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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan karena sering disebut 

sebagai kunci masa depan setiap individu. Pendidikan adalah satu-satunya cara agar 

manusia dapat menjadi lebih baik dalam meningkatkan sumber daya manusia, 

sehingga dapat mengimbangi setiap perkembangan yang terjadi agar tidak 

tertinggal jauh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kajian tentang ilmu pendidikan oleh Al-Qur’an disampaikan dalam Surat 

Thaahaa ayat 114 sebagai berikut: 

 

فَتَعَلَى الَلُ  اُْلَمِلكُ  آْلَحق   َوََلتَْعَجلْ  بِاْلقُْرَءانِ  ِمنْ  قَْبلِ  أَن يُْقَضىَ  إِلَْيكَ  َوْحيُهُ  

ب ِ  ِزْدنِى ِعْلًما  وَ  قُل رَّ

Artinya : Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah 

kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan 

kepadamu mewahyukannya, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. (QS. Thaahaa : 114) 

Kesimpulan yang bisa diambil dari ayat di atas bahwa Allah tidaklah 

memerintahkan manusia untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. 

Orang yang mencintai ilmu maka akan bersungguh-sungguh berusaha untuk 

mendapatkan ilmu dalam keadaan apapun. Ilmu bisa didapat dengan cara manusia 

belajar, baik itu belajar dari pengalaman, buku, dan lain sebagainya. 

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu, 

berkat adanya interaksi antara individu dan individu dengan lingkungan. Dalam 

pengertian ini terdapat kata perubahan yang berarti bahwa seseorang telah 
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mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek 

pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya.1 Kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dalam pendidikan merupakan kegiatan yang paling pokok, 

karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Proses 

pembelajaran di sekolah melibatkan guru yang berusaha memberikan pesan kepada 

siswa. Tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi 

semua siswa. Suasana belajar yang tidak menyenangkan bagi siswa lebih banyak 

mendatangkan kegiatan belajar mengajar yang kurang harmonis,2 dan hal ini akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Ilmu pendidikan yang diajarkan di sekolah menegah salah satunya adalah 

pelajaran kimia yang termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Salah 

satu materi kimia yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari adalah materi 

hidrolisis garam yang merupakan salah satu pokok bahasan yang diajarkan di kelas 

XI IPA semester genap. Pada materi hidrolisis garam ini berisikan konsep-konsep 

dan juga rumus perhitungan pH. Agar dapat menyelesaikan soal yang diberikan, 

dalam proses pembelajarannya guru harus bisa mengonstruksikan pemahaman 

siswa agar konsep mudah diterima oleh siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia serta observasi 

di SMA Negeri 4 Pekanbaru, menyatakan bahwa kurangnya kemampuan siswa 

dalam memahami dan menyelesaikan soal materi kimia salah satunya adalah 

                                                           
1Jamil Suprihatiningrum. Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016, h. 15. 
2Syaiful Bahri Djamarrah. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 37. 
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hidrolisis garam yang terlihat dari nilai siswa yang masih banyak belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimum yakni 82. Hal ini dikarenakan siswa masih 

menganggap materi hidrolisis garam merupakan materi yang sulit dan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung guru lebih sering menggunakan metode 

konvensional yang membuat siswa hanya menerima penjelasan guru dan kurang 

membangun pengetahuannya sendiri serta jika ditunjuk oleh guru untuk menjawab 

maupun mengajukan pertanyaan siswa lebih memilih diam. Dalam proses 

pembelajaran di kelas guru juga jarang menggunakan media yang membuat siswa 

kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru bisa menerapkan suatu model 

pembelajaran agar siswa bisa lebih meningkatkan rasa keingintahuannya, 

menumbuhkan kepercayaan diri serta melatih siswa dalam mengkomunikasikan 

ide-idenya yakni model pembelajaran probing prompting. Pembelajaran ini 

berpusat pada siswa (student centered) yang memberikan keleluasaan kepada siswa 

untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan sendiri, sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator dan mediator dalam setiap pembelajaran.3 Pengetahuan yang diperoleh 

dari hasil mengkonstruksi pengetahuan sendiri akan menjadi pengetahuan yang 

bermakna bagi siswa tersebut karena mereka menemukannya berdasarkan ide-ide 

dan pengetahuan dasar yang dimilikinya yang dikaitkan dengan pengetahuan 

                                                           
3Sarrah Esti Rachnarani. “Penerapan Model Pembelajaran Probing-Prompting terhadap Hasil 

Belajar Ditinjau dari Keaktifan Belajar Siswa pada Materi Aljabar Kelas VII SMP Muhammadiyah 

Kediri Tahun 2016/2017”. Jurnal Pendidikan Matematika, 2017, h. 2-3. 
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barunya, sehingga pembelajaran seperti ini yang nantinya akan memiliki arti bagi 

siswa yang lebih lama dalam ingatannya.4  

Proses belajar mengajar agar menjadi lebih menarik dan menyenangkan bisa 

dengan menggunakan suatu media pembelajaran yang dapat menunjang proses 

pembelajaran dengan membantu siswa menemukan konsep pembelajaran dalam 

memahami materi hidrolisis garam. Salah satunya bisa menggunakan kartu pintar 

dan kartu soal. Dengan adanya media ini bisa membuat siswa lebih terarah untuk 

mengikuti proses pembelajaran karena dengan bantuan media kartu pintar siswa 

bisa lebih fokus menemukan konsep-konsep materi pelajaran dengan bantuan buku 

paket mereka masing-masing, dan dengan kartu soal siswa dilatih untuk 

mengerjakan latihan-latihan soal sambil berdiskusi dengan teman sebangkunya 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang 

telah mereka temukan dari kartu pintar.5 Dengan demikian, siswa diharapkan akan 

lebih mudah untuk memahami konsep-konsep dalam materi tersebut. 

Model pembelajaran probing prompting menggunakan kartu pintar dan kartu 

soal mengharuskan siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui sumber 

yang ada pada mereka. Dengan menggunakan pembelajaran probing prompting 

perhatian siswa terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari cenderung lebih 

terjaga karena pembelajaran seperti ini erat kaitannya dengan pertanyaan. Proses 

                                                           
4Yuriska Mayasari, et al. “Penerapan Teknik Probing-Prompting dalam Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas VIII  MTSN Lubuk Buaya Padang”. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol. 

3, No. 1, 2014, h. 58. 
5Annik Qurniawati, et al. “Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 

Together (NHT) Dengan Media Kartu Pintar Dan Kartu Soal Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Pada Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X Semester Genap SMA Negeri 8 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Jurnal Pendidikan Kimia. ISSN: 2337-9995, Vol. 2, No. 3, 2013, h. 167-168. 
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tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa 

mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindari dari proses 

pembelajaran karena setiap siswa bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. 

Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun bisa dibiasakan.6 Serta dengan 

menggunakan kartu pintar dan kartu soal membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan siswa bisa fokus belajar dengan menemukan sendiri jawaban 

dari pertanyaan yang ada pada kartu, membuat pemahaman siswa lebih bermakna 

dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Penerapan model pembelajaran probing prompting berbantuan lembar kerja 

berstruktur terhadap hasil belajar siswa sudah pernah diteliti oleh Ajeng Diasputri, 

Sri Nurhayati, dan Warlan Sugiyo yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

probing prompting berbantuan Lembar Kerja Berstruktur (LKB) berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Hidrokarbon dan Minyak Bumi 

kelas X di suatu SMA di Ungaran dengan memberikan kontribusi sebesar 31,78%.7 

Dan juga pada penelitian terdahulu oleh Annik Qurniawati, Sugiharto dan Agung 

Nugroho yang menyatakan bahwa penggunaan media kartu pintar dan kartu soal 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe numbered head together efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta pada materi 

hidrokarbon.8  

                                                           
6M. Fahris Fajar dan Puput Wanarti. “Pengaruh Metode Pembelajaran Tanya Jawab Probing-

Prompting terhadap Hasil Belajar Siswa pada Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar 

Elektronika Kelas X AV di SMK Negeri 2 Surabaya”. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Vol. 3, No. 

1, 2014, h. 90. 
7Ajeng Diasputri, et al. “Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting Berbantuan 

Lembar Kerja Berstruktur terhadap Hasil Belajar”. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol. 7, No. 

1, 2013, h. 1111. 
8Annik Qurniawati, op. cit., h. 173. 
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Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Probing 

Prompting menggunakan Kartu Pintar dan Kartu Soal terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Materi Hidrolisis Garam”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menjelaskan pengertian judul skripsi, peneliti memberikan penjelasan 

beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Probing Prompting adalah 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.9 

2. Kartu pintar adalah kartu yang berisi ringkasan atau pokok-pokok materi 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif, 

sedangkan kartu soal adalah kartu yang berisi soal-soal yang harus dijawab 

oleh siswa.10 

3. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada 

hakekatnya adalah perubahan tingkah laku pada siswa. Tingkah laku 

                                                           
9Miftahul Huda. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Jakarta: Gramedia Perkasa, 

2013, h. 281. 
10Annik Qurniawati, et al. loc. cit. 
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sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.11 

4. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti 

penguraian. Hidrolisis merupakan istilah umum yang diberikan untuk 

reaksi suatu zat dengan air.  Jadi hidrolisis garam yaitu penguraian garam 

dengan air.12 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Materi hidrolisis garam yang masih sulit dimengerti oleh siswa. 

b. Masih ada siswa yang memilih diam ketika ditunjuk oleh guru untuk 

mengajukan maupun menjawab pertanyaan. 

c. Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

d. Masih banyak nilai siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum. 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti, maka 

penulis perlu membuat batasan masalah sebagai berikut: Pengaruh penerapan 

model pembelajaran Probing Prompting menggunakan kartu pintar dan kartu 

                                                           
11Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009, h.3. 
12David Oxtoby. Prinsip-prinsip Kimia Modern. Jakarta: Erlangga, 2001, h. 309. 
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soal terhadap hasil belajar siswa kelas XI ditinjau dari ranah kognitif pada 

materi hidrolisis garam di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran Probing Prompting menggunakan kartu pintar dan kartu soal 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada materi kimia hidrolisis garam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Peneltian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran Probing Prompting menggunakan kartu pintar dan kartu 

soal terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada materi hidrolisis garam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi siswa adalah untuk membantu siswa memahami konsep dari 

materi yang diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajardan juga untuk memberi pengalaman baru bagi siswa berkaitan 

dengan proses pembelajaran dengan model pembelajaran Probing 

Prompting menggunakan kartu pintar dan kartu soal. 
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b. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia. 

c. Bagi sekolah dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki 

dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah terutama pada 

pelajaran kimia. 

d. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan agar bisa dimanfaatkan 

ketika terjun di dunia pendidikan nantinya. 

 

 


