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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa belum mencapai 
KKM secara maksimal pada mata pelajaran IPS kelas IV. Salah satu penyebabnya 
yaitu guru masih mendominasi pembelajaran dan siswa kurang aktif dalam mengikuti 
pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
penerapan teknik probing-prompting (menggali-menuntun) dengan media gambar 
visual untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV SDN 1 Tanjung tahun ajaran 
2015/2016?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS 
melalui penerapan teknik probing-prompting dengan media gambar. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam 
dua siklus dengan metode pengumpulan data yakni tes untuk hasil belajar siswa pada 
setiap pertemuan, serta observasi untuk aktivitas siswa dan guru diperoleh melalui 
lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkatan kualitas 
proses pembelajaran yakni untuk data observasi aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh rata-rata skor 18,87 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II 
meningkat dengan memperoleh rata-rata skor 24 dengan kategori aktif. Sedangkan 
untuk data observasi aktivitas guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 21,75 
dengan kategori cukup baik dan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 25,25 
dengan kategori baik. Demikian juga untuk hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 
nilai rata-rata 62,20 dengan persentase ketuntasan klasikal 68% dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata  81,20 dengan persentase ketuntasan 
klasikal 88%. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
hasil belajar siswa dapat tercapai melalui penerapan teknik probing-prompting 
(menyelidiki-menuntun) dengan media gambar pada mata pelajaran IPS kelas IV 
SDN 1 Tanjung. 

Kata-kata kunci : Hasil Belajar IPS, Teknik Probing-prompting, Media Gambar. 



ABSTRACT 

THE APPLICATION TECHNIQUES OF PROBING-PROMPTING WITH 
MEDIA IMAGES VISUAL TO IMPROVE STUDENT LEARNING 

OUTCOMES OF SOCIAL SCIENCE SUBJECT (IPS) CLASS IV SDN 1 
TANJUNG ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

The problem in this research is the result of student’s learning achievement 
which has not reached the minimum passing grade (KKM) in social studies class IV 
optimally. One of the reasons is that the teacher is still dominating learning and from 
the other hand students are less active in contributing the learning activity. The 
problem in this research is how the application of probing-prompting technique with 
media images visual can improve learning outcomes of social science subject (IPS) 
grade IV SDN 1 Tanjung academic year 2015/2016?. The purpose of this research is 
to improve learning outcomes of social science subject (IPS) through the 
implementation of probing-prompting techniques by using media images. This 
research is a classroom action research which consists of 4 stages such as planning, 
implementation, observation, and reflection stages. This research was conducted in 
two cycles, by using data collection methods that are test for student’s learning 
outcomes for each meeting, and an observation for student and teacher activity which 
is acquired from observation sheet. Based on the results, the data show an increased 
quality of the learning process. For student observation activity in the first cycle 
showing the average score of 18.87 and the category is quite active. Moreover, for the 
second cycle, the score increased with the average of 24 with active category. While 
for the observation data in the first cycle of teacher’s activity acquiring an average 
score of 21.75 with a quite good category. and the second cycle obtains an average 
score of 25.25 with the good category as well. Similarly, Student learning outcomes 
in the first cycle obtained the average score of 62.20 with the percentage of classical 
completeness 68% and there is increasing in the second cycle with an average score 
of 81.20 with the percentage of classical completeness 88%. Based on these results, it 
can be concluded that improving student learning outcomes can be achieved through 
the application of probing-prompting technique with media images in social studies 
class IV SDN 1 Tanjung. 

 

Key words: Learning Outcomes of social subject (IPS), probing-prompting 
technique, Media Image. 

 

 



A. Pendahuluan 
Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung 

terciptanya manusia yang cerdas serta mampu bersaing di era globalisasi. 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter, 
perkembangan ilmu dan mental seorang anak. Pendidikan itu ialah usaha sadar 
yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar 
sekolah. Kegiatan didalam sekolah dapat dilihat dari hubungan antara elemen 
peserta didik (siswa), pendidik (guru), dan interaksi keduanya dalam usaha 
pendidikan. Adanya interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, secara 
tidak langsung menyangkut berbagai komponen lain diantaranya kurikulum, 
materi, bahan ajar, media pembelajaran dan metode pembelajaran yang saling 
terkait menjadi suatu sistem yang utuh. Keberhasilan pendidikan sangat 
ditentukan oleh baik tidaknya kerja sama antara komponen yang terkait di 
dalamnya.  

Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (undang-undang No. 20 
Tahun 2003), menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 
(Sagala, 2012: 5). 

Pengajaran IPS di sekolah dasar guru lebih banyak menggunakan metode 
ceramah dan masih berpatokan pada materi yang disampaikan berdasarkan buku 
paket ilmu pengetahuan social, maka dari itu yang membuat anak cepat bosan 
dalam belajar sehingga mempengaruhi keberhasilan anak dalam pelajaran IPS. 
Padahal keberhasilan pengajaran IPS diukur dari keberhasilan siswa yang 
mengikuti kegiatan pembelajaran itu sendiri dan di pengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain : faktor guru, faktor materi pelajaran, faktor lingkungan, faktor 
metode pengajaran, faktor media pembelajaran sebagai sumber belajar dan faktor 
lainnya termasuk siswa itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN 1 Tanjung yang 
bernama ibu Sri Sumarlianti tentang hasil belajar IPS kelas IV SDN 1 Tanjung. 
Hasil observasi yang diperoleh di SDN 1 Tanjung tahun 2015/2016 serta 
berdasarkan hasil ulangan semester menunjukkan bahwa hasil yang dicapai siswa 
masih dibawah KKM. Jumlah siswa kelas IV SDN 1 Tanjung yaitu 25 orang 
dengan jumlah siswa perempuan 13 orang dan jumlah siswa laki-laki 12 orang. 
Dari 25 jumlah siswa tersebut, ada 8 siswa dengan persentase 32% yang telah 
memenuhi KKM dan 17 siswa dengan persentase 68% belum memenuhi KKM. 
Dari hasil tersebut dapat diambil suatu simpulan yaitu ketuntasan belajar IPS 
siswa kelas IV SDN 1 Tanjung tahun pelajaran 2015/2016 sangat rendah karena 
masih banyak siswa yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh 
sekolah yaitu 62.  



Hal ini disebabkan karena masih diterapkan pembelajaran yang 
berorientasi kepada guru sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil belajar 
siswa. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan dan tidak segera diatasi maka hal 
tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi hasil belajar siswa 
tersebut. Oleh karena itu, perlu diterapkan teknik pembelajaran yang 
dimungkinkan dapat meningkatkan kualitas belajar yang membuat siswa lebih 
aktif, kreatif berpikir kritis dan menyenangkan. Teknik pembelajaran yang 
diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SDN 1 Tanjung tersebut 
adalah teknik Probing-Prompting. Karena teknik ini merujuk pada : (1) proses 
pemerolehan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki 
siswa, (2) siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, (3) siswa tidak bisa 
menghindar dari proses pembelajaran. Selain itu, proses belajar mengajar menjadi 
lebih efektif karena teknik ini erat kaitannya dengan proses Tanya jawab yang 
dapat meningkatkan aktifitas siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 
“Bagaimanakan penerapan Bagaimanakah penerapan teknik Probing-Prompting 
dengan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 
1 Tanjung Tahun ajaran 2015/2016?” 

Penguasaan materi IPS dari sebagian siswa masih rendah. Hal ini 
dipengaruhi oleh faktor dari  siswa itu sendiri seperti, kurangnya kesiapan siswa 
dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru, siswa kelihatan 
bingung dan sulit mengerti materi yang disampaikan guru. Untuk mengatasi hal 
tersebut, maka peneliti menerapkan teknik pembelajaran Probing-prompting. 
Adapun langkah-langkah pembelajaran probing-prompting antara lain: 1) Guru 
mengajukan serangkaian pertanyaan untuk siswa yang bersifat penyelidikan, 
menduga, menemukan, urun pendapat, dan membangun konsep. 2) Guru 
menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus 
berpartisipasi aktif. 3) Guru memberikan serangkaian pertanyaan kepada siswa 
yang telah ditunjuk. 4) Siswa secara langsung dituntut untuk aktif dengan 
menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
“Meningkatkan hasil belajar IPS melalui penerapan teknik probing-prompting 
dengan media gambar visual” 

 
 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 
 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Hasil Belajar IPS 

a. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dari proses belajar berupa 
kemampuan-kemampuan yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil penilaian tes 



dalam bentuk pilihan ganda yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan 
belajar dengan penerapan teknik probing-prompting dengan media gambar  

b. Hakekat Pembelajaran IPS di SD 
Hakikat IPS disekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan 
keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga Negara 
sedini mungkin. Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu 
pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada pengembangan 
keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar siswa 
yang berpijak pada kenyataan kehidupan social kemasyarakatan sehari-
hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan social siswa masyarakat. 

2. Teknik Probing-Prompting dengan Media Gambar Visual 
a. Teknik probing-prompting  

Teknik probing-prompting adalah dengan cara guru menyajikan 
serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga 
terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan 
pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

b. Media gambar visual 
Media gambar atau fotografi dapat memberikan gambaran tentang segala 
sesuatu, seperti umumnya digunakan dalam pembelajaran, yaitu : potret, 
kartu post, ilustrasi dari buku, catalog dan gambar cetak. Melalui gambar 
dapat diterjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang lebih realistic. 

c. Langkah-langkah pembelajaran dengan teknik probing-prompting : (1) 
Guru menghadapkan siswa dengan situasi baru, misalnya dengan 
memperhatikan gambar. (2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakuka 
diskusi kecil dalam merumuskannya. (3) Guru mengajukan persoalan 
kepada siswa yang sesuai denga tujan pembelajaran khusus (TPK) atau 
indicator pada seluruh siswa. (4) Menunggu beberapa saat untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau 
melakukan diskusi kecil dalam mermuskannya. (5) Menunjuk salah satu 
siswa untuk menjawab pertanyaan. (6)  Jika jawabannya tepat maka guru 
meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk 
meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung. Namun jika siswa tersebut menalami kemacetan jawab 
dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam 
maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya 
merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan 
pertanyaan yang menuntut siswa untuk berpikir pada tingkat yang lebih 
tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 
dasar atau indicator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah ini 
sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa 
terlibat dalam kegiatan Probing-Prompting. (7)  Guru mengajukan 



pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 
TPK tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh: 

1. Hasil penelitian oleh Desi Ayu Kurnia, penerapan teknik probing-
prompting untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 6 
Ampenan tahun pelajaran 2013/2014. Dimana dalam kesimpulan hasil 
penelitian, penulis menyebutkan penerapan teknik pembelajaran probing-
prompting dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 6 
Ampenan tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terlihat dari meningkatnya 
rata-rata kelas dari 46,25 disiklus I menjadi 62,56 disiklus II dan 
meningkat lagi menjadi 81,22 disiklus III. Serta meningkatnya presentasi 
ketuntasan klasikal sebesar 15,92% dari 45% pada siklus I menjadi 
60,92% pada siklus II serta adanya peningkatan sebesar 26,8% dari siklus 
II sebesar 60,92% meningkat menjadi 87.80% disiklus III.  

2. Hasil penelitian oleh Fithria Aisyah Rahmawati, penerapan probing-
prompting sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar matematika dikelas VI SDN 5 Sleman. Dimana dalam kesimpulan 
hasil penelitian, penulis menyebutkan hasil penelitian menunjukkan terjadi 
peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa setelah 
diberikan tindakan berupa pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran probing-prompting. Berdasarkan rata-rata nilai hasil tes 
akhir siklus siswa diketahui prestasi belajar matematika siswa meningkat 
dari siklus I sebesar 85,47 menjadi 93,94 pada siklus II. Selain itu, jumlah 
siswa yang memperoleh nilai lebih atau sama dengan 70 meningkat dari 
siklus I yaitu 32 siswa atau 94,12% menjadi 33 siswa atau 97,06%.  

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari proses pembelajaran 
di kelas didominasi oleh guru, guru hanya menggunakan metode ceramah dan 
pemberian tugas saja. Oleh karena itu metode pembelajaran tersebut 
menyebabkan siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar IPS dan merasa 
bosan apabila belajar IPS, sehingga siswa menganggap pelajaran IPS merupakan 
pelajaran yang sulit dimengerti, untuk itu guru perlu menggunakan teknik 
pembelajaran probing-prompting. Sehingga siswa menjadi tertarik, tidak merasa 
bosan dengan pelajaran IPS, dan apabila siswa malu bertanya kepada guru, siswa 
bisa bertanya kepada temannya. 

Kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 
menyebabkan perubahan diri peserta didik yang berlangsung dalam suasana 
edukatif untuk mencapai tujuan. Belajar pada dasarnya merupakan proses 
perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman. Sedangkan mengajar 



merupakan suatu upaya untuk menyampaikan pengetahuan dengan tuntutan hasil 
yang berupa perubahan sikap dan nilai pada siswa yang belajar. 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar ditentukan dan dipengaruhi 
oleh banyak factor penting, baik factor internal maupun factor eksternal. 
Penggunaan teknik dan media pembelajaran yang tepat dan efektif perlu 
diperhatikan dalam meningkatkan keefektifan kegiatan belajar mengajar. 
Penggunaan teknik pembelajaran efektif adalah teknik pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara aktif dan mendominasi kegiatan belajar mengajar. Media 
juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menunjang kegiatan 
belajar. Pemilihan teknik dan media belajar harus disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi yang memudahkan siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan 
guru. 

Teknik probing prompting dengan media gambar dalam pembelajaran IPS 
sangat mendukung untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar, 
karena teknik probing prompting dengan media gambar mempunyai kelebihan 
antara lain mendorong siswa berfikir aktif, meningkatkan keberanian atau 
keantusiasan siswa untuk bertanya serta mengeluarkan pendapat, menciptakan 
suasana yang kompetitif sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. 

Maka dengan menerapkan teknik probing prompting dengan media 
gambar dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan pada siswa, 
sehingga pembelajaran IPS dapat berjalan lebih bermakna dan efektif, karena 
media lebih bervariasi dan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

 

C. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Tanjung pada kelas IV. Penelitian ini 

telah dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2015/2016. Adapun waktu 
pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2016 sampai Maret 
2016 

b) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2016 
c) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Mei 2016 
d) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2016 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 
Tanjung yang berjumlah 25 orang. Observer dalam penelitian ini adalah guru 
kelas IV SDN 1 Tanjung yaitu Sri Sumarlianti sebagai observer I, dan observer II 
yaitu Ni Luh Sri Nopiyanti. 



Faktor yang diteliti adalah faktor guru dan faktor siswa. Kemampuan guru 
dalam menerapkan teknik probing-prompting dan faktor siswa yang diteliti 
adalah hasil belajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan teknik 
probing-prompting. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel harapan dan 
variabel tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar IPS 
yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran menggunakan teknik probing-
prompting berupa pembentukan pengetahuan, pemahaman dan tingkah laku siswa 
melalui proses pembelajaran yang memiliki tujuan. Definisi operasional variabel 
tindakan yaitu teknik probing-prompting adalah kegiatan pembelajaran dengan 
cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan 
menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap 
siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 
Selanjutnya siswa mengkontruksi konsep-prinsip-aturan menjadi pengetahuan 
baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus setiap 
siklus terdiri dari dua kali pertemuan  pada kelas IV semester II SDN 1 Tanjung 
Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang 
melibatkan empat proses, yaitu: 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan yaitu tindakan 
untuk mengimplementasi rencana 3) Observasi dan  evaluasi 4) Refleksi kritis 
terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 di atas dan mengambil keputusan atas 
tindakan di siklus penelitian berikutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut 

1. Jenis Data 
Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu 

keadaan melalui pengumpulan keterangan atau fakta yang menjelaskan 
mengenai suatu persoalan atau fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek 
berupa nilai yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks atau gambar 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data 
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi 
yang memberikan gambaran tentang aktivitas belajar siswa dan aktivitas 
mengajar guru, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi 
terhadap siswa, yang nantinya akan dapat menggambarkan hasil belajar 
siswa.  

2. Cara Pengumpulan Data 
a. Metode Tes 

Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 
keterampilan, pengetahuan, sikap, inteligensi, kemampuan atau bakat 
yang dimiliki oleh individu atau kelompok  
 



b. Metode observasi 
Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan 
mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Observasi 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengamati dan mengetahui 
kinerja guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan teknik probing-prompting 

c. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 
tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 
mencatat data-data yang sudah ada. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah  

1. Lembar Observasi  
Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu lembar 
observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa yang di 
dalamnya terdapat beberapa indikator yang dijabarkan menjadi sub 
indikator untuk diberikan nilai. 

2. Tes  Hasil Belajar 
Tes ini diberikan untuk memperoleh data tentang hasil akademik tiap 
siklus. Jenis tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk pilihan ganda 
yang akan dikerjakan secara  individu. Tes ini terdiri dari 10 soal dijawab 
secara individu.   

Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil Belajar IPS Siswa 
Analisis data untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 
a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas 
secara individu apabila mampu memperoleh nilai ≥ 62 sebagai standar 
ketuntasan belajar minimal.  

Menurut Purwanto, (2011:207) Nilai akhir individual per siswa 
ditentukan dengan rumus sebagai berikut :  

                        Nilai Siswa =  
 
 

 x 100 
 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 
Menurut Aqib  (2009: 204) cara perhitungan nilai rata-rata 

adalah sebagai berikut : 

                    푋 = ∑
 

 



Keterangan: 
X  : Nilai Rata-Rata 
∑ X : Jumlah Semua Nilai Siswa 
N  : Jumlah Siswa 

 
c. Ketuntasan klasikal 

Menurut Aqib (2009 : 41) cara perhitungan ketuntasan klasikal 
adalah sebagai berikut : 

                    퐾퐾 = ∑    
∑  x 100% 

Keterangan:  
KK : Ketuntasan klasikal 
 
2. Data aktivitas guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung, 
dimana seorang guru yang sedang mengajar diobservasi langsung oleh 
observer (pengamat) dan observer berada bersama-sama guru dan siswa 
didalam kelas. Setelah data diperoleh dari lembar bservasi guru, kemudian 
data tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut : 
a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
1) Jawaban “YA” setiap indikator diberikan skor 1 
2) Jawaban “TIDAK” setiap indikator diberikan skor 0 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 
1) Banyakya indikkator = 7 
2) Banyaknya descriptor setiap indikator = 3 
3) Skor maksimal setiap indicator = 1 
4) Skor minimal setiap indikator = 0 

Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 7 x 3 x 1 = 21 
Sedangkan untuk skor minimal adalah 7 x 3 x 0 = 0 

c. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) 
dengan rumus sebagai berikut : 

   Mi  = ½ (Skor Tertinggi + Skor Terendah) 

  = ½ (21+0) 
  = ½ x 21 
  = 10,5 
  SDi = ⅓  Mi 
   = ⅓ (10,5)  
         = 3,5 

d. Menentukan kriteria aktivitas guru 
Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas guru dijabarkan pada tabel berikut ini : 



Tabel 3.6 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 
Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 2 SDi ≤ A  A ≥ 18 Sangat Baik 

Mi + 1 SDi ≤ A < Mi + 2 SDi < 
A  

14 ≤ A < 18 Baik 

Mi - 1 SDi ≤ A < Mi + 1 SDi < 
A 

7 ≤ A < 14 Cukup Baik 

Mi - 2 SDi ≤ A < Mi – 1 SDi < 
A 

4 ≤ A < 7 Kurang Baik 

A < Mi – 2 SDi  A < 4 Sangat kurang 
Baik 

 
Keterangan: 

 A  : rata-rata aktivitas guru 
SMi : Skor Maksimal Ideal 
SDi : Standar Deviasi Ideal 
(Nurkencana, 1990) 

 
3. Data aktivitas siswa 

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. 
Penilaian ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung 
oleh observer. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut :  
1) Jawaban “YA” diberikan skor 1 jika setiap indikator yang diamati 

dilakukan oleh siswa > 70% 
2) Jawaban “TIDAK” diberikan skor 0 jika setiap indikator yang 

diamati dilakukan oleh siswa < 70% 
b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal  

1) Banyakya indikkator = 7 
2) Banyaknya descriptor setiap indikator = 3 
3) Skor maksimal setiap indikator = 1 
4) Skor minimal setiap indikator = 0 

Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 7 x 3 x 1 = 21 
Sedangkan untuk skor minimal adalah 7 x 3 x 0 = 0 

c. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) 
dengan rumus sebagai berikut : 

   Mi  = ½ (Skor Tertinggi + Skor Terendah) 
   = ½ (21+0) 



   = ½ x 21 
   = 10,5 
  SDi  = ⅓  Mi 
   = ⅓ (10,5)  
         = 3,5 

d. Menentukan kriteria aktivitas siswa 
Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas guru dijabarkan pada tabel berikut ini : 
Tabel 3.7 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 2 SDi ≤ A  A ≥ 18 Sangat Baik 

Mi + 1 SDi ≤ A < Mi + 2 SDi < 
A  

14 ≤ A < 18 Baik 

Mi - 1 SDi ≤ A < Mi + 1 SDi < 
A 

7 ≤ A < 14 Cukup Baik 

Mi - 2 SDi ≤ A < Mi – 1 SDi < 
A 

4 ≤ A < 7 Kurang Baik 

A < Mi – 2 SDi  A < 4 Sangat kurang 
Baik 

 
Keterangan: 

 A : rata-rata aktivitas guru 
SMi : Skor Maksimal Ideal 
SDi : Standar Deviasi Ideal 
(Nurkencana, 1990) 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 
a) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 11,75 dengan kategori cukup 

aktif 
b) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 13,25 dengan kategori cukup 

baik 
c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 68% dengan nilai rata-rata 65. Hasil tersebut kurang dari 
ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian ini 
dilanjutkan ke siklus II 

 



2. Siklus II 
a) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 17,5 dengan kategori aktif 
b) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 16,5 dengan kategori baik 
c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 88% dengan nilai rata-rata 81. 
d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari sklus I 

ke siklus II serta telah memenuhi criteria yang ditetapkan.oleh karena itu 
penelitian ini dihentikan pada silus II. 

Data Perbandingan Akktivitas Guru, Aktivitas siswa, dan Hasil Belajar 
Siswa dari Siklus I dan Siklus II dengan Menerapkan Teknik Probing-

Prompting  dengan Media Gambar pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDN 1 
Tanjung 

No. Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 
Rata
-rata 

Kategori Rata-
rata 

Kategori Nilai 
Rata
-rata 

Ketuntasan 
Klasikal 

Ket. 

1. Siklus I 13,2
5 

Cukup 
Baik 

11,75 Cukup 
Aktif 

65,20 68% Belum 
Tercapai 

2. Siklus 
II 

16,5 Baik 17,5 Aktif 81,20 88% Tercapai 

Pembahasan dari tabel di atas: 

1) Aktivitas Guru 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-

rata skor total terhadap aktivitas guru dari siklus I ke siklus II yakni dari 13,25 
dengan kategori cukup baik (7 ≤ A < 14: Cukup Baik) menjadi 16,5 dengan 
kategori baik (14 ≤ A < 18: Baik). Ini dapat dilihat dari cara mengajar guru 
yang semakin baik, guru memahami karakteristik siswa serta guru dapat 
mengelola kelas dengan baik 

2) Aktivitas Siswa 
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus II terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas 
siswa pada siklus I, rata-rata skor tetalnya adalah 11,75 dengan kategori cukup 
aktif (7  ≤ A < 14: Cukup Aktif) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi  
17,5 dengan kategori aktif (14  ≤ A < 18: Aktif). Siswa pada siklus I masih 
merasa malu untuk bertanya serta menjawab pertanyaan dari guru, tetapi pada 
siklus II siswa sudah berani bertanya dan mengangkat tangan untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh guru 

3) Hasil Belajar 
Demikian pula dengan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dari siklus I dan siklus II. Pada siklus 



I, nilai rata-rata siswa dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 adalah 65,20 dengan 
ketuntasan klasikal 68%. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata siswa dari 
pertemuan 1 dan pertemuan 2 adalah 81,20 dengan ketuntasan klasikal 88%. 
Ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa (minimal ≥ 62) dan ketuntasan 
klasikal (minimal 85%) pada siklus I belum mencapai target atau belum 
tuntas. Sedangkan pada siklus II, hasil belajar siswa dan ketuntasan klasikal 
sudah mencapai target atau tuntas.  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Teknik probing-prompting merupakan pembelajaran dengan cara guru 
memberikan serangkaian pertanyaan yang dapat menggali serta menuntun siswa 
memperoleh pengetahuan baru. Pelaksanaan teknik probing-prompting  melalui 
langkah-langkah sebagai berikut : a) Guru menunjukkan gambar; b) Menunggu 
beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya; c) Guru 
mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai denga tujan pembelajaran khusus 
(TPK) atau indicator pada seluruh siswa; d) Menunggu beberapa saat untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau 
melakukan diskusi kecil dalam mermuskannya; e) Menunjuk salah satu siswa 
untuk menjawab pertanyaan; f) menunjuk siswa untuk memberikan tanggapan; g) 
Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 
menekankan bahwa TPK tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 

Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang 
ditunjukkan dengan: 

1. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 11,75 dengan 
kategori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh 
rata-rata skor 17,5 dengan kategori aktif.  

2. Aktivitas guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 13,25 dengan 
kategori cukup baik, dan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 16,5 
dengan kategori baik. 

3. Hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata skor siklus I yaitu 65,20 
dengan persentase ketuntasan klasikal 68% dan mengalami peningkatan 
pada siklus II dengan nilai rata-rata 81,20 dengan persentase ketuntasan 
klasikal 88%.  
Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dengan teknik probing-prompting dengan media gambar pada mata 
pelajaran IPS siswa kelas IV SDN 1 Tanjung tahun pelajaran 2015/2016. 



Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Guru 
a) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa diharapkan guru dapat 

menerapkan teknik probing-prompting dengan media gambar lebih 
optimal lagi agar nilai dari 3 orang siswa yang belum tuntas tersebut dapat 
mencapai KKM (≥ 62). 

b) Guru hendaknya dapat menerapkan dan mengembangkan teknik probing-
prompting dengan media gambar bukan hanya pada mata pelajaran IPS 
tetapi juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain. 

2. Bagi Siswa 
a) Untuk dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal maka hendaknya 

siswa harus lebih aktif dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran 
melalui teknik probing-prompting. 

b) Agar menjadi siswa yang aktif, siswa harus berani mengemukakan 
pendapat baik dalam memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran 
dimanapun dan kapanpun. 

c) Siswa hendaknya lebih meningkatkan kekompakan atau bekerja sama 
dalam melakukan diskusi kelompok. 

3. Bagi Sekolah 
Untuk dapat memajukan suatu sekolah, hendaknya sekolah harus 

mampu memberikan bimbingan kepada semua guru yang mengajar disekolah 
tersebut tentang teknik ataupun metode dan media yang sesuai dngan materi 
yang di ajarkan guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas belajar dan 
mengajar disekolah. 
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