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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Probing Prompting 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas adalah model pembelajaran probing prompting. 

Probing adalah suatu model pembelajaran dengan cara mengajukan satu seri 

pertanyaan untuk membimbing (prompting) siswa menggunakan pengetahuan 

yang telah ada pada dirinya agar dapat membangun sendiri menjadi 

pengetahuan baru.13 

Probing prompting adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered). Model pembelajaran ini sesuai dengan paham 

konstruktivis yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk aktif 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dan 

mediator dalam setiap pembelajaran.14 

Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan 

serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga 

terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan siswa dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari.15 

Selanjutnya siswa mengkonstruksikan sendiri konsep menjadi pengetahuan 

                                                           
13Nur Asna. “Pengaruh Penerapan Teknik Probing Prompting terhadap Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Biologi Di SMA Negeri 10 Kota Jambi”. Jurnal Pendidikan Biologi, 2014, h. 

4. 
14Sarrah Esti Rachnarani, loc. cit. 
15Miftahul Huda, loc. cit. 
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Selanjutnya siswa mengkonstruksikan sendiri konsep menjadi pengetahuan 

baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. Dengan metode 

pembelajaran seperti ini proses tanya jawab dilakukan secara acak. Sehingga 

mau tidak mau setiap siswa harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa 

menghindar dari proses pembelajaran, karena setiap saat mereka akan 

dilibatkan dalam proses tanya jawab.16 Kemungkinan akan terjadi suasana 

tegang, namun demikian bisa dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tersebut, 

guru hendaknya memberikan serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah 

ramah, suara menyejukkan, nada lembut. Ada canda, senyum, dan tertawa, 

sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan dan ceria. Jangan lupa, 

bahwa jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah adalah cirinya 

dia sedang belajar, ia telah berpartisipasi. 

Memberikan suatu pertanyaan kepada siswa adalah suatu hal yang efektif 

untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran probing prompting guru 

memberikan suatu pertanyaan untuk membimbing siswa menggunakan 

pengetahuan yang telah ada pada dirinya guna mendapatkan suatu 

pengetahuan baru. Siswa dibimbing menuju konsep atau teori yang 

diinginkan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada pada dirinya 

menjadi pengetahuan baru dan guru menuntun siswa untuk mendapatkan 

jawaban yang lebih valid. 

                                                           
16M. Fahris Fajar dan Puput Wanarti, op. cit., h. 91-92. 
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Probing prompting memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif 

dalam membangun dan memahami materi pelajaran melalui proses berpikir 

secara individual maupun bekerja sama dalam diskusi kelas. Hal tersebut 

selaras dengan teori konstruktivisme yang mengharuskan siswa aktif 

membangun pengetahuannya. 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 barunya, sehingga pembelajaran seperti ini yang akan nantinya 

memiliki arti bagi siswa yang lebih lama dalam ingatannya. Sedangkan 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil transfer pengetahuan akan diingat 

sementara dan setelah itu dilupakan.17 

Adapun langkah-langkah pembelajaran Probing Prompting adalah 

sebagai berikut:  

a. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan 

membeberkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung 

permasalahan. 

b. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 

merumuskan permasalahan.  

c. Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa.  

                                                           
17Yuriska Mayasari, et al. loc. cit. 
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d. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil.  

e. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  

f. 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 

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 atau indikator. Pertanyaan 

yang diajukan pada langkah keenam ini sebaiknya diberikan pada 

beberapa siswa yang berbeda agar semua siswa terlibat dalam seluruh 

kegiatan Probing Prompting.  

g. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami 

oleh seluruh siswa.18 

Adapun kelebihan dari teknik pembelajaran probing prompting adalah 

dapat mendorong keterlibatan siswa, meningkatkan keberhasilan, dan 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan aman secara 

                                                           
18Yudhi Hanggara dan Vina Alfionita. “Eksperimentasi Model Pembelajaran Probing 

Prompting dan Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Minat 

Belajar  Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Batam”. Jurnal Pendidikan Matematika. ISSN: 2301-5314, 

Vol. 4, No. 2, 2015, h. 4. 
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emosional dan dapat mempermudah siswa melakukan akomodasi dan 

membangun pengetahuanya sendiri. Siswa mengkonstruksi sendiri konsep – 

prinsip - aturan menjadi pengetahuan baru.19 

Kelebihan lain dari model pembelajaran Probing Prompting yaitu: 

1) Mendorong siswa berpikir aktif.  

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

kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali.  

3) Perbedaan pendapat para siswa dapat diarahkan pada diskusi.  

4) Pertanyaan yang menarik dapat memusatkan perhatian siswa.  

5) Sebagai cara meninjau kembali bahan pelajaran yang lampau.  

6) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab 

dan mengemukakan pendapat.20 

Adapun kelemahan dari model ini diantaranya: 

a) Siswa merasa takut, apalagi guru kurang dapat mendorong siswa untuk 

berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. 

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir 

dan mudah dipahami siswa. 

c) Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan sampai dua, atau tiga orang. 

                                                           
19Siti Mutmainnah, et al. “Penerapan Teknik Pembelajaran Probing-Prompting Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri I Banawa Tengah”. 

Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako. ISSN: 2338-3240, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 40. 
20Dyah Ayu Widyastuti, et al. “Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Ipa Siswa  Kelas IV SD Negeri 2 Antosari  Kecamatan Selemadeg 

Barat”. Jurnal MIMBAR PGSD. Vol. 2, No. 1, 2014, h. 4. 
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d) Jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. 

2. Media Kartu Pintar dan Kartu Soal 

Kata media berasal dari Bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Media dapat juga dikatakan segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, 

film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. Media dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.21 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru siswa, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa. Dengan demikian, secara umum media 

pembelajaran berfungsi sebagai: 

a. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar-mengajar yang efektif. 

b. Bagian integral dari keseluruhan situasi belajar-mengajar. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak sehingga 

dapat mengurangi pemahaman-pemahaman yang bersifat verbalisme. 

d. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 

                                                           
21Arief Sadirman, et al. Media Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 6-7. 
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e. Mempertinggi mutu belajar-mengajar.22 

Kegunaan media pendidikan dalam proses pembelajaran: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: 

a) Objek yang terlalu besar-bisa digantikan dengan realita, gambar, 

film bingkai, atau gambar. 

b) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, 

film, atau gambar. 

c) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan 

lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara 

verbal. 

d) Objek yang terlalu komplek dapat disajikan dengan model, diagram, 

dan lain-lain. 

e) Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, film 

bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan 

berguna untuk:  

a) Menimbulkan kegairahan belajar. 

b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 

                                                           
22Nunuk Suryani dan Leo Agung. Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: Ombak, 2012, h. 

146. 
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c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa maka guru banyak 

mengalami kesulitan bilamana semua itu harus diatasi sendiri. Hal ini 

akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga 

berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu 

dengan kemampuannya dalam: 

a) Memberikan perangsang yang sama. 

b) Mempersamakan pengalaman. 

c) Menimbulkan persepsi yang sama.23 

Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kartu pintar dan kartu 

soal. 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.24 

3. Hidrolisis Garam 

Garam ialah senyawa ionik yang terbentuk oleh reaksi antara asam dan 

basa. Garam ialah elektrolit kuat yang terurai sempurna dalam air dan dalam 

beberapa kasus bereaksi dengan air.  

                                                           
23Arief Sadirman, et al. op. cit., h. 17-18. 
24Annik Qurniawati,et al. loc. cit. 
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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.25 

Hidrolisa dapat pula dipandang sebagai pengambilan ion H+ dari air oleh 

anion dari asam lemah, sehingga terjadi ion OH- yang menyebabkan larutan 

menjadi bersifat basa, atau pengambilan ion OH- dari air oleh kation dari basa 

lemah sehingga terjadi ion H+ yang menyebabkan larutan menjadi bersifat 

asam.26 

(H++ OH- ) + A- → HA + OH- 

(H++ OH- ) + B+ → BOH + H+ 

Istilah hidrolisis garam menjelaskan reaksi anion atau kation suatu 

garam, atau keduanya, dengan air. Hidrolisis garam biasanya mempengaruhi 

pH larutan.  

Garam-garam menurut proses terjadinya dapat dibedakan menjadi 4 jenis 

yaitu:27 

a. Jenis Hidrolisis Garam 

1) Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat 

Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat jika dilarutkan ke 

dalam air akan terionisasi sempurna dan tidak terhidrolisis contohnya 

Natrium klorida (NaCl), Kalium klorida (KCl), Kalium sulfat (K2SO4), 

dan sebagainya. Derajat keasaman (pH) larutan yang terjadi dalam 

larutan garam ini bersifat netral (pH = 7). 

                                                           
25David Oxtoby, loc. cit. 
26Respati. Dasar-dasar Ilmu Kimia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 152. 
27Crys Fajar. Kimia Dasar 2. Yogyakarta: UNY, 2003, h. 23. 
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NaCl(aq)    +  

H2O(l) ⇌   +  

       tidak bereaksi        tidak bereaksi  

Kation maupun anion dari garam tidak ada yang beraksi dengan 

H+
(aq) maupun OH-

(aq) dari air sehingga H+ = OH- dan larutan bersifat 

netral atau ion-ion yang dihasilkan oleh garam yang berasal dari asam 

kuat dan basa kuat tidak akan mengganggu kesetimbangan air sehingga 

pH larutan sama dengan pH air. 

Misalnya, bila NaNO3 suatu garam yang terbentuk oleh reaksi NaOH 

dengan HNO3 larut dalam air, garam ini terurai sempurna menjadi: 

NaNO3

𝐻2𝑂
→   Na+ + NO3

- 

Ion Na+ terhidrasi tidak memberikan dan tidak juga menerima ion 

H+. Ion NO3
- adalah basa konjugat dari asam kuat HNO3 dan tidak 

memiliki afinitas untuk ion H+. Akibatnya, suatu larutan yang 

mengandung ion Na+ dan NO3
- akan netral dengan pH 7.28 

2) Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat 

Larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat 

basa. Contoh Natrium asetat (CH3COONa), Natrium benzoat, Natrium 

sianida dan sebagainya, dalam air juga akan mengalami ionisasi. Ionisasi 

garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memberikan ion-ion 

yang mengganggu kesetimbangan air. Sebagai contoh Natrium asetat. 

                                                           
28Raymond Chang. Kimia Dasar Konsep-konsep Inti. Erlangga, 2004, h. 116. 

Na+
(a) 

 

OH-
(aq) 

Cl-
(aq) 
 

H+
(aq) 
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Natrium asetat dalam air akan mengalami disosiasi (ionisasi) dengan 

menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Ion natrium dalam air tidak 

akan mengganggu kesetimbangan, namun ion asetat akan mengganggu 

sistem kesetimbangan air. Ion asetat akan bertemu dengan ion hidrogen 

yang berasal dari air menjadi asam asetat yang merupakan elektrolit 

lemah. Karena asam asetat merupakan elektrolit lemah, maka asam asetat 

akan berionisasi sebagian. 

CH3COONa(aq)  CH3COO-
(aq) + Na+

(aq) 

H2O(l) ⇌  H
+

(aq) + OH-
(aq) 

Na+
(aq) + OH-

(aq) ⇆ NaOH(aq) 

CH3COO-
(aq) + H+

(aq) ⇆ CH3COOH(aq) 

Adanya pengikatan ion hidrogen oleh ion asetat mengakibatkan 

konsentrasi ion hidrogen (H+) berkurang, sedangkan ion hidroksida (OH-) 

menjadi berlebihan, sehingga larutan menjadi bersifat basa. 

3) Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah   

Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah seperti 

ammonium klorida, ammonium sulfat, dan sebagainya juga akan 

mengalami hidrolisis. Dalam air, garam ini akan terhidrolisis menjadi 

ion-ionnya dengan sempurna. Kation hasil disosiasi dari garam ini akan 

mengganggu kesetimbangan ionisasi molekul air. Ion hidroksida dari 

reaksi kesetimbangan air akan terikat oleh kation membentuk molekul 

basa lemah yang sedikit terdisosiasi. Karena ion hidroksida terikat oleh 
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kation garam maka dalam larutan akan mengalami kelebihan ion 

hidronium, sehingga larutan akan bersifat asam.  

Contoh : 

NH4Cl 
𝐻2𝑂
→   NH4

+ + Cl- 

Ion Cl- tidak mempunyai afinitas untuk ion H+. Ion amonium NH4
+ 

adalah asam konjugat lemah dari basa lemah NH3 dan terionisasi sebagai: 

NH4
+ + H2O → NH3 + H3O

+ 

Atau sesederhananya: 

NH4
+ → NH3 + H+ 

Karena ion ini menghasilkan ion H+, maka larutan amonium klorida 

akan bersifat asam.29 

4) Garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah  

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah seperti 

ammonium asetat (CH3COONH4), Aluminium sulfida (Al2S3), dan 

sebagainya dalam larutan akan terhidrolisis dengan sempurna (total). 

Garam ini dalam air menghasilkan anion dan kation yang keduanya 

mengganggu kesetimbangan air.  

a) Kb > Ka. Jika Kb untuk anion lebih besar daripada Ka untuk kation, 

maka larutan haruslah larutan basa karena anion akan terhidrolisis 

jauh lebih banyak daripada kation. Pada kesetimbangan, akan lebih 

banyak ion OH- dibandingkan ion H+. 

                                                           
29Ibid, h. 117. 
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b) Kb < Ka. Sebaliknya, jika Kb anion lebih kecil daripada Ka kation, 

larutan akan merupakan larutan asam karena hidrolisis kation akan 

lebih banyak dibandingkan hidrolisis anion. 

c) Ka = Kb. Jika Ka kira-kira sama dengan Kb, larutan nyaris netral. 

Tabel II.1 Sifat Asam Basa dari Garam30 

 

Jenis Garam 

 

Contoh 

Ion yang 

Mengalami 

Hidrolisis 

 

pH Larutan 

Kation dari Basa 

Kuat; Anion dari 

Asam Kuat 

NaCl, KI, KNO3, 

BaCl2 

Tak ada  

= 7 

Kation dari Basa 

Kuat; Anion dari 

Asam Lemah 

CH3COONa, 

KNO2 

Anion  

> 7 

Kation dari Basa 

Lemah; Anion 

dari Asam Kuat 

NH4Cl, NH4NO3 Kation  

< 7 

Kation dari Basa 

Lemah; Anion 

dari Asam Lemah 

NH4NO2, 

CH3COONH4, 

NH4CN 

Anion dan 

Kation 

< 7 jika Kb <Ka 

> 7 jika Ka < Kb 

= 7 jika Kb = Ka 

 

b. Harga pH Larutan Garam 

1) Garam terdiri dari Asam Lemah dan Basa Kuat 

B+ + A- + H2O → B+ + HA + OH- 

A- + H2O → HA + OH- 

Kh = 
[𝐻𝐴][𝑂𝐻−]

[𝐴−]
 = [OH-] [H+] x 

[𝐻𝐴]

[𝐻+] [𝐴−]
 

 

 

Derajat hidrolisis (α): perbandingan antara bagian yang terhidrolisis 

dengan kadar garam semula. 

                                                           
30Ibid, h. 119-120. 

Kh = 
𝐾𝑤

𝐾𝑎
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Misalnya : C = Konsentrasi garam semula 

Konsentrasi dari garam yang tidak terhidrolisis = C (1 – α ) ini dapat 

dianggap terionisasi sempurna menjadi B+ dan A-. 

A- = C ( 1 – α ) 

[ HA ] : [ OH- ] = α C  

Kh = 
[ α C ]2

𝐶 (1− α )
 = 

α2𝐶

( 1− α )
 

Bila asamnya lemah dan larutannya encer maka : α jauh lebih kecil dari 

1, sehingga dapat diabaikan terhadap 1.31 

    

 

Keterangan : 

Kh = Tetapan Hidrolisis   α = Derajat ionisasi 

Kw = Tetapan Air ( 1 x 10-14) 

Ka = Tetapan ionisasi asam lemah 

C = Konsentrasi garam semula 

Contoh soal : 

Hitunglah pH larutan NaCN 0,01 M, diketahui Ka HCN = 10-10. 

Jawab : 

NaCN(aq) → Na+ + CN-
(aq) 

0,01M         0,01M 

[OH-]  = √
𝐾𝑤 𝑥 [𝐶𝑁−]

𝐾𝑎 
 = √

10−14 x [0,01]

10−10
 

[OH-] = 10-3 

pOH  = 3  pH = 11. 

2) Garam terdiri dari Basa Lemah dan Asam Kuat 

B+ + A- + H2O → BOH + H+ + A- 

                                                           
31Respati, loc. cit. 

α = √
𝐾𝑤

𝐾𝑎 𝑥 𝐶
 [OH-] = √

𝐾𝑤𝑥𝐶

𝐾𝑎
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B+ + H2O → BOH + H+  

Kh = 
[𝐵𝑂𝐻][𝐻+]

[𝐵+]
 = 

[𝐵𝑂𝐻]

[𝐵+] [𝑂𝐻−]
 x [H+] [OH-] 

 

 

 

 

Keterangan : 

Kh = Tetapan Hidrolisis 

Kw = Tetapan Air ( 1 x 10-14) 

Kb = Tetapan ionisasi basa lemah 

C  = Konsentrasi garam semula 

Α = Derajat ionisasi 

Contoh Soal : 

Hitunglah pH larutan (NH4)2SO4 0,1 M, jika diketahui Kb NH3 = 2 

X 10-5. 

Jawab : 

(NH4)2SO4 → 2 NH4
++ SO4

-2 

0,1M              0,2M 

Garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka larutannya 

bersifat asam. 

[H+]  = √
𝐾𝑤𝑥𝐶

𝐾𝑏
 = √

10−14 x [0,2]

2 x 10−5
 

[H+] = 10-5 

pH  = 5  

3) Garam yang terdiri dari Asam Lemah dan Basa Lemah32 

B+ + A- + H2O → BOH + HA 

Kh = 
[ 𝐵𝑂𝐻 ][ 𝐻𝐴 ]

[𝐵+] [𝐴−]
 

      = 
[ 𝐵𝑂𝐻 ]

[𝐵+] [𝐴−]
 x 

[ 𝐻𝐴 ]

[𝐴−] [𝐵+]
 x [H+] [OH-]    

                                                           
32Ibid, h. 153-155. 

α = √
𝐾𝑤

𝐾𝑏 𝑥 𝐶
 

[H+] = √
𝐾𝑤𝑥𝐶

𝐾𝑏
 [H+] = √𝐾ℎ 𝑥 𝐶 
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          atau      

 

4. Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara 

sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat 

diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung 

sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan lingkungan. Dapat 

dikatakan juga bahwa belajar sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai, 

dan sikap.33 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktifitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tingkah 

laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar.34 

Menurut Benyamin Bloom secara garis besar klasifikasi hasil belajar 

menjadi tiga ranah yakni kognitif, afektif, dan ranah psikomotor. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintetis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah 

dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

                                                           
33Jamil Suprihatiningrum, loc. cit. 
34Catharina Tri Anni. Psikologi Belajar. Semarang: UNNES Press, 2006, h. 5. 

Kh = 
𝐾𝑤

𝐾𝑎 𝑥 𝐾𝑏
 

 
[OH-] = √

𝐾𝑤 𝑥 𝐾𝑏

𝐾𝑎 
 [H+] = √

𝐾𝑤 𝑥 𝐾𝑎

𝐾𝑏 
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berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif.35 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal yaitu faktor yang berada 

diluar diri siswa. 

Yang tergolong faktor internal ialah: 

a. Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh dengan meilihat, mendengar, struktur tubuh, cacat 

tubuh dan sebagainya. 

b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, 

yang meliputi: 

1) Faktor intelektual terdiri atas: 

a) Faktor potensial, yaitu intelegensi dan bakat. 

b) Faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

2) Faktor non intelektual yaitu komponen – komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, 

konsep diri, penyesuaian diri, emosional dan sebagainya. 

                                                           
35Nana Sudjana, op. cit., h. 22-23. 
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Yang tergolong faktor eksternal ialah: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

2) Faktor lingkungan sekolah 

3) Faktor lingkungan masyarakat 

4) Faktor kelompok 

b. Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dan sebagainya. 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim dan sebagainya. 

d. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan.36 

Indikator hasil belajar itu sendiri menurut Djamarah yakni: 

a. Istimewa atau maksimal apabila seluruh materi yang diajarkan dapat 

dikuasi oleh siswa. 

b. Baik sekali atau optimal apabila 76% s/d 99% bahan ajar dapat 

dikuasai siswa. 

c. Baik atau minimal, jika bahan ajar dikuasai siswa sebesar 60% s/d 

75%. 

d. Kurang, apabila kurang dari 60% bahan ajar dikuasai oleh siswa. 

Sedangkan pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah memiliki 

indikator sebagai berikut: 

                                                           
36Daryanto dan Muljo Raharjo. Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta: Gava Media, 

2012, h. 28.  
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a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran khusus (TPK) 

telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

c. Terjadinya proses pemahaman materi secara sekuensial (sequential) 

mengantarkan materi tahap berikutnya.37 

B. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting 

Menggunakan Kartu Pintar dan Kartu Soal Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam 

Belajar merupakan suatu proses yang saling memiliki keterkaitan antara satu 

proses dengan proses yang lain, menghubungkan proses pengalaman atau bahan 

yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki seseorang sehingga 

pengertiannya dapat dikembangkan dalam pengetahuan yang baru. Setelah 

memiliki pengetahuan yang baru maka dapat dilihat dari hasil belajar yang 

merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajarnya, suatu perubahan yang tampak dalam perbuatan bisa diamati dan dapat 

diukur. 

Salah satu cara untuk memperoleh suatu perubahan yang lebih baik dalam 

belajar siswa agar mereka tidak kesulitan pada saat belajar kimia terutama dalam 

materi hidrolisis garam, maka dibuatlah suatu perubahan pada model 

pembelajaran di kelas. Salah satu model yang dapat membuat siswa lebih berpikir 

                                                           
37Pupuh Fathurrohman. Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan 

Konsep Islami. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, h. 113.  
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dan mempersiapkan segala hal misalnya jawaban dari suatu pertanyaan dalam 

proses pembelajarannya ialah model pembelajaran probing prompting.  

Probing prompting merupakan suatu model pembelajaran dimana peserta 

didik dituntut untuk mengaitkan ilmu yang sudah ada pada mereka dengan ilmu 

baru yang sedang dipelajari dengan pertanyaan yang sudah disajikan oleh guru 

dan membuat siswa mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan 

jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh guru secara acak mereka sudah mempunyai 

jawabannya. Model ini dapat membantu siswa untuk mengoptimalkan hasil 

belajar pada materi hidrolisis garam karena siswa dituntut untuk berpikir mencari 

jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, dan siswa harus mencari 

jawaban dari pertanyaan tersebut karena guru akan menunjuk siswa secara acak 

untuk menjawab pertanyaannya, maka dari itu setiap siswa harus mengerjakannya 

dengan sungguh-sungguh. Namun, model pembelajaran ini juga terdapat 

kekurangan, salah satunya adalah siswa harus lebih berpikir tentang pengetahuan 

yang sudah ia punya dengan pengetahuan baru yang akan dipelajarinya, kadang 

memerlukan berbagai sumber dan merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi hal tersebut model pembelajaran probing prompting 

ini dikombinasikan dengan menggunakan media yaitu kartu pintar dan kartu soal. 

Dengan adanya kartu pintar, siswa dapat aktif mencari jawaban pada masalah 

yang hanya ada di kartu pintar dengan cara berpikir melalui bahan bacaan, dan 

kemudian menjawab pertanyaan dari kartu soal yang telah diberikan oleh guru. 

Pembelajaran dengan model probing prompting menggunakan kartu pintar dan 
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kartu soal akan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dalam materi pelajaran hidrolisis garam. 

C. Penelitian Yang Relevan 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada peneliti yang membahas 

tentang model pembelajaran probing prompting, diantaranya adalah: 

1. Penelitian Nesa Novita Sari (11115202358) tahun 2015 jurusan 

pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru, menunjukkan bahwa penerapan strategi kreatif 

produktif dengan teknik probing prompting memiliki pengaruh yang 

positif terhadap pemahaman konsep matematika siswa dilihat dari mean 

kelas eksperimen (86,73) lebih tinggi dari mean kelas kontrol (79,80). 

2. Penelitian Winta Yuliarti (11215201269) tahun 2016 jurusan pendidikan 

matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru, menunjukkan bahwa penerapan teori kognitif piaget melalui 

model pembelajaran probing prompting berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII MTs pondok 

pesantren Darul Qur’an Tambang dengan thitung sebesar 2,17. 

3. Penelitian Annik Qurniawati dkk tahun 2013 jurusan pendidikan kimia 

Universitas Negeri Surakarta, menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan media kartu pintar dan kartu soal efektif 

untuk meningkatkan prestasi belajar hidrokarbon siswa kelas X SMA 

Negeri 8 Surakarta, terlihat dari  thitung lebih besar daripada ttabel. Untuk 
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prestasi kognitif thitung (4,3229) lebih besar daripada ttabel (1,6740) dan 

untuk prestasi afektif thitung (2,0636) lebih besar daripada ttable (1,6740). 

Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah peneliti menggunakan media kartu pintar dan kartu soal pada 

materi hidrolisis garam sedangkan penelitian di atas tidak ada yang menggunakan 

media pada materi tersebut. Sedangkan persamaan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan model pembelajaran 

yang sama yaitu probing prompting. 

D. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran probing prompting menggunakan kartu pintar dan kartu 

soal. 

b. Variabel terikat, hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. Hasil 

belajar ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini adalah: 

a. Tahap persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI SMA Negeri 4 

Pekanbaru sebagai subjek penelitian. 
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2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu hidrolisis garam. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, program 

semester, RPP (Rencana Pelajaran Pembelajaran), lembar 

evaluasi, soal uji homogenitas, soal pretest dan posttest. 

4) Mempersiapkan kartu pintar dan kartu soal. 

5) Melalukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel dan 

mengolah tes ulangan siswa dan selanjutnya memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Melaksanakan uji homogenitas dengan memberikan soal materi 

sebelumnya yaitu larutan penyangga, untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan hidrolisis garam.  

3) Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran probing prompting menggunakan kartu pintar dan 

kartu soal sedangkan kelas kontrol tanpa model pembelajaran 

melainkan diskusi informasi. Adapun langkah - langkah 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 

 



33 
 

Kelas eksperimen 

a. Pendahuluan 

1) Peneliti membuka pelajaran dengan salam. 

2) Peneliti mengajak siswa untuk berdoa agar ilmu yang didapat 

lebih bermakna dan mendapat pemahaman yang baik. 

3) Peneliti mengabsen, menanyakan kabar siswa. 

4) Peneliti memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

5) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

6) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta 

manfaat yang harus dikuasai siswa mengenai materi hidrolisis 

garam. 

b. Kegiatan inti 

1) Peneliti menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan model 

probing prompting menggunakan kartu pintar dan kartu soal. 

2) Peneliti menyiapkan kartu pintar dan kartu soal. 

3) Peneliti memberikan kartu pintar. 

4) Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban dari kartu pintar bersama teman 

sebangkunya. 

5) Peneliti memberikan kartu soal sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 
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6) Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban dari kartu soal bersama teman 

sebangkunya. 

7) Peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  

8) Jika jawabannya tepat, peneliti meminta tanggapan kepada 

siswa lain agar semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Jika 

jawaban siswa tersebut kurang tepat, tidak tepat, atau diam, 

maka peneliti memberikan pertanyaan lain yang jawabannya 

adalah petunjuk penyelesaian jawaban. Kemudian, peneliti 

memberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi, hingga siswa dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. 

9) Peneliti memberikan pertanyaan akhir pada siswa atau 

kelompok lain yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 

indikator tersebut benar - benar telah dipahami oleh seluruh 

siswa. 

c. Penutup 

1) Peneliti memberikan kuis sesuai indikator pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2) Peneliti membantu siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

3) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 
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4) Peneliti menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

Kelas Kontrol 

a. Pendahuluan 

1) Peneliti membuka pelajaran dengan salam 

2) Peneliti mengajak siswa untuk berdoa agar ilmu yang didapat 

lebih bermakna dan mendapat pemahaman yang baik. 

3) Peneliti mengabsen, menanyakan kabar siswa. 

4) Peneliti memeriksa kesiapan pembelajaran sebelum memulai 

pembelajaran. 

5) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

6) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta 

manfaat yang harus dikuasi siswa mengenai materi hidrolisis 

garam. 

b. Kegiatan Inti 

1) Peneliti menjelaskan materi hidrolisis garam. 

2) Siswa mendengarkan dan mencatat materi pelajaran yang 

diberikan. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi, dan 

memberikan kesempatan untuk siswa bertanya. 

4) Peneliti memberikan soal latihan kepada siswa dan memintanya 

untuk mengerjakannya. 

5) Siswa diminta untuk mengumpulkan soal latihan yang telah 

dikerjakan. 
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6) Peneliti dan siswa bersama-sama untuk membahas jawaban atas 

soal-soal latihan. 

c. Penutup 

1) Peneliti memberikan kuis sesuai dengan indikator pelajaran 

yang telah dipelajari. 

2) Peneliti menyampaikan informasi tentang materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

3) Peneliti menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

Tahap Akhir 

Setelah semua pokok bahasan hidrolisis garam disajikan, maka 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti memberikan test akhir 

(posttest) untuk menentukan pengaruh model pembelajaran probing 

prompting menggunakan kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil 

belajar siswa. 

a. Data akhir (selisih dari pretest dan posttest) yang diperoleh dari kedua 

kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. 

b. Pelaporan. 

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah: 

Ha  :  Ada pengaruh penerapan model pembelajaran probing prompting 

menggunakan kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar siswa kelas 
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XI pada materi hidrolisis garam Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran probing prompting 

menggunakan kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI pada materi hidrolisis garam Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Pekanbaru. 


