Khaulia 32 100 68 68 1,00 
8 Cahya Kiramani Fajrina 21 80 59 79 0,75 
9 Fitrah Ayuningsih 24 69 45 76 0,59 
10 Husnul Puspita 20 78 58 80 0,73 
11 Izzatun Isnaeni 18 50 32 82 0,39 

12 
Khanza Zahiya 
Ramadhana Hatta 

18 80 62 82 0,76 

13 Muafiq Azizah 20 100 80 80 1,00 
14 Mutmainnah 20 77 57 80 0,71 
15 Nabila Wahyu 21 78 57 79 0,72 
16 Nadiyatul Islamiyah 18 80 62 82 0,76 
17 Norine Sulaiman 20 54 34 80 0,43 
18 Nur Azizah Kaimuddin 24 70 46 76 0,61 
19 Nur Fadillah 29 75 46 71 0,65 
20 Nurfadillah 24 58 34 76 0,45 
21 Nursalina Putri Darty 21 74 53 79 0,67 
22 Nurul Izzah Azzahrah 15 62 47 85 0,55 
23 Nurul Putria Afifah 14 98 84 86 0,98 
24 Putri Zahira Amir 23 68 45 77 0,58 
25 Rizky Aulia Zahra 21 82 61 79 0,77 
26 Uni Ulfya Uthaya 24 77 53 76 0,70 
27 Zalfa Firyal Balqis 26 73 47 74 0,64 
28 Nurul Aulia Angriana 15 72 57 85 0,67 

JUMLAH 597 2136 1539 2203 19,55 
RATA-RATA 21,32 76,29 54,96 78,68 0,70 

 



HASIL ANALISIS AKTIVITAS SISWA TERHADAP 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI TEKNIK PROBING-PROMPTING 
 

No Aktivitas Siswa 
Pertemuan Ke- Rata - 

rata 
Persentase 

(%) I II III IV V VI 
  Aktivitas Positif   

1 
Mengucapkan salam sebelum 
dan setelah melakukan 
kegiatan pembelaja. 

P
R

E
T

E
ST

 

27 26 25 27 

P
O

ST
T

E
ST

 

26 94% 

2 
Hadir pada saat proses 
pembelajaran berlangsung 27 26 25 27 26 94% 

3 
Menyimak dan 
memperhatikan pelajaran 24 25 23 25 24 87% 

4 
Mengajukan pertanyaan 
tentang materi pelajaran yang 
belum dimengerti 

18 23 19 23 21 74% 

5 
Menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru ataupun teman 20 20 19 24 21 74% 

6 

Terlibat aktif dalam kerja 
kelompok menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh 
guru  

24 25 23 25 24 87% 

7 

Tampil mempresentasikan 
hasil kerja kelompok sesuai 
dengan nomor yang dipanggil  

20 19 25 27 23 81% 

8 
Masih perlu bimbingan 
mengenai materi pelajaran 

3 8 4 2 4 15% 

Jumlah 170 605% 
Rata - rata Persentase   76% 

9 

Melakukan aktivitas lain di luar 
kegiatan pembelajaran seperti 
mengganggu teman, bermain, 
tidak memperhatikan 
penjelasan guru, dan keluar 
masuk ruangan.   

3 4 2 2 

  

3 10% 

Jumlah 3 10% 
Rata - rata Persentase   10% 

 



HASIL ANALISIS ANGKET RESPON SISWA TERHADAP 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI TEKNIK PROBING-PROMPTING 
 

NO PERNYATAAN 
RESPONS SISWA PERSENTASE 

YA TIDAK POSITIF NEGATIF 

1 

Apakah anda senang terhadap 
materi pembelajaran 
matematika yang di ajarkan 
menggunakan teknik probing 
prompting? 

28 0 100% 0% 

2 

Apakah anda senang jika 
pendidik menyampaikan tujuan 
dan manfaat dari materi yang 
dipelajari dengan teknik 
probing prompting? 

27 1 96% 4% 

3 

Apakah anda senang jika 
pendidik memberikan 
kesempatan bertanya masalah 
yang belum dipahami? 

27 1 96% 4% 

4 

Apakah anda menyukai cara 
mengajar guru dengan 
menggunakan teknik probing 
prompting? 

26 2 93% 7% 

5 

Setujukah anda jika ada 
pembelajaran berikutnya 
pendidik menerapkan teknik 
probing prompting? 

26 2 93% 7% 

6 

Apakah anda senang diberikan 
penghargaan setelah berhasil 
mengerjakan soal? 28 0 100% 0% 

Rata-rata 96% 4% 
 
 

 
 



HASIL ANALISIS KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN TEKNIK PROBING-

PROMPTING 
 

ASPEK PENGAMATAN PERTEMUAN 
Rata-
rata 

Kategri 

Kegiatan Belajar Mengajar 1 2 3 4 5 6   
Kegiatan Awal  
1.  Guru memberi salam, menanyakan kabar dan 
mengecek kehadiran siswa 

 

4 4 4 4 

 

4 Sangat Aktif 

2.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
akan di capai 

4 4 4 4 4 Sangat Aktif 

3.  Guru mengingatkan siswa tentang materi yang 
di pelajari sebelumnya 

4 4 4 4 4 Sangat Aktif 

Rata-rata 4 4 4 4 4  
Kegiatan Inti       
1.   Guru memberikan penjelasan singkat mengenai 
materi yang diajarkan. 

4 4 4 4 4 Sangat Aktif 

2.   Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, 
misalnya dengan memperhatikan rumus, gambar, 
atau situasi lainnya yang mengandung 
permasalahan. 

4 4 4 4 4 Sangat Aktif 

3.   Guru mengajukan persoalan kepada seluruh 
siswa sesuia dengan indikator terkait dengan 
rumus, gambar, atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan yang terlah 
dihadapkan kepada siswa. 

4 4 4 4 4 Sangat Aktif 

4.   Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa dalam merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya. 

3 3 4 4 3,5 Sangat Aktif 

5.   Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 
pertanyaan. 

3 3 4 4 3,5 Sangat Aktif 

6.  Jika jawabannya tepat, maka guru meminta 
tanggapan kepada siswa lain. Namun, jika siswa 
tersebut mengalami kemacetan jawaban atau 
jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat 
atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan lain yang jawabannya merupakan 
petunjuk penyelesaian pertanyaan sebelumnya. 

3 3 4 4 3,5 Sangat Aktif 

7.   Kemudian guru memberikan pertanyaan yang 
menuntut siswa berfikir pada tingkat yang lebih 
tinggi, sehinmgga siswa dapat menjawab 
pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau 
indikator. Pertanyaan yang diajukan pada tahap 
sebelumnya ini sebaiknya di berikan juga pada 
siswa lain agar seluruh siswa terlihat dalam 
kegiatan probing-prompting. 

3 4 4 4 3,75 
Sangat Aktif 

 

8.   Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa 
yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 

 3 4 4 4  3,75 Sangat Aktif 



indikator atau tujuan pembelajaran tersebut benar 
benar telah di pahami oleh seluruh siswa. 

Rata – rata 4 4 4 4 3,75  
Penutup       
1.   Memberikan penghargaan kepada siswa yang 
aktif dan lebih kreatif dalam memecahkan 
masalah. 

3 4 4 4 3,75 Sangat Aktif 

2.  Memberikan arahan kepada siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya. 

3 4 4 4 3,75 Sangat Aktif 

3.  Mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan 
salam. 

3 4 4 4 3,75 Sangat Aktif 

Rata – rata 3 4 4 4 3,75  
Rata-rata keseluruhan       

 



Analisis Deskriptif dan Inferensial SPSS 

1. Deskriptif  

Pretest, Posttest, Dan Gain 

Statistics 

 PRETEST POSTTEST GAIN 

N Valid 28 28 28 

Missing 0 0 0 

Mean 21,32 76,29 ,6993 

Std. Error of Mean 1,069 2,360 ,02961 

Median 21,00 76,00 ,7050 

Std. Deviation 5,657 12,487 ,15668 

Variance 32,004 155,915 ,025 

Range 20 50 ,61 

Minimum 12 50 ,39 

Maximum 32 100 1,00 

 

Descriptives 
 Statistic Std. 

Error 

PRE_TEST Mean 21,32 1,069 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 19,13  

Upper Bound 23,52  

5% Trimmed Mean 21,25  

Median 21,00  

Variance 32,004  

Std. Deviation 5,657  

Minimum 12  

Maximum 32  

Range 20  

Interquartile Range 6  

Skewness ,331 ,441 

Kurtosis -,347 ,858 

POST_TEST Mean 76,29 2,360 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 71,44  

Upper Bound 81,13  

5% Trimmed Mean 76,37  



Median 76,00  

Variance 155,915  

Std. Deviation 12,487  

Minimum 50  

Maximum 100  

Range 50  

Interquartile Range 12  

Skewness ,129 ,441 

Kurtosis ,275 ,858 

 

PRETEST 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 2 7,1 7,1 7,1 

14 1 3,6 3,6 10,7 

15 3 10,7 10,7 21,4 

18 3 10,7 10,7 32,1 

20 4 14,3 14,3 46,4 

21 4 14,3 14,3 60,7 

23 1 3,6 3,6 64,3 

24 4 14,3 14,3 78,6 

26 2 7,1 7,1 85,7 

29 1 3,6 3,6 89,3 

32 3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
 

POSTTEST 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50 1 3,6 3,6 3,6 

54 1 3,6 3,6 7,1 

58 1 3,6 3,6 10,7 

62 1 3,6 3,6 14,3 

68 1 3,6 3,6 17,9 

69 2 7,1 7,1 25,0 



70 1 3,6 3,6 28,6 

72 2 7,1 7,1 35,7 

73 1 3,6 3,6 39,3 

74 1 3,6 3,6 42,9 

75 2 7,1 7,1 50,0 

77 2 7,1 7,1 57,1 

78 2 7,1 7,1 64,3 

80 3 10,7 10,7 75,0 

82 2 7,1 7,1 82,1 

87 1 3,6 3,6 85,7 

96 1 3,6 3,6 89,3 

98 1 3,6 3,6 92,9 

100 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
 

GAIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,39 1 3,6 3,6 3,6 

,43 1 3,6 3,6 7,1 

,45 1 3,6 3,6 10,7 

,55 1 3,6 3,6 14,3 

,58 2 7,1 7,1 21,4 

,59 1 3,6 3,6 25,0 

,61 1 3,6 3,6 28,6 

,64 1 3,6 3,6 32,1 

,65 1 3,6 3,6 35,7 

,67 3 10,7 10,7 46,4 

,70 1 3,6 3,6 50,0 

,71 1 3,6 3,6 53,6 

,72 2 7,1 7,1 60,7 

,73 1 3,6 3,6 64,3 

,74 1 3,6 3,6 67,9 

,75 1 3,6 3,6 71,4 

,76 2 7,1 7,1 78,6 

,77 1 3,6 3,6 82,1 

,81 1 3,6 3,6 85,7 



,95 1 3,6 3,6 89,3 

,98 1 3,6 3,6 92,9 

1,00 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
 

 
 

 

 
 



 
 

2. Inferensial 

 
a. Uji Normalitas  

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

PRE_TEST ,130 28 ,200* ,952 28 ,223 

POST_TEST ,145 28 ,137 ,952 28 ,223 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b. Uji T 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 0.30 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gain 13,485 27 ,000 ,39929 ,3385 ,4600 

 
 
 



One-Sample Test 

 

Test Value = 68 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre -43,661 27 ,000 -46,679 -48,87 -44,48 

post 3,511 27 ,002 8,286 3,44 13,13 

gain -2272,972 27 ,000 -67,30071 -67,3615 -67,2400 

 

3. Uji Z  

       = 
 

 
    

√
       

 

  

     = 
  

  
       

√
            

  

  

     = 
            

√
          

  

  

     = 
      

√
      

  

  

     = 
      

√     
  

     = 
      

     
  

     = 2,132 

Dengan taraf signifikan = 5%, dari tabel sebarang normal baku diperoleh 
          yaitu             =       = 0,1736 Nilai      >           di peroleh Z = 

2,132 > 0,1736 yang berarti    ditolak dan    diterima. 

1. 𝜋  = 
𝐾𝐾𝑀

   
 = 

  

   
 = 0,68/nilai proporsi 

yang dihipotesiskan 

2. x = Jumlah siswa yang mencapai KKM  

3. n = banyak siswa 

 



HASIL ANALISIS DATA POSTEST KELAS VII.C 

SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH WAL 

IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG 

Skor 
 

Banyak Siswa 
 

 
 

      

50 1 50 -26,29 691,164 691,164 
54 1 54 -22,29 496,844 496,844 
58 1 58 -18,29 334,524 334,524 
62 1 62 -14,29 204,204 204,204 
68 1 68 -8,29 68,724 68,724 
69 2 138 -7,29 53,144 106,288 
70 1 70 -6,29 39,564 39,564 
72 2 144 -4,29 18,404 36,808 
73 1 73 -3,29 10,824 10,824 
74 1 74 -2,29 5,244 5,244 
75 2 150 -1,29 1,664 3,328 
77 2 154 0,71 0,504 1,008 
78 2 156 1,71 2,924 5,848 
80 3 240 3,71 13,764 41,292 
82 2 164 5,71 32,604 65,208 
87 1 87 10,71 114,704 114,704 
96 1 96 19,71 388,484 388,484 
98 1 98 21,71 471,324 471,324 
100 2 200 23,71 562,164 1124,328 

JUMLAH 28 2136   3510,778  4209,715 
 

a) Skor Maksimal (    )  = 100 

Skor Minimal (    )     = 50 

Rentang Skor      = Skor Maksimun – Skor Minimun 

              = 100 – 50 

             = 50 

b) Skor Rata-Rata 

 ̅ = 
∑        

  
 

   = 
    

  
 

   = 76,29 

(𝒙𝒊 − 𝒙 ) 𝒙𝒊 𝒇𝒊 (𝒙𝒊 −  𝒙 )𝟐 𝒇𝒊 𝒙𝒊 𝒇𝒊( 𝒙𝒊 − 𝒙  )𝟐 



c) Variansi 

   = 
∑         (    ̅)

 

   
 

     = 
        

    
 

     = 
        

  
 

     = 130,029 

d) Standar Deviasi 

S = √
∑        (     ̅)

 

   
 

   = √
        

    
 

   = √
        

  
 

   = √        

   = 11,4030259142 

   = 11,403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒇𝒊( 𝒙𝒊 − 𝒙  )𝟐 



HASIL ANALISIS DATA PRETEST KELAS VII.C 

SMP PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH WAL 

IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. BANTAENG 

Skor Banyak Siswa 
 

       

12 2 24 -9,320 86,862 173,725 
14 1 14 -7,320 53,582 53,582 
15 3 45 -6,320 39,942 119,827 
18 3 54 -3,320 11,022 33,067 
20 4 80 -1,320 1,742 6,970 
21 4 84 -0,320 0,102 0,410 
23 1 23 1,680 2,822 2,822 
24 4 96 2,680 7,182 28,730 
26 2 52 4,680 21,902 43,805 
29 1 29 7,680 58,982 58,982 
32 3 96 10,680 114,062 342,187 

JUMLAH 28 597 -0,52 398,206 864,107 
 

a) Skor Maksimal (    )  = 32 

Skor Minimal (    )     = 12 

Rentang Skor      = Skor Maksimun – Skor Minimun 

              = 32 – 12 

             = 20 

b) Skor Rata-Rata 

 ̅ = 
∑        

  
 

   = 
   

  
 

   = 21,32 

 

c) Variansi 

   = 
∑         (    ̅)

 

   
 

     = 
       

    
 

     = 
       

  
 

     = 14,75 

𝒙𝒊 𝒇𝒊 (𝒙𝒊 − 𝒙 ) (𝒙𝒊 −  𝒙 )𝟐 𝒇𝒊( 𝒙𝒊 − 𝒙  )𝟐 𝒇𝒊 𝒙𝒊 



d) Standar Deviasi 

S = √
∑        (     ̅)

 

   
 

   = √
       

    
 

   = √
       

  
 

   = √      

   = 3,84057287393 

   = 3,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HIPOTESIS 

Indikator 
Kriteria Hasil 

Kesimpulan 
Deskriptif Inferensial Deskriptif Inferensial 

1. Hasil belajar   

a) Rata-rata hasil 

belajar siswa 

  > 67,9 

P <   

  > 76,29 P = 0,002 <   

= 0,05 

Memenuhi 

b) Rata-rata nilai 

gain 

   > 0,30    > 0,70 P = 0,00 <   = 

0,05 

Memenuhi 

c) Ketuntasan hasil 

belajar 

  > 75%    >      > 86% P = 2,132 >   

= 0,05 

Memenuhi 

2. Aktifitas siswa ≥ 75% -  76% -  Memenuhi 

3. Respon siswa  ≥ 75% -  96%  -  Memenuhi 

4. Kemampuan guru   ̅ ≤ 2,5  

Kategori 

aktif 

-   ̅ = 3,83 

Sangat 

aktif  

-  

Memenuhi 
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JUDUL 

PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENERAPAN TEKNIK PROBING-

PROMPTING PADA SISWA KELAS VII SMP 

PONDOK PESANTREN DARUD DA’WAH WAL 

IRSYAD (DDI) MATTOANGING KAB. 

BANTAENG 

2 



LATAR 
BELAKANG 

Hasil 

Observasi 

3 

Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kurniasari 

dan Magariati 

Masalah; siswa merasa takut bertanya kepada guru ketika ada materi yang kurang 

dimengerti, rendahnya pengetahuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, siswa 

tidak berani mengungkapkan pendapat, kurang percaya diri, minat dan prestasi yang minim 

serta siswa berkemampuan tinggi masih mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga 

siswa yang berkemampuan rendah semakin tertinggal, guru aktif untuk memfasilitor siswa, 

karena siswa masih kurang dalam pembelajaran matematika, sehingga berpengaruh pada 

rendahnya hasil belajar. 



RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana gambaran efektivitas pembelajaran 

setelah menerapkan teknik probing-prompting? 

2. Seberapa besar hasil belajar siswa sebelum dan 

setelah menerapkan teknik probing-prompting 

dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran melalui penerapan teknik probing-

prompting? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran 

melalui penerapan teknik probing-prompting? 

5. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelolah 

pembelajaran? 
4 



TUJUAN  PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan 

setelah menggunakan penerapan teknik probing-

prompting. 

2. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran melalui penerapan teknik probing-

prompting. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran melalui penerapan teknik probing-

prompting. 

5 



MANFAAT PENELITIAN 

Bagi 
Sekolah 

Bagi 
Guru 

Bagi 
Siswa 

Bagi 
Peneliti 

6 

Sebagai bahan informasi kepada pihak sekolah 

yang dapat dijadikan masukan mengenai salah 

satu teknik pembelajaran yang efektif. 

Sebagai masukan tentang pentingnya pengajaran matematika 

melalui penerapan teknik pembelajaran probing-prompting 

dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar matematika. 

Dapat menigkatkan hasil belajar matematika siswa dan 

dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran matematika. 

Sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan 

sekaligus dapat menambah wawasan, pengalaman 

dalam proses pembinaan diri sebagai calon 

pendidik. 



TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Pustaka 
1. Hakikat Belajar Dan Pembelajaran 
2. Efektivitas Pembelajaran 
3. Hasil Belajar 
4. Teknik Probing-Prompting 
5. Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 
6. Teknik Probing-prompting dalam Pembelajaran 

Langsung 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 
 (Marswindah Ayomi, Sukmawati, Endhang, Sari dan 

Puspita) 
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C. Kerangka Pikir 

8 

Pembelajaran Matematika 

Kelebihan teknik probing-prompting yaitu mendorong siswa aktif 
berfikir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang kurang dimengerti, mengfokuskan perhatian siswa, 
meninjau kembali pelajaran yang lampau, mengembangkan 
keberanian siswa dan keterampilan siswa dalam menjawab serta 
mengemukakan pendapat. 

Penerapan pembelajaran matematika melalui teknik 
pembelajaran  probing-prompting 

Kemampuan 
Guru 

Baik 

Hasil belajar 
siswa 

Nilai Gain lebih 
dari 0,30 Tuntas 

dan terjadi 
peningkatan 

Aktivitas 
siswa 

Aktif 

Respon 
siswa 

Positif 

Penerapan Teknik Probing-Prompting efektif 



D. HIPOTESIS 
PENELITIAN 

Penggunaan teknik pembelajaran probing-

prompting efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

9 



METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
B. Variabel dan Desain 

Penelitian  
C. Populasi dan Sampel  
D. Definisi Operasional 
E. Prosedur Penelitian 
F. Instrumen Penelitian 
G. Teknik Pengumpulan Data 
H. Teknik Analisis Data 

10 



Pendekatan, Jenis dan 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Kuantitatif, dan dikategorikan ke dalam 
jenis penelitian Eksperimen serta Desain 
yang digunakan adalah satu kelompok 
dengan bentuk The One Group Pretest-
Posttest Design. 

11 



Skema Desain Penelitian 

Keterangan:  

O1: Tes hasil belajar siswa sebelum menerapkan teknik             

probing-prompting (pretest) 

O2: Tes hasil belajar siswa setelah menerapkan teknik 

probing-prompting (postest) 

X : perlakuan berupa pembelajaran metematika melalui 

penerapan probing-prompting 

12 

Pretest Perlakuan Posttest 

𝑂1 X 𝑂2 



Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII 

SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal 

Irsyad (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng 

13 



Populasi dan Sampel 

 Populasi  

Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Pondok 

Pesantren Darud Da’wah 

Wal Irsyad (DDI) 

Mattoanging Kab. 

Bantaeng tahun ajaran 

2020-2021. 

 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP 

Pondok Pesantren Darud Da’wah 

Wal Irsyad (DDI) Mattoanging 

Kab. Bantaeng tahun ajaran 

2020/2021 yang terdiri dari Tiga 

kelas yakni kelas VII A dengan 

jumlah siswa 20 siswa, kelas VII B 

dengan jumlah siswa 19 siswa 

dan kelas VII C dengan jumlah 

siswa 28 siswa. Kelas yang terpilih 

adalah kelas VII C sebagai sampel 

penelitian. 
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DEFINISI  OPERASIONAL  

VARIABEL 

15 

1. Pembelajaran efektif jika memenuhi indiktor (1) hasil belajar siswa mencapai nilai 

KKM, (2) peningkatan hasil belajar matematika siswa, (3) tercapai ketuntasan 

klasikal, (4) aktivitas siswa minimal kategori sedang, (5) respon siswa positif. 

2. Hasil belajar matematika siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai 

yang diperoleh siswa dari tes dengan materi himpunan yang diberikan sebelum 

dan setelah melalui proses pembelajaran dengan penerapan teknik probing-

prompting. 

3. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

4. Respon siswa terhadap pembelajaran 

5. Kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran. 

 



PROSEDUR PENELITIAN 

15 

Tahap 

Persiapan 
Tahap 

Akhir 

Tahap 

Pelaksana 



Instrumen Penelitian 

1. Tes Hasil Belajar Matematika Siswa.  

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa. 

3. Angket Respon Siswa. 

4. Lembar Observasi Kemampuan Guru 

Dalam Mengelola Pembelajaran. 
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Teknik  Analisis Data 

Analisis Statistika 

Inferensial 

Analisis Statistika 

Deskriptif 



HASIL PENELITIAN 
Nilai Statistika Hasil Pretest dan Postest pada siswa Kelas 
VII.C SMP POMPREST (DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng  

 
Statistik 

Nilai Statistik 

Pretest Posttest 

Sampel 28 28 

Nilai terendah 12 50 

Nilai tertinggi 32 100 

Rentang skor 20 50 

Nilai rata-rata 21,32 76,29 

Standar deviasi 5,66 12,49 

Variansi 32,004 155,91 

20 



Hasil Analisis Statistik Inferensial 

22 

Indikator 

Kriteria Hasil 
Kesimp

ulan 
Deskri

ptif 

Infere

nsial 
Deskriptif Inferensial 

1. Hasil belajar    

a) Rata-rata hasil belajar 

siswa 

𝜇 > 

67,9 
P < ∝ 

𝜇 > 76,29 
P = 0,002 < 

∝ = 0,05 

Memen

uhi 

b) Rata-rata nilai gain 
𝜇𝑔 > 

0,30 
𝜇𝑔 > 0,70 

P = 0,00 < 

∝ = 0,05 

Memen

uhi 

c) Ketuntasan hasil belajar 
𝜋 > 

75% 

𝑍ℎ > 

𝑍𝑡 
𝜋 > 86% 

P = 2,132 > 

∝ = 0,05 

Memen

uhi 

2. Aktifitas siswa ≥ 75%  - 76% - 
Memen

uhi 

3. Respon siswa  ≥ 75%  - 96%   - 
Memen

uhi 

4. Kemampuan guru  

𝑥  ≤ 2,5  

Katego

ri aktif 

 - 
𝑥  = 3,83 

Sangat aktif  
 - 

Memen

uhi 



Kesimpulan 

23 

           Penerapan Teknik Probing-Prompting efektif diterapkan pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VII SMP Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) Mattoanging Kab. Bantaeng. Hal ini ditunjukkan oleh: 

1. Hasil belajar matematika 

a) Rata-rata hasil belajar matematika siswa mencapai nilai KKM yaitu 76,29 

dengan P = 0,002 < ∝ = 0,05. 

b) Rata-rata peningkatan belajar matematika siswa atau 𝜇𝑔 berada pada kategori 

Tinggi dengan 𝜇𝑔 = 0,70 pada P = 0,00 < ∝ = 0,05. 

c) Tercapai ketuntasan belajar siswa dengan 𝜋 = 86% pada 𝑍ℎ𝑖𝑡 = 2,132 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 

0,1736. 

2. Rata-rata aktivitas siswa berada pada kategori aktif dengan persentasi 76%. 

3. Rata-rata respon siswa positif terhadap model pembelajaran probing-

prompting positif dengan persentasi 96%. 

 



WASSALAM …  

Terima 

Kasih 
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