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SARI 
 

Ria Yulia Gloria, 2008. Efektivitas Teknik Probing dalam Pembelajaran Biologi 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa SMA. Tesis. 
Program Studi IPA. Program Pascasarjana. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing:        I. Prof. Dr. Sri Mulyani ES, 
M.Pd., II. Dr. Lisdiana, M.Si.    

 
Kata kunci: Teknik probing, kemampuan berpikir, sistem koordinasi 
 

  Penelitian ini berjudul “Efektivitas Teknik Probing dalam Pembelajaran 
Biologi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA. Tujuannya (1) untuk 
mengetahui efektivitas  teknik probing pada pembelajaran Biologi di SMA, (2) 
untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 
teknik probing, (3) untuk mengetahui persepsi guru terhadap pembelajaran 
dengan menggunakan teknik probing. 

Desainnya adalah Penelitian eksperimen, dengan sampel penelitian adalah 
kelas XI IPA sebanyak dua kelas yang diambil dengan cara cluster random 
sampling, satu kelas diambil 35 siswa dengan cara random sampling. Waktu 
penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2008. Materi yang 
disajikannya adalah Sistem Koordinasi, dengan variabel yang diteliti dan metode 
pengumpulan datanya sebagai berikut : (1) langkah-langkah pelaksanaan teknik 
probing, (2) kemampuan peserta menjawab benar pertanyaan yang didasarkan 
pada tingkatan berpikir, dikaji melalui observasi; (3) Tes Hasil Belajar (4) 
Persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing dan 
(5) persepsi guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing. 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian tentang 
pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut, (1) pembelajaran dengan menggunakan teknik probing lebih 
efektif dibandingkan dengan pembelajaran biasa, (2) tanggapan siswa terhadap 
pembelajaran dengan menggunakan teknik probing umumnya positif, siswa 
merasa pembelajaran menjadi lebih menarik, kemampuan berpikir siswa menjadi 
lebih terlatih dengan menjawab pertanyaan dari guru, (3) tanggapan guru sangat 
baik terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, guru merasa 
senang membimbing siswa menjadi lebih meningkatkan kemampuan berpikirnya 
dengan pertanyaan yang sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikir.  

Dalam penelitian ini terungkap bahwa penggunaan teknik probing dalam 
proses pembelajaran efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
sistem koordinasi. Suasana yang diciptakan dalam proses pembelajaran sangat 
mendukung proses belajar yang lebih menekankan aktivitas siswa, baik dalam 
kegiatan maupun dalam menjawab pertanyaan guru. Sehingga sebagai saran 
kondisi seperti ini akan lebih baik bila guru dapat menerapkan dalam 
pembelajaran topik atau pokok bahasan yang lain. Pengetahuan guru tentang 
teknik probing perlu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran 
secara nyata mulai dari perencanaan sampai evaluasi pengajaran. Dengan 
demikian penekanan pertanyaan guru dalam proses pembelajaran merupakan 
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bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, atau dengan kata 
lain guru perlu menggunakan teknik probing dalam setiap proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
 

Ria Yulia Gloria, 2008. “The Effectivity of Probing Technique in Biology 
Learning to improve Hig School Students Result”. Thesis. Educational 
Management. Postgraduate Studies of  Semarang State University. 
Supervisors:  

               I. Prof. Dr. Sri Mulyani ES, M.Pd., II. Dr. Lisdiana, M.Si.    
 
Key word: Probing Technique, Thinking Skills, Coordination System 
 

This research is titled The Effectivity of Probing Technique in Biology 
Learning to improve High School Studens result. The purpose of this research is 
(1) to find out the effectivity of probing technique in Biology teaching in High 
School, (2) to find out students perception towards learning using probing 
technique, (3) to find out teachers perception towards learning using probing 
technique. 

The writer uses experimental research method which uses 2 (two) XI IPA 
(Science) classes for research samples. The samples uses cluster random sampling 
that in each class 35 students are taken randomly. The research is done from Mart 
until Mei 2008. The material given is Coordination System with the research 
variable and collecting method as follows: (1) probing technique execution steps, 
(2) participants’ ability to correctly answer the questions based on thinking level 
is studied through observation, (3) learning examination result, (4) students 
perception towards learning using probing technique, and (5) teachers perception 
towards teaching using probing technique. 

Based on the analysis of the research result and study on learning using 
probing technique, it is concluded as follows: (1) teaching using probing 
technique is more effective than conventional technique, (2) students response 
towards lerning using probing technique is generally, (3) teachers reponse towards 
teaching using probing technique is positively very well. Teachers feel happy to 
guide students to improve students thinking skills with suitable questions. 

In this research, it is found out that the usage of probing technique in 
teaching process is effective to increase the students learning result on the 
coordination system material. The atmosphere created in the teaching process is 
conducive to support the learning process which emphasizes on students activity, 
both in doing student activities and answering teacher’s questions. This condition 
is very suitable so that it is highly recommended for teachers to apply the same 
technique in teaching topics or other subjects. Teachers’s knowledge about 
probing technique needs to be implemented in real teaching activity starting from 
the lessons planning-teaching process becomes an integral part of the learning-
teaching process. In the word, teachers need to use the probing technique in their 
teaching. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendekatan belajar, strategi belajar dan model pembelajaran dapat menjadi 

cara dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun perlu dicari cara yang paling 

tepat dan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Dalam hal 

ini guru sangat berperan penting bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Guru tidak 

cukup hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mampu 

mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan kehidupannya 

sehari-hari. 

 Menurut Sanjaya (2006), mengajar bukan hanya menyampaikan materi 

pelajaran, tetapi melatih kemampuan siswa untuk berpikir. Sedangkan menurut 

Gulo (2002), mengajar bukan lagi usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

melainkan juga usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan subjek 

didik (siswa) agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Mengajar 

dalam pemahaman seperti ini memerlukan suatu strategi belajar mengajar yang 

sesuai. 

Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan itu dibangun oleh siswa. 

Intinya merubah proses belajar mengajar menjadi proses pembelajaran, yaitu 

membuat siswa agar ia belajar. 

Dari uraian di atas maka tampak bahwa pengajar hanya merupakan 

fasilitator dalam membimbing siswa agar dapat membangun pengetahuannya 
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sendiri. Salah satu teknik yang mungkin dilakukan oleh pengajar untuk tujuan 

tersebut adalah dengan memberi pertanyaan yang sistematis, kemudian teknik 

tersebut dinamakan teknik probing.  

Dengan mengajukan pertanyaan, pengajar dapat memotivasi siswa, 

merangsang siswa untuk berpikir, dan mengarahkannya pada apa yang sedang 

dipelajarinya. Menurut Harjasujana dan Misdan (1987), bahwa untuk mendorong 

siswa membaca dalam arti berpikir, pengajar harus memberikan bimbingan agar 

siswa didorong untuk mengadakan interaksi dengan materi bacaannya, yaitu 

melalui pemberian pertanyaan. Ketika mendapat pertanyaan, siswa dapat berperan 

aktif, dan pemikirannya bisa lebih kritis.  

Sejak jaman Socrates pertanyaan yang tepat telah diketahui dapat 

membantu guru untuk melibatkan siswa dalam proses belajar dan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikirnya, (Depdikbud, 1996), sedangkan menurut 

Harjasujana dan Misdan (1987), dengan mengajukan pertanyaan siswa yang 

sedang membaca buku dapat dihadapkan pada berbagai masalah yang lebih luas, 

serta dilatih untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca ilmiah dan 

sekaligus menerapkan dan menghubungkan hasil membacanya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. 

Biologi adalah salah satu bidang studi yang menuntut kemampuan berpikir 

yang tinggi dalam memahami materi-materi pelajaran yang terdapat di dalamnya, 

dalam hal ini membaca ilmiah dan kemampuan berpikir yang baik menjadi hal 

yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pada pelajaran Biologi banyak 

ditemukan  tabel, diagram dan  gambar, sehingga perlu kemampuan berpikir untuk 
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memahaminya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara bagaimana meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa agar bisa tercapai hasil belajar yang optimal. 

Kemampuan berpikir akan menjadi modal dasar dalam meningkatkan kemampuan 

lainnya. Konsep ini sangat berguna untuk mengembangkan model-model 

pembelajaran dalam pendidikan. Untuk itu perlu adanya teknik atau metode 

pembelajaran yang tepat yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir. 

Dengan demikian, apabila materi pelajaran itu merupakan pengetahuan dan 

pengajar menghendaki agar siswa meningkat kemampuan berpikir dan 

kemampuan komunikasinya, serta meningkat pula nilai hasil belajarnya, 

kemudian mampu membangun pengetahuannya sendiri, sehingga hasil belajarnya 

dapat meningkat, maka teknik probing merupakan alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa.  

 Beberapa penelitian mengenai teknik probing diantaranya adalah: 

Osman dan Hanafin (1994), meneliti pengaruh teknik probing dan pengetahuan 

awal siswa. Hasilnya menyatakan ada indikasi bahwa penggunaan teknik probing 

dapat membantu siswa mengaktifkan konsep-konsep yang relevan dari 

pengetahuan awal yang dimilikinya. Dengan mengorientasikan beberapa 

pertanyaan lain menurut tingkat berpikir siswa, tampak nyata bahwa pertolongan 

guru (helping learners) memberikan arti dalam pengkonstruksian pengetahuan. 

Hasil tersebut sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memahami konsep 

awal siswa dan menginternalisasikannya menjadi sosok pertanyaan lunak tapi 

menantang sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, sedangkan 

penelitian oleh Siswoyo (1997), menemukan bahwa teknik probing dapat 
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membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan, dapat meningkatkan konsepsi 

siswa tentang pembiasan cahaya, dan dapat meningkatkan berpikir siswa, 

meskipun tingkat berpikir yang dapat dikembangkannya masih termasuk tingkat 

berpikir sedang.  

Dari beberapa hasil penelitian tersebut diatas kita bisa mengetahui bahwa 

teknik probing merupakan alternatif yang baik dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa, akan tetapi indikasi yang ditunjukkan masih perlu diuji 

kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menyempurnakan beberapa penelitian sebelumnya, agar hasilnya bisa menjadi 

sebuah model yang bemanfaat.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari pemikiran-pemikiran di atas, terdapat beberapa hal penting yang 

perlu diidentifikasikan yaitu : 

1. Biologi adalah rumpun ilmu pengetahuan alam (IPA), yang untuk 

memahaminya diperlukan kemampuan berpikir dan pemahaman yang tinggi. 

2. Diperlukan suatu teknik mengajar yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, sehingga hasil belajar dapat ditingkatkan. 

3. Salah satu teknik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah 

teknik probing. 

 

C. Perumusan Masalah  dan Pertanyaan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :  ”Apakah teknik probing efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

Biologi siswa SMA”. 

Masalah tersebut kemudian diuraikan menjadi pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan teknik probing efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

Biologi di SMA? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing? 

3. Bagaimana persepsi guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektivitas  teknik probing pada pembelajaran Biologi di 

SMA. 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing. 

3. Untuk mengetahui persepsi guru terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
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1. Siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan teknik 

belajar yang mampu meningkatkan kemampuan berpikirnya, sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar.  

2. Mendapatkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa. 

3. Mendapatkan produk berupa RPP dan LKS pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing. 

4. Memberi masukan kepada semua yang terlibat baik guru maupun siswa 

tentang manfaat pembelajaran dengan menggunakan teknik probing. 

 

F. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah yang 

dipandang penting untuk diketahui. 

1. Teknik probing adalah suatu teknik dalam pembelajaran dengan cara 

mengajukan satu seri pertanyaan untuk membimbing pelajar menggunakan 

pengetahuan yang telah ada pada dirinya guna memahami gejala atau 

keadaan yang sedang diamati sehingga terbentuk pengetahuan baru (Wijaya, 

1999). 

2. Kemampuan berpikir adalah kemampuan dalam mengolah informasi yang 

diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah baru yang berbeda 

(Degeng, 1989). 
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3. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep, prinsip, 

teori dan hukum mengenai konsep Sistem Koordinasi pada Hewan dan 

Manusia kelas XI SMA sesuai dengan kurikulum 2006. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pandangan Konstruktivisme tentang Pembelajaran 

Dasar konstruktivisme menurut Dahar (1996), bahwa di dalam suatu 

pembelajaran menghendaki agar guru mengetahui bagaimana para siswa 

memandang fenomena yang menjadi subyek pengajaran, kemudian gagasan yang 

telah ada dikembangkan oleh siswa  menjadi gagasan baru yang telah mengalami 

modifikasi.  Guru dalam pembelajaran model kontruktivisme adalah sebagai 

fasilitator, yaitu menjembatani agar siswa lebih mudah dalam mengubah gagasan  

tersebut. Masalahnya adalah bagaimana guru dapat memfasilitasi siswanya dalam 

membangun pengetahuan itu?  

Menurut Suparno (1997), secara garis besar prinsip konstruktivisme yang 

diambil adalah (1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara sendiri-

sendiri maupun kelompok, (2) pengetahuan tidak ditransfer dari guru ke siswa 

tetapi guru bertindak sebagai fasilitator saja, sedangkan siswa secara aktif bernalar 

dan menggunakan seluruh potensi dirinya, (3) siswa aktif secara terus menerus 

mengkonstruksi pengetahuan sehingga terjadi perubahan konsep kepada yang 

lebih rinci, lengkap, serta ilmiah, (4) guru memfasilitasi proses pembelajaran 

dengan menyediakan sarana dan situasi yang kondusif agar pengkonstruksian 

pengetahuan berlangsung dengan mudah. 

Dengan dasar filosofi konstruktivisme proses pembelajaran harus 

dirancang menjadi proses mengkontruksi, bukan sebagai proses menerima. Dalam 
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proses mengkonstruksi seorang siswa atau sekelompok siswa membangun sendiri 

pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran (Dirjen 

Dikdasmen, 2003). 

Oleh karena proses adaptasi, yaitu asimilasi dan akomodasi itu merupakan 

aktivitas berpikir, maka untuk menstimulasinya menurut Staton (1978) adalah 

dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang tersusun secara sistematis 

yang dapat diajukan pada saat-saat yang tepat selama pembelajaran berlangsung. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Osman & Hanafin (1994), mengemukakan 

bahwa siswa dapat dibimbing dari tingkat berpikir yang lebih rendah ke tingkat 

berpikir yang lebih tinggi dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa” atau 

“kapan” untuk mengungkap pengetahuan awal siswa, lalu dilanjutkan dengan 

pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa”. 

 

B. Kemampuan Berpikir 

Berpikir sering diartikan sebagai aktivitas mental manusia dalam 

meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuannya. Menurut 

(Suryabrata, 1990; De Bono, 1990), beberapa orang juga berpendapat bahwa 

berpikir adalah proses mental manusia yang dilakukan secara sadar  dan dinamis 

serta berupa eksplorasi pengalamannya untuk suatu tujuan tertentu. Lawson 

(1979) dalam (PPPPTK IPA, 2007), menyatakan bahwa di Amerika 

pengembangan daya pikir merupakan tujuan pendidikan, yaitu dengan 

diajukannya 10 daya pikir (ten rational powers) oleh Educational Policies 

Comission untuk menjadi tujuan pendidikan. Kesepuluh daya pikir tersebut yaitu: 
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mengingat, mengimajinasi, menggolongkan, menggeneralisasi, membandingkan, 

mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, mendeduksi, dan menginduksi. Jadi 

dalam dunia pendidikan selain mempunyai tujuan, berpikir juga menjadi tujuan 

pendidikan. 

 Von Glasersfeld adalah seorang penganut faham konstruktivisme yang 

banyak membahas tentang kognisi, pembentukan pengetahuan dan rekontruksi 

pengetahuan, proses belajar yang menekankan pada proses berpikir, dan banyak 

menanggapi pandangan para ahli. Rekontruksi pengetahuan yang ia maksud ialah 

mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau 

dikonstruksi sebelumnya. Perubahan pengetahuan ini merupakan akibat dari 

interaksi dengan lingkungannya (Poedjadi, 2005), sedangkan melalui teori 

perkembangan berpikir, Piaget mengemukakan bahwa salah satu yang melandasi 

perkembangan berpikir adalah adaptasi, yaitu suatu keseimbangan antara 

asimilasi dan adaptasi (Niaz, 1993 dalam PPPPTK, 2007). 

Proses berpikir manusia tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat 

diketahui dari hasil yang dimunculkannya. Hasil ini diantaranya bisa berupa 

kemampuan dalam berbahasa, merencanakan, mengamati, membandingkan, 

mengelompokkan, merangkum, mengevaluasi, menginterprestasi, mengambil 

keputusan, menerima informasi, memecahkan masalah, dan berimajinasi (Siregar, 

1996), sedangkan Vincent Ruggiero (1988) dalam Johnson (2007), mengartikan 

berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau 

memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk 
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memahami, berpikir adalah sebuah pencarian jawaban dan sebuah pencapaian 

makna. 

Hilda Taba dalam PPPPTK IPA (2007), menyimpulkan bahwa saat proses 

berpikir merupakan hasil kejiwaan dan sebab itu pokok pangkal kerja analisis 

jiwa, hasil dan kepuasan berpikir harus ditafsirkan oleh kriteria yang logis dan 

penelitiannya dilakukan oleh aturan yang logis. Dia mengemukakan tiga postulat 

tentang berpikir : 1) berpikir dapat diajarkan, artinya siswa dapat dirangsang 

kemampuan berpikirnya salah satunya adalah dengan memberikan pertanyaan 

yang mengarahkan siswa untuk berpikir dalam rangka mencari jawaban dari 

pertanyaan, 2) berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dan data, 

artinya didalam kelas penyajian materi pengajaran menjadi tersedia bagi setiap 

individu, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan operasi kognitif 

tertentu terhadap materi tersebut, dengan mengelompokkan fakta-fakta ke dalam 

sistem konsep; menghubungkan butir-butir masalah dalam data hubungan ini; 

membuat kesimpulan-kesimpulan dan menggeneralisasikan fakta-fakta yang telah 

diketahui untuk mengadakan hipotesis, meramalkan , dan menerangkan fenomena 

yang belum dikenal. Cara bekerja mental tidak dapat diajarkan secara langsung 

(diberikan oleh guru) atau diperoleh dengan cara menarik produksi berpikir orang 

lain, tetapi guru dapat membantu proses bagian dalam dan konseptual, yaitu 

dengan merangsang murid-murid supaya melaksanakan proses mental secara 

majemuk dan memberikan dorongan siswa untuk berpikir, 3) proses berpikir 

berkembang secara bertahap. Taba mengemukakan bahwa penguasaan 

keterampilan berpikir individu itu bertahap. Untuk itu hal-hal apa saja yang perlu 
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dilakukan siswa lebih awal perlu diperhitungkan dulu baik-baik. Oleh karena itu, 

konsep berurutan memerlukan strategi mengajar yang cermat. Keterampilan 

berpikir harus dipergunakan sebagai strategi perencanaan pengajaran khusus 

untuk keterampilan berpikir. 

Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai ragam kemampuan berpikir, 

juga dengan memperhatikan taksonomi Bloom, maka kemampuan berpikir 

dikelompokan menjadi mengetahui (C1), memahami (C2), menerapkan C3), 

menganalisis C4), mensintesis C5), dan mengevaluasi (C6).  

 

C. Pengertian Teknik Probing 

Menurut arti katanya probing adalah penyelidikan (Echol & Shadily, 

1982), yaitu usaha untuk memperoleh sejumlah informasi (Depdikbud, 1996). 

Namun pengertian probing dalam pembelajaran di kelas didefinisikan sebagai 

suatu teknik membimbing dengan mengajukan satu seri petanyaan pada seorang 

siswa (Dahar, 1996). Untuk dapat membimbing dengan baik agar siswanya 

mampu membangun pengetahuannya sendiri, seorang guru perlu mengetahui 

kemampuan dasar siswa tersebut, dan hal itu menurut Rooijakkers (1984) dapat 

diselidiki dengan mengajukan pertanyaan. 

Dengan demikian teknik probing adalah suatu teknik dalam pembelajaran 

dengan cara mengajukan satu seri pertanyaan untuk membimbing siswa 

menggunakan pengetahuan yang telah ada pada dirinya agar dapat 

membangunnya sendiri menjadi pengetahuan baru.  
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Teknik probing tersebut dapat digunakan untuk mengimplementasikan secara 

nyata dalam melaksanakan model pembelajaran konstruktivis. 

Ada dua hal yang terkait dengan teknik probing: 

1. Hakekat pertanyaan 

Aktivitas yang paling lazim kita saksikan di kelas adalah aktivitas verbal 

yaitu berbicara. Biasanya guru akan mendominasi aktivitas verbal tersebut. Guru 

tersebut mungkin sedang berceramah, memberi petunjuk, menjelaskan sesuatu, 

memuji atau mungkin juga mengecam siswa dan memberi komentar tentang 

tingkah laku siswa, dan bisa juga sedang mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan dapat digunakan untuk mengecek pengertian siswa, untuk 

menilai informasi apa yang sudah dimiliki siswa sehubungan dengan suatu pokok 

bahasan baru, untuk merangsang siswa berpikir, untuk memperoleh umpan balik 

dari siswa, dan sebagainya (PPPPTK IPA, 2007). 

Menurut Subiyanto (1988), pertanyaan ditekankan pada pengungkapan 

informasi oleh para siswa, sehingga guru dapat memperoleh umpan balik dari 

siswa tersebut dan siswa sendiri dapat menyadari posisinya. Pertanyaan guru 

memaksa siswa untuk menunjukkan sejauh mana ia telah mengerti hal yang 

diajarkan, sehingga ia harus mencari dan menyusun jawaban, maka ia pun 

mengetahui sejauh mana dirinya telah mengerti bahan yang dipelajarinya itu. 

Sementara itu  Harjasujana dan Misdan (1987), mengemukakan 

pertanyaan yang dapat diajukan guru dalam suatu proses pembelajaran tentu tidak 

akan cukup hanya dengan satu pertanyaan, melainkan dengan beberapa 

pertanyaan yang saling berhubungan dan diajukan secara berkesinambungan 
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sampai siswa mengerti. Pertanyaan yang dimaksud yaitu pertanyaan yang 

mengalir dan mudah berupa pertanyaan berseri agar perhatian siswa  tetap terjaga 

dan pikirannya tetap terpusat. Teknik membimbing dengan mengajukan 

pertanyaan seperti itu dalam proses pembelajaran disebut teknik probing. 

Jadi pada hakekatnya pertanyaan adalah stimulan aktivitas berpikir. 

Pertanyaan yang baik dan terarah dapat menjamin dua sasaran aktivitas berpikir, 

yaitu pertama, batin mereka sudah masuk pada logika pertanyaan tersebut, dan 

yang kedua, mereka sudah masuk pada rencana kerangka jawaban. Apabila 

pertanyaan secara rutin dilontarkan selama proses pembelajaran pada saat-saat 

yang tepat, maka siswa akan menerima tantangan untuk menjaga agar tetap sibuk, 

dan berpikir mereka tetap terarah, serta bila pertanyaan tersebut dilengkapi dengan 

pertanyaan-pertanyaan berikutnya, maka hal itu akan menjadi suatu program yang 

sistematis, yang disebut teknik probing yang akan memancing pertanyaan dari 

siswa, meningkatkan aktivitas berpikirnya untuk kemudian dapat membangun 

sendiri pengetahuannya, (PPPPTK IPA, 2007). 

2. Kategori pertanyaan 

Bertanya dalam pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran yang 

produktif. Pada pembelajaran berbasis inquiry pertanyaan bagi guru berguna 

untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Selain 

itu pertanyaan juga dapat memfokuskan perhatian siswa dan menyegarkan 

kembali ingatan siswa. Bagi siswa pertanyaan berguna selama kegiatan inquiri, 

misalnya dalam hal menggali informasi, mengkonfirmasi hal-hal yang sudah 
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diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui (Dirjen 

Dikdasmen, 1993).  

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru pada siswa dalam proses 

pembelajaran memiliki fungsi, diantaranya untuk mengetahui pemahaman siswa 

tentang apa yang telah dijelaskan, mengaitkan serta mengikut sertakan siswa 

dalam memikirkan bahasan yang sedang dibahas, mengarahkan pertanyaan siswa, 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menelusuri hal-hal yang belum 

dimengerti (Rooijakkers, 1984). 

 

Harjasujana dan Misdan (1987), mengemukakan jenjang pertanyaan, yang 

disebut juga anatomi pertanyaan inkuiri terdiri dari 7 jenjang yang meliputi : 

a. Pertanyaan “memori” ialah sejenis pertanyaan yang menghendaki jawaban 

sebagai hasil mengingat kembali apa yang tertera dalam bacaan, baik fakta, 

konsep, maupun generalisasi. Contoh pertanyaan: 1) siapa pendiri kota Jakarta 

?, 2) bagaimana usaha Pangeran Jayakarta memajukan daerahnya? 

b. Pertanyaan “terjemahan” meliputi pertanyan ide dalam bentuk komunikasi 

yang berbeda (dari kata ke lambing, dari lambing ke kata, dan dari kata ke 

kata). Contoh pertanyaan: 1) coba jelaskan gambar tersebut dengan bahasamu 

sendiri, 2) apa arti kata sosial dalam konteks kalimat berikut: “dibidang sosial, 

keluarga dengan dua orang anak akan lebih dapat berperan daripada keluarga 

yang mempunyai banyak anak” (terjemahan dari kata ke kata).  

c. Pertanyaan “interpretatif” yang mencari jawaban tentang hubungan antar 

fakta, definisi, generalisasi atau nilai. Pertanyaan interpretatif ini dapat bersifat 
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perbandingan atau sebab akibat. Contoh pertanyaan : 1) mengapa kesehatan 

manusia itu perlu dijaga? Jelaskan!, 2) apa beda UKS dengan Puskesmas. 

d. Pertanyaan “aplikatif” menghendaki agar pembaca mentransfer konsep-

konsep       dalam konteks akademis ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Contoh pertanyaan: 1) mengapa dalam keluarga kecil kesehatan itu lebih 

terjamin daripada dalam keluarga besar?, 2) apa dampak keluarga besar 

terhadap kehidupanmu? 

e. Pertanyaan “analitis” menghendaki agar pembaca mengidentifikasi langkah-

langkah logis yang digunakan dalam proses berpikir hingga sampai pada suatu 

kesimpulan. Contoh pertanyaan: Dapatkah kamu menjelaskan bagaimana 

proses pembuatan surat ini sehingga dapat sampai pada suatu kesimpulan. 

f. Pertanyaan “sintetis” menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua 

informasi yang diperoleh dari materi bacaannya itu sehingga dapat 

menciptakan ide-ide baru yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam 

bacaannya. 

Pertanyaan yang bersifat sintetis ini memberi kesempatan untuk berpikir bebas 

terkontrol. Pembaca menyadari adanya keanekaragaman cara berpikir, tetapi 

semuanya terbatas pada masalah-masalah, materi dan metode tertentu. 

Jawaban terhadap pertanyaan sintetis harus berisikan sesuatu yang merupakan 

hasil, baik hasil yang berupa komunikasi unik, maupun seperangkat kegiatan 

yang hendak disarankan, ataupun seperangkat jalinan pikiran yang bersifat 

abstrak. Contoh pertanyaan: setelah kamu baca sejarah perjuangan Pak 

Dirman, kemukakan pendapatmu tentang Pak Dirman! 
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g. Pertanyaan “evaluatif” yang menghendaki pembaca agar memberikan 

penilaian tentang nilai dan validitas yang diukur dengan menggunakan standar 

tertentu. Contoh pertanyaan: 1) kepada siapa saja hadiah Kalpataru itu pantas 

diberikan?, 2) apakah kamu setuju hadiah Kalpataru diberikan kepada Ny. 

Nurhayati?  

 

D.     Teknik Probing untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir dan Hasil 

Belajar. 

Salah satu langkah awal dalam menerapkan model konstruktivisme adalah 

menyiapkan  benda-benda nyata, membiarkan siswa berbuat apa saja terhadap 

benda itu, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan. Hadapkan siswa pada situasi 

yang mengandung teka-teki. 

Ketika menghadapi situasi baru, siswa akan mengalami pertentangan 

dengan latar belakang pengetahuannya (conflicts with background knowledge), 

sehingga muncul sesuatu yang diistilahkan dengan “top down & bottom up”. Top 

down diartikan sebagai tanggapan berpikir pengamat (siswa) terhadap apa yang 

diamatinya berdasarkan pengetahuan yang telah ada, sedangkan bottom up 

diartikan sebagai sajian informasi yang siap diamati. Situasi seperti itu dapat 

memberikan peluang pada siswa untuk mengadakan asimilasi, dan keberadaan 

probing mulai diperlukan (PPPPTK IPA, 2007).  

Situasi baru atau situasi yang mengandung teka-teki dapat memberikan 

peluang pada siswa untuk mengadakan asimilasi, dan keberadaan probing mulai 

diperlukan. Ajukanlah pertanyaan seperti  “Gambar apa yang kamu lihat?”,  “Apa 
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nama-nama bagiannya ?”, atau sejenis pertanyaan tertutup lainnya. Akan tetapi 

hal itu belum mencukupi untuk terjadinya akomodasi (yet enough newness to 

require accommodation), sehingga masih perlu diajukan beberapa pertanyaan 

susulan yang menuntut pemikiran yang lebih tinggi, seperti “Bagian mana saja 

pada gambar tersebut yang menunjukan adanya ciri khas dari organisme hidup ?” 

atau “Bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut dikaitkan dengan ciri 

makhluk hidup?”. Dengan demikian jelaslah bahwa teknik probing dapat 

memberikan fasilitas melatih kemampuan berpikir agar dapat mempermudah 

melakukan akomodasi dan membangun pengetahuannya. 

Dari uraian di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan teknik 

probing kemampuan siswa akan meningkat yang ditandai dengan hasil belajar 

yang lebih baik, hal ini dikarenakan meningkatnya kemampuan berpikir siswa 

yang belajar dengan menggunakan teknik probing. 

 

E. Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Slavin (Guntur, 2004), untuk melihat efektifnya suatu model 

pembelajaran terdapat empat indikator, yaitu kualitas pembelajaran, kesesuaian 

tingkat pembelajaran, intensifnya pembelajaran dan waktu yang diperlukan dalam 

pembelajaran.  

Kualitas pembelajaran adalah banyaknya informasi atau keterampilan yang 

dapat dipelajari dengan mudah oleh siswa. Makin banyak keterampilan yang dapat 

dibangun siswa dalam suatu proses pembelajaran maka dapat dikatakan suatu 

pembelajaran berlangsung efektif. Efektif juga dapat dilihat dengan kemampuan 
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suatu metode atau pendekatan membangun pengertian yang benar tentang konsep 

atau sikap terhadap sesuatu materi pelajaran. Makin kecil tingkat kesalahan yang 

dilakukan dan didapatkan siswa dalam pembelajaran maka dapat diartikan 

pembelajaran telah berlangsung lebih efektif.  

Kesesuaian tingkat belajar yaitu sejauh mana dapat dipastikan siswa 

mempunyai kesiapan dan kemampuan membangun konsep baru pada kognitifnya. 

Insentif adalah, seberapa besar suatu model atau pendekatan belajar mampu 

memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, semakin besar 

motivasi siswa mengerjakan tugas pembelajaran semakin efektif suatu 

pembelajaran.  

Waktu pembelajaran adalah waktu yang digunakan dalam membangun 

konsep atau pengetahuan baru pada siswa, pembelajaran dikatakan efektif jika 

waktu yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

Surya (2004), memberikan 7 (tujuh) indikator suatu pembelajaran itu dapat 

dikatakan efektif yaitu : 

a. Berpusat pada siswa: keseluruhan proses pembelajaran hendaknya berpusat 

kepada siswa, dimana seluruh kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk 

membantu perkembangan siswa. Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan 

oleh perwujudan siswa yang mandiri, efektif dan produktif. 

b. Suasana demokratis: kepada siswa diberikan hak dan kewajiban 

mengembangkan prestasinya dan potensinya, sehingga dapat memupuk 

percaya diri. Dari suasana demokratis ini diharapkan siswa dapat berinovasi 

dan berkreasi. 
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c.   Interaksi edukatif guru dan siswa: pada proses pembelajaran guru tidak 

sebagai manusia sumber tetapi sebagai figure yang dapat merangsang 

perkembangan pribadi siswa. 

d.   Variasi metode: metode disesuaikan dengan keperluan pembelajaran saat itu. 

e. Guru profesional: pembelajaran akan efektif jika dipimpin oleh guru-guru yang 

profesional, yaitu guru yang mempunyai kemampuan yang memadai, 

tanggung jawab yang besar, mencintai profesi, kreatif dan penuh dedikasi. 

f.  Bahan yang sesuai dan bermanfaat: bahan yang diajarkan hendaknya 

berpedoman pada kurikulum yang baku. Guru hendaknya mengolah bahan 

pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Bahan pelajaran 

sebaiknya sesuai dengan lingkungan siswa sehingga bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari siswa. 

g. Sarana belajar yang menunjang: proses pembelajaran akan efektif jika ditunjang 

oleh sarana dan prasarana yang baik, yaitu: laboratorium, aula, perpustakaan, 

lingkungan dll. 

Roestiyah (1994), menyatakan bahwa untuk mencapai terjadinya interaksi 

yang efektif dalam pembelajaran seharusnya guru berperan sebagai berikut: (1) 

Fasilitator, ialah menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh individu 

yang belajar, (2) pembimbing, ialah memberikan bimbingan siswa dalam interaksi 

belajar, agar siswa mampu belajar dengan lancar dan berhasil secara efektif dan 

efisien, (3) motivator, ialah pemberi dorongan semangat agar siswa mau dan giat 

belajar, (4) organisator, ialah mengorganisasi kegiatan belajar mengajar siswa 
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maupun guru, 5) manusia sumber, dimana guru dapat memberikan informasi apa 

yang dibutuhkan siswa, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Guru dalam memainkan peran mengajar harus mampu memberdayakan 

seluruh potensi lingkungan belajar yang ada dalam keberhasilan tugasnya. Selain 

itu guru dituntut untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh siswanya. 

 

F. Hasil Belajar    

Tugas pendidikan bukan saja mencerdaskan kognitif siswa tapi juga 

meningkatkan keterampilan afektif dan psikomotor. Menurut Tirtahardja dan Sula 

(2000), dalam proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep 

seyogyanya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai 

kepada peserta didik. Hal ini harus dipadukan agar tidak menjadi intelektualisme 

yang gersang. 

Menurut Klausmeiner (Kurniati, 2001), terdapat empat tingkat pencapaian 

konsep yaitu (1) tingkat konkrit, yaitu bila siswa mengenal suatu benda yang telah 

dihadapi sebelumnya, (2) tingkat identitas, yaitu bila siswa akan mengenal suatu 

objek sesudah selang waktu tertentu, mempunyai orientasi ruang yang berbeda 

terhadap suatu objek, dan dalam penentuan objek menggunakan indera yang 

berbeda, (3) tingkat klasifaktori, yaitu bila seseorang mengenal persamaan dari 

dua contoh yang berbeda dari kelas yang sama, (4) tingkat formal, yaitu bila siswa 

dapat memberi nama suatu konsep, mendefinisikan, mendeskriminasikan dan 

mengevaluasi.  

 



 

 

22

G. Beberapa Penelitian tentang Teknik Probing 

Osman & Hanafin (1994) meneliti pengaruh teknik probing dan 

pengetahuan awal siswa. Hasilnya menyatakan ada indikasi bahwa penggunaan 

teknik probing dapat membantu siswa mengaktifkan konsep-konsep yang relevan 

dari pengetahuan awal yang dimilikinya. Dengan mengorientasikan beberapa 

pertanyaan lain menurut tingkat berpikir siswa, tampak nyata bahwa pertolongan 

guru (helping learners) memberikan arti dalam pengkonstruksian pengetahuan. 

Hasil tersebut sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memahami konsep 

awal siswa dan menginternalisasikannya menjadi sosok pertanyaan lunak tapi 

menantang sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Penelitian yang dilakukan Sujarwo (2000) mengenai teknik probing 

menyatakan hasil belajar siswa lebih baik dengan menggunakan teknik probing, 

penelitian Priatna (2003), menyatakan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing mampu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, meningkatkan 

kemampuan berdiskusi, dan meningkatkan keaktifan siswa. Sedangkan penelitian 

tentang teknik probing oleh PPPPTK IPA (2007), menyatakan teknik probing 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan membaca ilmiah. 

 Siswoyo (1997), dalam penelitiannya tentang teknik bertanya pada 

pembelajaran pembiasan cahaya menemukan bahwa teknik probing dapat 

membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan, dapat meningkatkan konsepsi 

siswa tentang pembiasan cahaya, dan dapat meningkatkan berpikir siswa, 

meskipun tingkat berpikir yang dapat dikembangkannya masih termasuk tingkat 

berpikir sedang. 
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H. Hipotesis 

Dari latar belakang dan tinjauan pustaka hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: “Pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa  dalam pelajaran Biologi di SMA”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang dilakukan di SMA 

Muhammadiyah. Desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1    Desain Penelitian 
 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen Y1 X1 Y2 

Kontrol Y1 X2 Y2 

 
Keterangan 
X1 = Pembelajaran dengan Teknik Probing 
X2 = Pembelajaran biasa 

 

B.   Populasi 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI jurusan IPA yang ada di SMA 

Muhammadiyah Cirebon dengan jumlah keseluruhan kelas sebanyak 4 kelas yang 

keadaan siswanya homogen, hal ini dilihat berdasarkan analisis terhadap  hasil 

belajar siswa mata pelajaran biologi sebelum dilakukan penelitian. 

 

C. Sampel 

Untuk mendapatkan sampel pada penelitian ini, dari 4 kelas diambil 2 kelas 

secara cluster random sampling. Untuk menentukan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen maka dari dua kelas yang sudah terpilih dilakukan random, demikian 
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juga pengambilan sampel siswa yaitu diambil 35 siswa setiap kelas. Dari hasil 

pemilihan secara random maka didapatkan sebagai kelas eksperimen adalah kelas 

XI IPA 1 dan siswa sebagai kelas kontrol adalah XI IPA 4. 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan  Maret sampai dengan Mei 2008. Alasan 

waktu penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa pada waktu tersebut 

adalah semester genap dimana materi pelajaran yang digunakan pada penelitian 

ini adalah materi semester genap, yaitu Sistem Koordinasi. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknik probing, sedangkan 

variabel terikat adalah hasil belajar terutama penguasaan konsep Biologi. Pada 

penelitian ini juga terdapat variabel pendukung yaitu observasi pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, observasi kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan tingkatan berpikir, kuesioner 

persepsi siswa, dan kuesioner persepsi guru.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan variabel penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan 

lima instrumen, yaitu : (a) soal-soal tes hasil belajar, untuk mengukur hasil belajar 

siswa dengan pembelajaran menggunakan teknik probing (lampiran 9), (b) 
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kuesioner untuk mengukur respon siswa  dan guru terhadap teknik probing 

(lampiran 3 dan 4), (c) format observasi 1 untuk mengamati langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran dengan teknik probing (lampiran 1), format observasi 2 

untuk mengamati kemampuan menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan 

tingkatan kemampuan berpikir (lampiran 2).  

 

G. Validitas Tes  

Rumus-rumus yang digunakan untuk keperluan pengujian kesahihan tes di 

atas  

adalah : 

1. Uji validitas soal tes hasil belajar 

Untuk variabel prestasi belajar, dihitung validitas butir soal atau validitas 

item dengan cara menghitung korelasi antara skor tiap butir soal (x) dengan skor 

total dengan rumus product momen seperti berikut : 
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Kemudian validitas itu ditafsirkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

0,90 < r ≤ 1,00         = sangat tinggi  
0,70 < r ≤ 0,90         = tinggi  
0,40 < r ≤ 0,70         = sedang  
(Arikunto, 2003). 
 

Setelah dilakukan validitas yang dilakukan pada siswa kelas XII IPA 2 yang 

berjumlah 40 orang, dengan sampel yang diambil hanya 30 siswa. Soal dibuat 



 

 

27

sebanyak 30 soal objektif. Hasil dari perhitungan validasi ternyata item soal 

objektif yang bisa digunakan sebanyak 20 item soal yang valid, karena ditemukan 

10 item soal yang tidak valid. Berdasarkan uji validitas maka item soal yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 20 soal. Untuk lebih jelasnya hasil 

uji validitas disajikan pada lampiran 14. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi 

dalam mengukur atau ketepatan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu. Kalau 

alat evaluasi itu reliabel maka hasil dari dua kali atau lebih pengevaluasian yang 

senilai pada masing-masing pengetesan akan serupa (Russefendi, 2001). Suatu 

alat evaluasi dikatakan baik ialah indikatornya harus reliabel. Perhitungan 

koefisien reliabilitas untuk tes hasil belajar digunakan rumus : 

( )2/21/1

2/21/1
11 1

2
r

rr
+

=  

Keterangan: 
r11       = Koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
r1/21/2 = Korelasi antara skor-skor setiap belahan 
(Arikunto,2003) 
 

Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan program 

SPSS10. Setelah diadakan pengujian maka didapatkan hasil pengujian sbb:  

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

Correlations

1.000 .817**
. .000

30 30
.817** 1.000
.000 .

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

JGNJL

JGENP

JGNJL JGENP

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 
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Hasil korelasi antara skor item ganjil dan genap adalah 0.817 atau 81,7%. Korelasi 

ini menunjukkan tingkat signifikan yang tinggi. Selanjutnya korelasi tersebut diuji 

dengan rumus Sperman Brown (Alhusin, 2003): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         =   0.901    
 
Korelasi sangat tinggi berarti memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (Lampiran 
16). 

 
 
 

 
3. Daya pembeda tes hasil belajar 

Perhitungan daya pembeda setiap butir soal dapat digunakan rumus: 

DP = 
SMI

XX BA −  

Keterangan: 
XA = Rata-rata kelompok kelas 
XB = Rata-rata kelompok bawah 
SMI = Skor maksimal idea 

 
Kriteria : 
DP ≤ 0,00 : sangat jelek 
0,10 < DP ≤ 0,20 :  jelek 
0,20 < DP ≤ 0,40 : cukup 
0,40 < DP ≤ 0,70 : baik 
0,70 < DP ≤ 1,00 : sangat baik 
(Suherman,1990) 
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Dari perhitungan yang dilakukan terdapat item soal yang daya 

pembedanya baik (DP = 0,40 – 0,70), cukup (0,20 – 0,40) dan jelek (DP = 0,00 – 

0,20). Soal yang mempunyai daya pembeda baik adalah soal nomor 3, 4, 9, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30. Soal yang menpunyai daya 

pembeda cukup adalah nomor 1, 2, 8,10, 15, 18, 23, 24, 27. Soal yang jelek adalah 

nomor 7 dan 28. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran C4. 

4. Tingkat kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran (TK) suatu butir soal menunjukkan apakah 

butir soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal adalah sebagai berikut: 

JS
BP =  

Keterangan : 
P = Indeks tingkat kesukaran 
B = Jumlah siswa yang menjawab soal benar 
JS = Jumlah seluruh siswa 
(Arikunto, 2003) 
 

Tabel 3 Kriteria Indeks Kesukaran 
 
Indeks Kesukaran Kategori soal 
0,00 ≤ TK < 0,03 Sukar 
0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 
0,71 ≤ TK < 1,00 Mudah 

 
Hasil analisa dan perhitungan tingkat kesukaran untuk tes hasil belajar 

terdapat 7 soal kategori soal mudah, 17 soal kategori soal sedang, dan 6 soal 
kategori soal sukar. Untuk lebih jelasnya tingkat kesukaran tiap soal disajikan 
pada lampiran 13. 
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H. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu : 1) tahap persiapan, 

yang meliputi studi kepustakaan, pembuatan proposal, menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, menentukan sampel siswa, pembuatan instrumen 

penelitian, uji validitas instrumen, uji reliabilitas, dan menghitung daya beda dan 

tingkat kesukaran, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

membuat Lembar Kerja Siswa (LKS), 2) tahap pelaksanaan, yang meliputi 

melakukan pretest pada kelas kontrol dan eksperimen, melakukan pembelajaran 

dengan teknik probing pada kelas eksperimen dan pembelajaran biasa pada kelas 

kontrol, melakukan postest pada kedua kelas baik kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen, Menganalisis hasil penelitian, menyusun laporan penelitian. Untuk 

kedua tahap tersebut diakhiri dengan reorganisasi data, analisis data dan penarikan 

kesimpulan untuk dilaporkan. 

Lebih jelasnya prosedur penelitian digambarkan dengan bagan sebagai 

berikut  
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Gambar 1  Prosedur Penelitian 

 

I.    Sintaks Pembelajaran dengan Menggunakan Teknik Probing 

1. Pola umum teknik probing 

Dalam proses pembelajaran di kelas terdapat dua aktivitas yang saling 

berhubungan, yaitu aktivitas siswa yang meliputi aktivitas fisik serta aktivitas 

berpikir yang berusaha membangun pengetahuannya, dan aktivitas pengajar yang 

berusaha membimbing pebelajar dengan teknik probing yang menggunakan 
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sejumlah pertanyaan yang dapat dikategorikan mulai dari pertanyaan yang 

memerlukan pemikiran tingkat rendah sampai tingkat tinggi.  

Aktivitas siswa secara fisik yang diharapkan terjadi dengan adanya 

probing pengajar adalah sebagai berikut: siswa melakukan observasi (mengamati 

grafik, mengidentifikasi variabel grafik, atau meramalkan kecenderungannya), 

menjawab pertanyaan, dan mengajukan pertanyaan atau sanggahan, sedangkan 

aktivitas berpikirnya adalah asimilasi, akomodasi, dan pembentukan pengetahuan 

baru (lihat Gambar 2). 

Langkah-langkah teknik probing dalam pembelajaran meliputi 7 (tujuh) 

tahap: 

Tahap 1,  menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya dengan 

memperlihatkan gambar, alat, menunjuk gambar, atau situasi lainnya 

yang mengandung teka-teki; 

Tahap 2,  menunggu beberapa saat (3-5 detik) untuk memberikan kesempatan 

pada siswa melakukan pengamatan; 

Tahap 3,  mengajukan pertanyaan sesuai indikator atau kompetensi dasar 

seluruh siswa; 

Tahap 4,  menunggu beberapa saat (2-4 detik) untuk memberikan kesempatan 

pada siswa merumuskan jawabannya; 

Tahap 5,  meminta salah seorang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
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Gambar 2  Pola Umum Teknik Probing (diadaptasi dari Teknik Bertanya, Wijaya, 

1999:23)

Tahap 1 
Menghadapkan situasi baru yang 

mengandung teka-teki, melalui gambar, 
peragaan, dll.

Tahap 3 
Ajukan pertanyaan sesuai indikator atau 

kompetensi dasar 

Tahap 2 
Tunggu beberapa saat (3 - 5 detik) 

Tahap 4 
Tunggu beberapa saat (2 - 4 detik) 

Tahap 5 
Meminta seorang siswa untuk menjawabnya 

Tahap 6 
Mengajukan pertanyaan menuju indikator atau 

kompetensi dasar dengan satu seri pertanyaan  sesuai 
dengan kategori kemampuan berpikir: 

 
• Ingatan-Kognitif 
• Berpikir Konvergen 
• Berpikir Divergen 
• Berpikir Evaluatif 

Tahap 7 
Mengajukan pertanyaan akhir 

untuk menguji indikator atau kompetensi Dasar 

Responnya relevan ? 

 
 

Asimilasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akomodasi 

Ekuilibrium 

Disekuilibrium 

Tanggapan mental 
siswa. (sesuai?) 

Pengetahuan baru

ya

tidak 

Aktivitas probing Guru Aktivitas mental 
siswa/pebelajar 
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Tahap 6,  dari respon pertama itu, apabila jawabannya relevan dan benar maka 

mintalah tanggapan dari siswa  yang lainnya untuk meyakinkan 

bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung. Berilah pujian atas jawaban yang benar. Namun apabila 

jawabannya tidak relevan, maka ajukanlah beberapa pertanyaan 

susulan yang berhubungan dengan respon pertama tersebut dimulai 

dari pertanyaan yang bersifat observasional, lalu dilanjutkan dengan 

pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih 

tinggi menuju pertanyaan indikator atau kompetensi dasar, sampai 

siswa dapat menjawab pertanyaan awal tadi. Pertanyaan yang 

diajukan pada langkah keenam ini sebaiknya diajukan pada beberapa 

siswa yang berbeda, agar seluruh siswa terlibat dalam satu kegiatan 

probing; 

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

menekankan bahwa indikator atau kompetensi dasar tersebut benar-

benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 

 
 
2. Pola khusus teknik probing 

 Pola khusus teknik probing adalah pola probing yang dihubungkan 

langsung dengan materi pelajaran. Materinya bisa apa saja tergantung yang mau 

diajarkan. 

 Dalam penelitian ini, materi bahasannya adalah Sistem Koordinasi. Pada 

umumnya teknik probing digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

materi bahan ajar, terutama materi yang bersifat abstrak. Sistem Koordinasi 

termasuk materi pelajaran yang abstrak, sehingga penggunaan teknik probing 

sangat diperlukan agar siswa dapat lebih mudah memahami hal-hal yang abstrak 

tadi. 
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J. Teknik Pengumpulan Data 
 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi untuk mengamati 

(a) langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan teknik Probing, (b) 

kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dengan benar,  tes tertulis, untuk 

mengukur hasil belajar,  wawancara, untuk menggali informasi dari siswa dan 

guru tentang proses pembelajaran dengan teknik probing dan efek-efeknya pada 

siswa dalam membangun pengetahuan baru, dan kuesioner untuk mengetahui 

respon siswa dan guru terhadap pembelajaran dengan teknik probing. 

 

K. Teknik Analisis Data 

Data yang akan diperoleh dari penelitian tahap I kemudian akan dianalisis 

sebagai berikut: 

1.  Data langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan teknik Probing: 

dibuat prosentase, langkah mana saja dari langkah probing yang dilaksanakan 

oleh guru. 

2.   Data kemampuan menjawab benar dengan alasan tepat didasarkan pada 

tingkatan kemampuan berpikir : dibuat prosentase. 

3.   Data hasil kuesioner. 

4.   Data hasil Tes Hasil Belajar (THB). 

Penilaian dibuat berdasarkan jumlah menjawab benar . Hasil postest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen kemudian dianalisa dengan uji t (Independent T-

tes). 
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5. Untuk  mengetahui pengaruh pembelajaran dengan teknik probing, digunakan 

analisis untuk menganalisis sebelum dan sesudah perlakuan, data yang diambil 

adalah dari kelas eksperimen. Uji yang digunakan adalah Paired Sample T 

Test  (sampel berpasangan). 

6. Untuk mengetahui perbandingan peningkatan hasil belajar antara kelas kontrol 

dan eksperimen, dilakukan pengujian dengan uji Independent T-Tes.  

7. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (variabel 

bebas adalah persepsi siswa dan variabel terikat adalah hasil belajar) 

digunakan Uji Regresi Linier Sederhana. 

8. Sebagai variabel pendukung adalah kemampuan siswa menjawab dengan 

benar dan tahapan pelaksanaan teknik probing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Hasil Penelitian  

Secara umum data diperoleh dari keseluruhan proses pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing pada topik Sistem Koordinasi. Secara khusus data 

untuk menjawab pertanyaan penelitian diambil saat pertemuan di kelas, yaitu 

lembar observasi mengenai pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, 

data dari hasil kuesioner siswa dan guru setelah pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing selesai, dan hasil belajar yang terdiri dari pretest dan 

postest. 

Selanjutnya sesuai dengan langkah-langkah penelitian maka perlu 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas data, baik data pretes maupun data 

postes. Berdasarkan uji normalitas pada data pretes yang diketahui kedua data 

pretes berdistribusi normal. Demikian juga untuk data postes kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, keduanya berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya disajikan 

pada lampiran 17. Sedangkan homogenitas dilakukan antara pretest dan postest 

pada kelas kontrol dan juga pada kelas eksperimen, hasil uji homogenitas 

menunjukkan skor pretest dan postest pada kelas kontrol homogen, demikian pula 

antara pretest dan postest pada kelas eksperimen. Untuk lebih jelasnya data uji 

homogenitas disajikan pada lampiran 18. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji normalitas (Lampiran 17) untuk tes 

awal diperoleh nilai signifikan 0,373 > 0,05, hal ini berarti nilai pretest 
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berdistribusi normal, sedangkan untuk postest diperoleh nilai signifikan 0,224 > 

0.05, ini berarti nilai postest siswa berdistribusi normal.  

Hasil uji homogenitas dari kedua populasi juga menunjukkan bahwa kedua 

populasi adalah homogen. Oleh karena kedua populasi berdistribusi normal dan 

homogen maka dapat diasumsikan bahwa sampel cukup mewakili populasi dan 

dapat dilakukan pengujian selanjutnya. 

1. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan 
tingkatan berpikir 

 
Berdasarkan hasil pengamatan/ observasi selama pembelajaran 

berlangsung dari sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh guru dimana 

pertanyaan tersebut disusun berdasarkan tingkatan kemampuan berpikir, maka 

jumlah siswa yang menjawab dengan benar pertanyaan tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.   

Dari tabel terlihat hampir semua kategori pertanyaan berdasarkan 

tingkatan kemampuan berpikir ada yang dapat dijawab oleh siswa. Jumlah 

terbanyak yang dapat dijawab oleh siswa adalah jenis pertanyaan kognitif, 

sedangkan yang paling sedikit adalah jenis pertanyaan berpikir menerapkan (C3) 

dan berpikir  evaluatif (C6). 

Tabel 4 Klasifikasi Pertanyaan Guru 
 
Pertemuan Jml 

Jawaban 
Benar 

Jenis pertanyaan menurut tingkatan berpikir 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 

2 

3 

4 

20 

32 

30 

15 

10 

15 

10 

9 

6 

5 

10 

4 

- 

1 

2 

- 

- 

3 

4 

- 

4 

6 

3 

2 

- 

2 

1 

- 
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Jml 97 44 25 3 7 15 3 

 - 45,36 % 25,77 % 3,1 % 7,22 % 15,45 % 3,1 % 

 
Keterangan:  C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), C4 

(menganalisis), C5 (menyimpulkan), C6 (mengevaluasi) 
 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 

Pembelajaran dengan menggunakan teknik probing dikatakan berlangsung 

apabila tahap-tahap pembelajaran teknik probing dilakukan oleh guru pengajar. 

Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran berlangsung, ketujuh tahap 

teknik probing pada setiap pertemuan dilakukan oleh guru. Tahap-tahap tersebut 

meliputi mengamati situasi baru, berpikir 3-5 detik, menerima pertanyaan, 

memahami pertanyaan 2-4 detik, menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan 

dengan benar, dan menjawab pertanyaan akhir.  Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 21. 

3. Pengujian skor hasil belajar 

 Dampak pembelajaran dengan menggunakan teknik probing terhadap 

pengembangan konsep siswa. 

Pengembangan konsep siswa tentang Sistem Koordinasi dapat dilihat 

dari peningkatan penguasaan konsep siswa. Peningkatan itu diperoleh dari hasil 

tes awal dan tes akhir. Alat tes yang digunakan adalah tes obyektif sebanyak 20 

soal yang sudah diujicobakan sebelumnya kepada 30 orang siswa. Hasil uji coba 

tes dapat dilihat pada lampiran 13. 
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Data hasil tes penguasaan konsep (lampiran 12) berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh rata-rata skor tes awal siswa (pretest) adalah 7,23 dan skor 

tes akhir (postest) adalah 12,43.  

Untuk melihat apakah ada pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 

teknik probing terhadap penguasaan konsep siswa maka diadakan uji Paired 

Simple T-tes, atau uji dua sample berpasangan (lampiran 19). Dari hasil pengujian 

didapatkan nilai probabilitas (Sig.) 0.00 < 0,05 dan t hitung 12,472 > t tabel , hal 

ini menunjukkan terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari  

perbedaan rata-rata skor pretes dengan postes , dimana rata-rata skor siswa 

sebelum mendapatkan pembelajaran dengan teknik probing adalah 7,23, 

sedangkan setelah diberi pengajaran dengan teknik probing adalah 12,43. 

 3.2. Perbandingan skor hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Pada bagian ini diuraikan pengujian terhadap skor tes awal dan tes akhir 

pada kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas control). Data hasil tes dapat dilihat 

pada lampiran 12. diperoleh dari 70 responden yang terdiri dari 35 responden 

kelompok eksperimen dan 35 responden kelompok kontrol. Skor hasil tes 

ditetapkan berdasarkan jumlah jawaban benar dari 20 item soal objektif (skor 

maksimum = 20). 

Teknik Probing memberikan rata-rata nilai siswa yang berbeda dengan 

pembelajaran biasa, dimana rata-rata skor nilai pretest kelas kontrol adalah 7,46 

dan rata-rata skor postestnya 10,4 . Sedangkan pada kelas eksperimen rata-rata 
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skor pretest adalah 7,23 dan rata-rata skor postest adalah 12,43. Untuk melihat 

perbedaan hasil belajar antara dua kelompok bisa terlihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

1. skor pretes 
2. skor postes 
 

Gambar 3 Rata-rata Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Eksperimen 

 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil belajar dikelas kontrol dengan 

pembelajaran biasa berbeda dengan hasil belajar kelas eksperimen dengan 

pembelajaran menggunakan teknik probing, maka diadakan uji-t yaitu dengan 

pengujian Independent T-Tes dengan menggunakan program spss ( lampiran 20). 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (Sig.) 0,00 < 0,05 dengan t hitung 

3,882 > t tabel. Hal tersebut menunjukkan rata-rata skor pada kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen berbeda. Untuk melihat perbedaannya dapat dilihat pada 

gambar 3. 

3.3.  Pengaruh persepsi siswa terhadap hasil belajar siswa 

Untuk melihat pengaruh persepsi siswa dan seberapa besar kontribusinya 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dilakukan 
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42

pengujian Regresi linier sederhana. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 22. 

Dari hasil pengujian didapatkan nilai probabilitas (Sig.) 0,00 < 0,05 

dengan F hitung 81,791 > F tabel , hal ini menunjukkan persepsi siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dari uji regresi juga didapatkan bahwa 

kontribusi persepsi siswa sebesar 71,3% (Lam 22). 

4. Persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan Teknik 

Probing. 

Untuk melihat persepsi siswa terhadap pembelajaran konstektual dilihat dari 

6 aspek yaitu : 

a. Penerimaan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan Teknik 

Probing. 

b. Kesempatan mengemukakan gagasan atau ide dalam pembelajaran. 

c. Minat dan motivasi siswa pada pembelajaran dengan teknik probing. 

d. Interaksi dalam pembelajaran. 

e. Pemahaman konsep dan merumuskan masalah. 

f. Kesempatan berpikir bagi siswa. 

 

Berdasarkan kuesioner atau angket yang disebarkan kepada siswa, 

didapatkan respon dan tanggapan yang positif terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing sebagai berikut : Siswa yang menjawab sangat 

setuju (option A) mencapai 28,76%, siswa yang memilih opton B (setuju) 

54,83%, sebanyak 14,61% menjawab netral (option C) dan 1,3% menjawab tidak 
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setuju (option D), dan sebanyak 0,4% menjawab sangat tidak setuju (option E). 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran 11. 

4.1. Penerimaan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 
Teknik Probing 

 
 Penerimaan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing dapat dilihat pada tabel 5. Dari tabel terlihat pada pernyataan 1 terdapat 

14 orang (40%) menyatakan sangat menarik, 10 orang (28,57%) menyatakan 

menarik, 11 orang (31,43%) menyatakan biasa saja. Pada pernyataan 2 terdapat 11 

orang (31,43%) menyatakan sangat menyenangkan, 12 orang (34,29%) 

menyatakan menyenangkan, 10 orang (28,57%) menyatakan biasa saja, dan 2 

orang (5,7%) menyatakan tidak menyenangkan. Pada pernyataan 3 terdapat 8 

orang (22,86%) menyatakan sangat setuju, 21 orang (60,00 %) menyatakan setuju, 

5 orang (14,29%) netral, dan 1 orang (2,8%) menyatakan tidak setuju. 

 

Tabel 5   Penerimaan Siswa terhadap Pembelajaran dengan menggunakan Teknik  
Probing 

 
No. 
Soal 

Item Tanggapan (%) 
A B  C  D  E  

1 Menurut anda pembelajaran Biologi yang 
tadi berlangsung 

40 28,57 
 

31,43 - - 

2 Pembelajaran yang anda rasakan dan 
alami 

31,43 34,29 28,57 5,7 - 

3 Apakah anda setuju pembelajaran ini 
juga diterapkan pada konsep lain pada 
pembelajaran Biologi? 

22,86 60,00 14,29 2,8 - 

 
Keterangan: No 1: A=sangat menarik, B=menarik, C=biasa saja, D=tidak 

menarik, E=sangat menarik; No 2: A=sangat menyenangkan, 
B=menyenangkan, C=biasa saja, D=tidak menyenangkan, E=sangat 
tidak menyenangkan; No 3: A=sangat setuju, B= setuju, C=netral, 
D=tidak setuju, E=sangat tidak setuju.  
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4.2. Kesempatan mengemukakan gagasan atau ide dalam pembelajaran 

Kesempatan mengemukakan gagasan atau ide dalam pembelajaran pada 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing dapat dilihat pada tabel 6. 

Dari tabel terlihat pada pernyataan 4 terdapat 12 orang (34,29%) menyatakan 

sangat besar, 19 orang (54,28%) menyatakan besar, dan 3 orang (8,6%) 

menyatakan biasa saja. Pada pernyataan 5 terdapat 10 orang (28,57%) 

menyatakan sangat dihargai, dan 25 orang (71,43%) menyatakan dihargai. Pada 

pernyataan 6 terdapat 3 orang (8,6%) sangat senang, 26 orang (74,28%) senang,  3 

orang (8,6%) biasa saja, dan 1 orang (2,8%) menyatakan sangat tidak senang Pada 

pernyataan 7 terdapat 14 orang (40,00%) menyatakan sangat banyak, 17 orang 

(48,57%) menyatakan banyak, dan 4 orang (11,43%) menyatakan biasa saja. 

Tabel 6    Kesempatan atau Mengemukakan Gagasan atau Ide dalam 
Pembelajaran 
 

No. Soal Item Tanggapan (%) 
A  B  C  D  

4 Dengan pembelajaran seperti ini 
kesempatan anda untuk mengemukakan 
ide atau gagasan 

34,29 54,28 8,6 - 

5 Apakah ide atau gagasan anda dihargai 
oleh guru dalam pembelajaran 

28,57 71,43 - - 

6 Apakah anda senang untuk 
mengemukakan ide atau gagasan berupa 
jawaban dari pertanyaan yang diberikan 
guru 

8,6 74,28 8,6 2,8 

7 Dengan pembelajaran ini apakah ada 
kesempatan untuk saling tukar pendapat 
dengan teman dan guru 

40 48,57 11,43 - 

 
Keterangan: No 4: A=sangat besar, B=besar, C=biasa saja, D=kecil, E=sangat 

kecil; No: 5 A=sangat dihargai, B=dihargai, C=biasa saja, D=tidak 
dihargai, E=sangat tidak dihargai. No 6: A=sangat senang, 
B=senang, C=biasa saja, D=tidak senang, E=sangat tidak senang. No 
7: A=sangat banyak, B=banyak, C=biasa saja, D=kurang, E=sangat 
kurang. 
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4.3. Minat dan motivasi siswa pada pembelajaran dengan teknik probing 

Jawaban siswa tentang apakah pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar , dapat dilihat pada tabel 

7. 

Dari tabel terlihat pernyataan 8 terdapat 11 orang (42,85%) menyatakan 

menjadi lebih tinggi, 15 orang (51,42%) sedikit lebih tinggi, 4 orang (5,71%) 

menyatakan biasa saja, dan 1 orang (2,8%) menyatakan menjadi sedikit 

berkurang. Pada pernyataan 9 terdapat 11 orang (31,43%) menyatakan sangat 

senang, 20 orang (57,14%) menyatakan senang, 2 orang (5,7%) menyatakan biasa 

saja, dan 1 orang (2,8%) menyatakan lebih susah. 

Tabel 7    Minat dan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Teknik Probing 
 

No. 
Soal 

Item Tanggapan (%) 
A B  C  D  E  

8 Bagaimana minat dan rasa ingin tahu 
anda dalam pembelajaran Biologi jika 
menggunakan pembelajaran seperti ini 

31,43 42,86 11,43 2,8 - 

9 Dengan teknik pembelajaran ini, maka 
konsep Sistem Koordinasi dapat 
dipahami dengan 

31,43 57,14 5,7 - 2,8 

 
Keterangan: No 8: A=menjadi lebih tinggi, B=sedikit lebih tinggi, C=biasa saja, 

D=menjadi sedikit berkurang, E=menjadi berkurang. No 9: A=lebih 
mudah, B=sedikit lebih mudah, C=biasa saja, D=sedikit lebih susah, 
E=lebih susah. 

 
4.4. Interaksi dalam pembelajaran 

 Pernyataan siswa tentang interaksi dalam pembelajaran dapat dilihat pada 

Tabel 8. Dari tabel tersebut erlihat pada pernyataan 10 terdapat 7 orang (20%) 

menyatakan sangat setuju, 16 orang (45,71%) menyatakan setuju, 11 orang 

(31,43%) menyatakan biasa saja, dan 1 orang (2,8%) tidak setuju. Pada 
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pernyataan 11 terdapat 10 orang (28,57%) menyatakan sangat setuju, 15 orang 

(42,86%) menyatakan setuju, 8 orang (22,86%) menyatakan biasa saja, 1 orang 

(2,8%) menyatakan tidak setuju, dan 1 orang (2,8%) menyatakan sangat tidak 

setuju. 

Tabel 8    Interaksi dalam Pembelajaran 
 

No. Soal Item Tanggapan (%) 
A B  C  D E  

10 Dalam pembelajaran Biologi, 
sebaiknya siswa diberikan kesempatan 
untuk menemukan rumus konsep, 
sedangkan guru hanya fasilitator atau 
pemberi arah. Apakah anda setuju 
dengan pernyataan tersebut? 

20 45,7 31,4 2,8 - 

11 Apakah anda lebih suka guru tidak 
menjelaskan materi dengan lengkap? 

28,57 42,86 22,86 2,8 2,8

 
Keterangan : A=sangat setuju, B=setuju, C=netral, D=tidak setuju, E=sangat tidak 

setuju. 
 
4.5. Pemahaman konsep  

Mengenai pemahaman konsep dari tabel 9 terlihat pada pernyataan 12 

terdapat 3 orang (8,57%) menyatakan sangat bermakna, 29 orang (82,86%) 

menyatakan bermakna, dan 3 orang (8,57%) menyatakan biasa saja. 

Tabel 9     Pemahaman Konsep  
 

No. 
Soal 

Item Tanggapan (%) 
A B  C D  E  

12 Konsep koordinasi yang anda pelajari 
melalui pembelajaran ini, anda rasakan 
jadi 

8,57 82,86 8,57 - - 

 
Keterangan:  A=sangat bermakna, B=bermakna, C=biasa saja, D=kurang 

bermakna, E=tidak bermakna. 
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4.6. Kesempatan berpikir bagi siswa 

Mengenai kesempatan berpikir siswa dalam pembelajaran menggunakan 

teknik probing , dari tabel 10 terlihat pada pernyataan 13 terdapat 14 orang (40%) 

menyatakan sangat memberi peluang, 19 orang (54,28%) menyatakan memberi 

peluang, dan hanya 1 orang (2,85%) yang menyatakan biasa saja. 

Tabel 10    Kesempatan Berpikir bagi Siswa 
 
No. 
Soal 

Item Tanggapan (%) 
A B C D E 

13 Pembelajaran dengan teknik seperti ini 
memberi peluang kepada anda untuk selalu 
berpikir mencari jawaban pertanyaan yang 
diberikan guru 

40 54,28 2,85 - - 

 
Keterangan: A=sangat memberi peluang, B=memberi peluang, C=biasa saja, 

D=tidak  memberi peluang, E=sangat tidak memberi peluang. 
 
5. Persepsi guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan Teknik 

Probing 

Berdasarkan jawaban yang diberikan guru pada kuesioner, persepsi guru 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing sangat positif. 

Dari jawaban kuesioner diketahui guru menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan teknik probing sangat menarik, kesempatan siswa untuk 

mengemukakan ide dan gagasan menjadi sangat besar dengan diajukannya 

pertanyaan-pertanyaan. Ide dan gagasan siswa juga dihargai. Guru juga 

menyatakan senang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Menurut guru kesempatan untuk saling 

berdiskusi menjadi sangat banyak, sehingga minat dan rasa ingin tahu siswa 

dalam pembelajaran Biologi menjadi lebih tinggi. 
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Guru menyatakan bahwa dengan diterapkannya pembelajaran dengan teknik 

probing, maka motivasi mengajar menjadi lebih tinggi. Konsep Sistem Koordinasi 

dapat dipahami siswa dengan lebih mudah. 

Guru menyatakan sangat senang jika memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep Sistem Koordinasi yang 

sedang dipelajari. Guru juga sangat setuju siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan ide-idenya, sedangkan guru sebagai fasilitator atau mengarahkan 

jawaban siswa untuk menemukan konsep Biologi. Guru sangat setuju jika tidak 

mendikte konsep yang ada dalam pikirannya, tapi membiarkan siswa menemukan 

dan membangun pengetahuannya sendiri. 

Menurut guru dengan teknik probing konsep Sistem Koordinasi yang 

dipelajari menjadi sangat bermakna. Pembelajaran menjadi sangat menyenangkan, 

guru juga menyatakan bahwa teknik probing sangat memberi peluang kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya. Guru setuju jika 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing juga diterapkan pada konsep 

lain selain Sistem Koordinasi. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan, maka berikut 

diadakan pembahasan dan analisis permasalahan berdasarkan pertanyaan 

penelitian. 
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1. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan 
tingkatan berpikir. 

 
Berdasarkan catatan hasil pengamatan selama pembelajaran dari 

pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-4, tercatat ada lebih dari 120 

pertanyaan, tetapi hanya ada 97 pertanyaan yang dijawab dengan benar oleh 

siswa.  

Dari 6 jenis pertanyaan berdasarkan klasifikasi Bloom yang dapat 

dijawab diperoleh 45,36 % jenis C1, 25,7 % C2, 3,1 % C3, 7,22% C4, 15,46% 

C5, dan 3,1 % C6. Melihat komposisi tersebut terlihat siswa lebih banyak 

menjawab pertanyaan guru yang bersifat kognitif atau ingatan dibandingkan 

dengan pertanyaan-pertanyaan jenis lain, terutama pada pertemuan ke satu dan ke 

dua. Hal ini kemungkinan guru masih belum terbiasa membuat pertanyaan yang 

mengarah ke kemampuan berpikir seperti membuat hipotesis, menyimpulkan dan 

menganalisis. 

Disamping itu secara umum siswa juga mendapat kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan yang bersifat tingkatan berpikir yang lebih tinggi, 

dikarenakan tidak terbiasa sebelumnya. Dalam hal ini guru diharapkan lebih aktif 

memancing dan meningkatkan motivasi siswa agar terlibat aktif dalam 

pembelajaran tersebut. Contohnya dengan pertanyaan yang bersifat konvergen 

atau menuju pada suatu kesimpulan. Menurut Tobing (1981), pertanyaan 

konvergen lebih sesuai digunakan untuk memancing motivasi siswa untuk 

menyatakan pemahaman tentang fakta dan pengalaman sehari-hari. 

Dari hasil observasi pada pertemuan selanjutnya terlihat kemampuan 

siswa menjawab pertanyaan dengan benar pada jenis pertanyaan yang bersifat 
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pemahaman dan menyimpulkan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa guru 

sudah berupaya mengembangkan proses berpikir siswa. Pertanyaan jenis ini 

menuntut jawaban yang kreatif dan imajinatif (Parera, 1983), sedangkan menurut 

Subiyanto (1988), dengan pertanyaan seperti itu siswa dibimbing untuk 

menemukan sesuatu, menyimpulkan dan mengemukakan pendapat sendiri. 

Pertanyaan yang bersifat pemahaman (C2) yang dapat dijawab siswa 

adalah sebanyak 25,77%, walaupun tidak sebanyak soal ingatan, tetapi itu sudah 

dianggap cukup memperlihatkan usaha siswa dalam menjawab pertanyaan 

tersebut. Kemampuan siswa pada tingkatan memahami (C2) adalah termasuk 

tingkat berpikir menengah (intermediate level of thinking), ini merupakan dasar 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi.   

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 

Hasil observasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan teknik probing 

menunjukkan bahwa guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing, observasi ini sangat penting sebagai indikator terlaksananya 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing.  

Dari hasil pengamatan dari setiap pertemuan menunjukan bahwa 

kualitas pembelajaran dengan teknik probing semakin baik dilakukan oleh guru 

pengajar. Pertanyaan semakin mudah mengalir dan sesuai dengan tingkatan 

berpikir yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan semakin bervariasi seperti 

meminta anak untuk maju dan memperagakan gerak refleks, meminta anak 

menuliskan urutan gerak refleks di papan tulis. Mengamati benda dan alat peraga 
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juga menggunakan media seperti LCD untuk memberikan pertanyaan yang berupa 

gambar. 

 

3. Pengujian skor hasil belajar 

3.1. Dampak pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 
terhadap pengembangan konsep siswa 

 
Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa tentang 

Sistem Koordinasi dilakukan tes awal (pretest) dan tes akhir (postest). Analisis 

hanya dilakukan pada kelas eksperimen saja yang menggunakan pembelajaran 

dengan menggunakan teknik probing. Alat tes yang digunakan berupa tes obyektif 

sebanyak 20 soal yang sudah divalidasi. Data hasil tes penguasaan konsep 

(lampiran 12) berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata skor tes awal 

siswa (pretes) adalah 7,23 dan skor tes akhir (postest) adalah 12,43.  

Untuk melihat apakah ada pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 

teknik probing terhadap penguasaan konsep siswa maka diadakan uji Paired 

Simple T-tes (lampiran 19), atau uji dua sample berpasangan. Dari hasil pengujian 

didapatkan nilai probabilitas (Sig.) 0.00 < 0,05 dan t hitung 12,472 > t tabel , hal 

ini menunjukkan terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari  

perbedaan rata-rata skor pretest dengan postest , dimana rata-rata skor siswa 

sebelum mendapatkan pembelajaran dengan teknik probing adalah 7,23, 

sedangkan setelah diberi pengajaran dengan teknik probing adalah 12,43. 

Dari analisa diatas bisa disimpulkan bahwa teknik probing berhasil 

membuat penguasaan konsep Sistem Koordinasi meningkat, artinya  guru berhasil 
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dalam pembelajaran teknik probing dan siswa memberi respon yang baik yang 

berupa sikap tenang, ceria, penuh minat dan semangat. Hal ini sesuai dengan data 

hasil penelitian yang dilakukan oleh PPPPTK IPA (2007), mengenai teknik 

probing pada pembelajaran fisika, bahwa teknik probing mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. 

Osman & Hanafin (1994) meneliti pengaruh teknik probing dan 

pengetahuan awal siswa. Hasilnya menyatakan ada indikasi bahwa penggunaan 

teknik probing dapat membantu siswa mengaktifkan konsep-konsep yang relevan 

dari pengetahuan awal yang dimilikinya. Dengan mengorientasikan beberapa 

pertanyaan lain menurut tingkat berpikir siswa, tampak nyata bahwa pertolongan 

guru (helping learners) memberikan arti dalam pengkonstruksian pengetahuan. 

3.2.    Perbandingan skor hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen  

Dari hasil analisis dengan menggunakan uji-t yaitu Independent Sample 

T-tes (lampiran 20 ) didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar kelas kontrol dan eksperimen. Perbedaannya dapat dilihat dari 

rata-rata skor kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa dengan kelas 

eksperimen yang menggunakan pembelajaran dengan teknik probing, dimana 

rata-rata skor nilai kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan skor nilai 

kelas kontrol. Hal ini membuktikan apa yang dilakukan pada pembelajaran teknik 

probing membuahkan hasil, yaitu peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini juga 

dikemukakan oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya: Penelitian 

yang dilakukan Sujarwo (2000), mengenai teknik probing menyatakan hasil 

belajar siswa lebih baik dengan menggunakan teknik probing. Penelitian Priatna 
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(2003), pembelajaran dengan menggunakan teknik probing mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa, meningkatkan kemampuan berdiskusi, dan 

meningkatkan keaktifan siswa. Sedangkan penelitian tentang teknik probing oleh 

PPPPTK IPA (2007), Teknik probing mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

dan kemampuan membaca ilmiah, sehingga hasil belajar siswa menjadi ikut 

meningkat. 

3.3. Pengaruh persepsi siswa terhadap hasil belajar siswa 

Dari analisis uji regresi yang bertujuan untuk mencari hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas disini adalah data persepsi siswa, 

sedangkan variabel terikatnya adalah  hasil belajar siswa. Dari hasil analisis 

terdapat korelasi antara persepsi siswa dengan hasil belajar. Persepsi siswa 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, 

pengaruhnya/kontribusinya sebesar 71,3 % (lampiran 22). Hal ini bisa dilihat dari 

rata-rata siswa selama pembelajaran, siswa terlihat mengikuti dengan antusias, 

dan hal ini juga bisa dikaitkan dengan hasil jawaban kuesioner siswa tentang 

persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, dari 

13 kategori pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban terdapat jumlah jawaban A 128 

(28,76%) dan jawaban B sebanyak 244 (54,61%) yang jawabannya adalah sangat 

setuju dan setuju terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing.  
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4. Persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing 

        Berdasarkan kuesioner atau angket yang disebarkan kepada siswa, 

didapatkan respon dan tanggapan yang positif terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan teknik probing sebagai berikut : 

 Penerimaan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing dapat dilihat dari soal persepsi siswa no 1, ternyata 40% siswa 

menyatakan sangat menarik dengan teknik probing  dan 28,57% menyatakan 

menarik, sementara pada no 2 sebanyak 31,43% siswa menyatakan pembelajaran 

dengan teknik probing sangat menyenangkan dan 34,29% menyatakan 

menyenangkan, pada no 3 terdapat 22, 86% siswa setuju teknik probing 

diterapkan pada konsep lain dan sebanyak 60% setuju (Tabel 5), hal ini bisa 

dilihat dari antusias siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Ketertarikan 

siswa pada pembelajaran dengan teknik probing ini sangatlah penting karena 

proses berpikir siswa akan maksimal jika siswa merasa tertarik dengan apa yang 

mereka terima. 

Kesepakatan mengemukakan ide dan gagasan dalam pembelajaran 

menggunakan teknik probing juga mendapat respon yang baik dari siswa, terbukti 

terdapat 34,29% siswa dengan teknik probing sangat memberi kesempatan untuk 

mengemukakan ide dan gagasan dan 54,28% menyatakan memberi kesempatan. 

Mengenai penghargaan ide dan gagasan oleh guru sebanyak 28,57% menyatakan 

sangat merasa dihargai, dan 71,43% merasa dihargai. Siswa juga merasa senang 

mengemukakan gagasan (74,28%). Kesempatan untuk bertukar pendapat dengan 
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guru dan teman dinyatakan oleh 40% siswa menyatakan sangat banyak, dan 

48,57% menyatakan banyak kesempatan (Tabel 6).  

Pernyataan siswa mengenai kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

gagasan yang banyak bersikap positif adalah hal yang penting dalam 

pembelajaran dengan teknik probing, dengan demikian pembelajaran akan 

berlangsung optimal, siswa akan terangsang untuk menggunakan kemampuan 

berpikirnya dengan maksimal, sehingga pertanyaan dari guru jadi lebih mudah 

dijawab. 

Dari kuesioner persepsi siswa minat dan motivasi siswa juga terlihat 

baik, hal ini terlihat ada 31,43% siswa menyatakan minat belajar biologi menjadi 

sangat tinggi dan 42,86% menyatakan minat belajar menjadi tinggi. Menurut 

31,43% siswa konsep Sistem Koordinasi menjadi lebih mudah dipahami, dan 

sebanyak 57,14% menyatakan menjadi sedikit lebih mudah (Tabel 7). Dengan 

pernyataan siswa seperti itu maka kemungkinan besar konsep biologi kususnya 

Sistem Koordinasi menjadi lebih dikuasai oleh siswa, dan hal ini akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa pada tes ujian tentang materi tersebut. 

Pembelajaran dengan menggunakan teknik probing juga memberikan 

peningkatan terhadap interaksi siswa selama dalam pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari sebanyak 20% siswa menyatakan sangat setuju jika guru menberikan 

kesempatan siswa untuk merumuskan konsep, dan 45,7% menyatakan setuju. 

Sedangkan pada pertanyaan apakah lebih suka guru tidak menjelaskan materi 

dengan lengkap 28,57% sangat setuju dan 42,86% menjawab setuju (Tabel 8).  

Interaksi siswa penting dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 
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karena pada pembelajaran ini siswa dituntut lebih aktif dan kreatif. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Suparno (1997), secara garis besar prinsip 

konstruktivisme yang diambil adalah (1) pengetahuan dibangun oleh siswa 

sendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, (2) pengetahuan tidak 

ditransfer dari guru ke siswa, guru bertindak sebagai fasilitator saja, sedangkan 

siswa secara aktif bernalar dan menggunakan seluruh potensi dirinya, (3) siswa 

aktif secara terus menerus mengkonstruksi pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan konsep kepada yang lebih rinci, lengkap, serta ilmiah, (4) guru 

memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan sarana dan situasi yang 

kondusif agar pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dengan mudah. 

Pandangan siswa apakah dengan menggunakan teknik probing dalam 

pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pada konsep sistem 

koordinasi menjadi lebih mudah dan apakah kemampuan mereka dalam 

merumuskan masalah meningkat, dapat dilihat dari pernyataan siswa tentang hal 

ini yaitu terdapat 82,86% menyatakan konsep Koordinasi yang dipelajari menjadi 

bermakna Tabel 9. 

Apakah dengan pembelajaran menggunakan teknik probing dapat 

meningkatkan kamampuan berpikir siswa, pendapat siswa mengenai hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan siswa yaitu terdapat 40% siswa menyatakan sangat 

memberikan peluang dan 54,28% menyatakan memberi peluang, hanya 2,85% 

saja yang menyatakan biasa saja (Tabel 10). 

Dari uraian di atas terlihat rata-rata pernyataan siswa mengenai 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing adalah positif. Siswa merasa 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna, kemampuan berpikir mereka menjadi 

terangsang dengan kesempatan memberikan ide dan gagasan yang diberikan guru, 

mereka merasa pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan tidak merasa bosan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suparno (1997), bahwa pengetahuan dibangun 

oleh siswa sendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, pengetahuan 

tidak ditransfer dari guru ke siswa, guru bertindak sebagai fasilitator saja, 

sedangkan siswa secara aktif bernalar dan menggunakan seluruh potensi dirinya. 

Guru memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan sarana dan situasi 

yang kondusif agar pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dengan mudah.  

5.  Persepsi guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing 

Dari jawaban kuesioner diketahui guru menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan teknik probing sangat menarik, kesempatan siswa untuk 

mengemukakan ide dan gagasan menjadi sangat besar dengan diajukannya 

pertanyaan-pertanyaan. Ide dan gagasan siswa juga dihargai. Guru juga 

menyatakan senang memberikan pertanyaan-pertanyan kepada siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Menurut guru kesempatan untuk saling 

berdiskusi menjadi sangat banyak, sehingga minat dan rasa ingin tahu siswa 

dalam pembelajaran Biologi menjadi lebih tinggi. 

Guru menyatakan bahwa dengan diterapkannya pembelajaran dengan teknik 

probing, maka motivasi mengajar menjadi lebih tinggi. Konsep-konsep Sistem 

Koordinasi dapat dipahami siswa dengan lebih mudah.  
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Guru menyatakan sangat senang jika memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep Sistem 

Koordinasi yang sedang dipelajari. Guru juga sangat setuju siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya, sedangkan guru sebagai fasilitator 

atau mengarahkan jawaban siswa untuk menemukan konsep Biologi. Guru sangat 

setuju jika tidak mendikte konsep yang ada dalam pikirannya, tapi membiarkan 

siswa menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri, hal ini sesuai dengan 

pembelajaran konstruktivisme. Roestiyah (1994), menyatakan bahwa untuk 

mencapai terjadinya interaksi yang efektif dalam pembelajaran seharusnya guru 

berperan sebagai: (1) fasilitator, ialah menyediakan situasi dan kondisi yang 

dibutuhkan oleh individu yang belajar, (2) pembimbing, ialah memberikan 

bimbingan siswa dalam interaksi belajar, agar siswa mampu belajar dengan lancar 

dan berhasil secara efektif dan efisien, (3) motivator, ialah pemberi dorongan 

semangat agar siswa mau dan giat belajar, (4) organisator, ialah mengorganisasi 

kegiatan belajar mengajar siswa maupun guru,        (5) manusia sumber, dimana 

guru dapat memberikan informasi apa yang dibutuhkan siswa, baik pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. 

Menurut guru dengan teknik probing konsep sistem koordinasi yang 

dipelajari menjadi sangat bermakna. Pembelajaran menjadi sangat menyenangkan, 

guru juga menyatakan bahwa teknik probing sangat memberi peluang kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya. Guru setuju jika 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing juga diterapkan pada konsep 

lain selain sistem koordinasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Osman & 
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Hanafin (1994), mengemukakan bahwa siswa dapat dibimbing dari tingkat 

berpikir yang lebih rendah ke tingkat berpikir yang lebih tinggi dengan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa” atau “kapan” untuk mengungkap 

pengetahuan awal siswa, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan “bagaimana” atau 

“mengapa”. 

 

C. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini tidak bersifat mutlak dan menyeluruh untuk semua 

populasi kelas karena karakteristik yang berbeda-beda. Observasi langsung hanya 

dilakukan selama pembelajaran yang dibantu dengan pengisian Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Uji coba yang dilakukan hanya pada satu pokok bahasan saja 

(materi Sistem Koordinasi) dan hanya pada satu kelas dalam satu sekolah. Karena 

itu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif teknik pembelajaran 

IPA bidang studi Biologi yang perlu pengembangan lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

guru, yaitu dalam membuat pertanyaan yang mengarah kepada peningkatan 

kemampuan berpikir siswa, antara lain membuat kalimat tanya agar dipahami oleh 

siswa, mengarahkan dan mengkondisikan siswa yang belum memahami materi 

untuk memperhatikan pertanyaan guru, menghindari jawaban serempak terhadap 

pertanyaan mudah, harus mengulang-ngulang pertanyaan jika siswa belum tertib, 

merangsang siswa yang belum aktif agar menjadi aktif terutama kelompok siswa 

yang kurang pandai, dan sarana pendukung yang terbatas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
A. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian tentang 

pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran materi Sistem Koordinasi pada pembelajaran Biologi dengan 

menggunakan teknik probing lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

biasa. 

2. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik probing 

adalah positif, siswa merasa pembelajaran menjadi lebih menarik, kemampuan 

berpikir siswa menjadi lebih terlatih dengan menjawab pertanyaan dari guru. 

3. Tanggapan guru sangat baik terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

teknik probing, guru merasa senang membimbing siswa menjadi lebih 

meningkatkan kemampuan berpikirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikir.  

 
 

B. Saran 

Dalam penelitian ini terungkap bahwa penggunaan teknik probing dalam 

proses pembelajaran pada meteri Sistem Koordinasi ternyata efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Suasana yang diciptakan dalam proses 

pembelajaran sangat mendukung proses belajar yang lebih menekankan aktivitas 
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siswa, baik dalam kegiatan maupun dalam menjawab pertanyaan guru. Kondisi 

seperti ini akan lebih baik bila guru dapat menerapkan dalam pembelajaran untuk 

topik atau pokok bahasan yang lain. Pengetahuan guru tentang teknik probing 

perlu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran secara nyata,  

 

mulai dari perencanaan sampai evaluasi pengajaran. Dengan demikian penekanan 

pertanyaan guru dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri, atau dengan kata lain guru perlu 

menggunakan teknik probing dalam setiap proses pembelajaran. 
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Lampiran 1 
FORMAT OBSERVASI I 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK PROBING  
 

Mata Pelajaran : 
Hari/tanggal : 
Pengajar : 
Pertemuan                : 
 

Tahapan 
Teknik 
Probing 

Aktivitas Siswa Ada atau tidak dalam 5 menit Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tahap 1 Mengamati situasi baru                      
Tahap 2 Berpikir 3-5 detik                      
Tahap 3 Menerima pertanyaan                      
Tahap 4 Memahami pertanyaan  

2-4 detik 
                     

Tahap 5 Menjawab pertanyaan                       
Tahap 6 Menjawab pertanyaan 

dengan benar 
                     

Tahap 7 Menjawab pertanyaan 
akhir 

                     

 Jumlah                      
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Lampiran 2 
 

FORMAT OBSERVASI 2 
 KEMAMPUAN SISWA MENJAWAB PERTANYAAN DENGAN BENAR BERDASARKAN TINGKATAN BERPIKIR 

 
Mata Pelajaran           :  Biologi 
Har/tanggal                : 
Materi Bahan Ajar     :  
Pengajar                     : 
 
 
 

Tingkatan Berpikir Bloom Pertanyaan guru jawaban benar Jumlah jawaban 
benar 

C1 (mengingat)    
C2 (memahami)    
C3 (menerapkan)    
C4 (menganalisis)    
C5 (menyimpulkan)    
C6 (mengevaluasi)    

 
 
 
 
 

Observer        : 
Tanda tangan : 
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Lampiran 3 
Kuesioner Siswa 

Persepsi Terhadap Pembelajaran dengan Menggunakan Teknik Probing 
 
 

Petunjuk : 
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar 
2. Berilah tanda silang pada hurup di depan jawaban yang anda pilih. 
3. semua jawaban dikerjakan pada lembaran ini. 

 
Pertanyaan: 
1. Menurut anda pembelajaran Biologi yang tadi berlangsung : 

A. Sangat menarik 
B. Menarik 
C. Biasa saja 
D. Tidak menarik 
E. Sangat tidak menarik 

 
2. Pembelajaran yang anda rasakan dan alami : 

A. sangat menyenangkan 
B. menyenangkan 
C. biasa saja 
D. tidak menyenangkan 
E. sangat tidak menyenangkan 

 
3. Apakah anda setuju pembelajaran ini juga diterapkan pada konsep lain 

pada pembelajaran Biologi: 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuju 
E. sangat tidak setuju 

 
4. Dengan pembelajaran seperti ini kesempatan anda untuk mengemukakan 

ide atau gagasan : 
A. sangat besar 
B. besar 
C. biasa-biasa saja 
D. kecil 
E. sangat kecil 

 
5. Apakah Ide atau gagasan anda dihargai oleh guru dalam pembelajaran: 

A. sangat dihargai 
B. dihargai 
C. biasa saja 
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D. tidak dihargai 
E. sangat tidak dihargai 

 
6. Apakah anda senang untuk mengemukakan ide atau gagasan berupa 

jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru? 
A. sangat senang 
B. senang 
C. biasa saja 
D. tidak senang 
E. sangat tidak senang 

 
7. Dengan pembelajaran ini apakah ada kesempatan untuk saling tukar 

pendapat dengan teman dan guru ? 
A. sangat banyak 
B. banyak 
C. biasa saja 
D. kurang 
E. sangat kurang 

 
8. Bagaimana minat dan rasa ingin tahu anda dalam pembelajaran Biologi 

jika menggunakan pembelajaran seperti ini? 
A. menjadi lebih tinggi 
B. sedikit lebih tinggi 
C. biasa saja 
D. menjadi sedikit berkurang 
E. menjadi berkurang 

 
9. Dengan teknik pembelajaran ini , maka konsep-konsep Sistem Koordinasi 

dapat  dipahami dengan : 
A. lebih mudah 
B. sedikit lebih mudah 
C. biasa saja 
D. sedikit lebih susah 
E. lebih susah 

 
10. Dalam pembelajaran Biologi, sebaiknya siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan rumus konsep, sedangkan guru hanya fasilitator atau pemberi 
arah. Apakah anda setuju dengan pernyataan tersebut: 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuju 
E. sangat tidak setuju 
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11. Apakah anda lebih suka guru yang menjelaskan materi dengan lengkap? 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuhu 
E. sangat tidak setuju 

 
12.  Konsep koordinasi yang anda pelajari melalui pembelajaran ini, anda 

rasakan jadi: 
A. sangat bermakna 
B. bermakna 
C. biasa saja 
D. kurang bermakna 
E. tidak bermakna 

 
13. pembelajaran dengan teknik seperti ini memberi peluang kepada anda 

untuk selalu berpikir mencari jawaban pertanyaan yang diberikan guru. 
A. sangat memberi peluang 
B. memberi peluang 
C. biasa saja 
D. tidak memberi peluang 
E. sangat tidak memberi peluang. 
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Lampiran 4 
Kuesioner guru 

Persepsi guru terhadap pembelajaran dengan Teknik Probing 
 

 
1. Menurut anda pembelajaran dengan menggunakan teknik probing: 

A. Sangat menarik 
B. Menarik 
C. Biasa saja 
D. Tidak menarik 
E. Sangat tidak menarik 

 
2. Kesempatan siswa untuk mengemukakan ide atau gagasan dalam 

pembelajaran ini: 
A. sangat besar 
B. besar 
C. biasa-biasa saja 
D. kecil 
E. sangat kecil 

 
3. Ide, gagasan dan jawaban siswa menurut anda harus: 

A. sangat dihargai 
B. dihargai 
C. biasa saja 
D. tidak dihargai 
E. sangat tidak dihargai 

 
4.  Apakah anda senang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

selama proses pembelajaran 
A. sangat senang 
B. senang 
C. biasa saja 
D. tidak senang 
E. sangat tidak senang 
 

5. Dengan pembelajaran menggunakan teknik probing maka kesempatan 
untuk saling berdiskusi mengenai masalah dalam materi pelajaran 
menjadi: 
A. sangat banyak 
B. banyak 
C. biasa saja 
D. kurang 
E. sangat kurang 
 

6. Dengan diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan teknik probing, 
bagaimana minat dan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran Biologi 
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A. menjadi lebih tinggi 
B. sedikit lebih tinggi 
C. biasa saja 
D. sedikit berkurang 
E. menjadi berkurang 
 

7. Dengan diterapkannya pembelajaran dengan teknik probing, maka 
motivasi mengajar anda menjadi: 
A. menjadi lebih tinggi 
B. sedikit lebih tinggi 
C. biasa saja 
D. sedikit berkurang 
E. menjadi berkurang 

 
8. Dengan menggunakan teknik probing, maka konsep-konsep Sistem 

Koordinasi dapat dipahami siswa dengan: 
A. lebih mudah 
B. sedikit lebih mudah 
C. biasa saja 
D. sedkit lebih susah 
E. lebih susah 

 
9.  Apakah anda senang jika memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep-konsep Sistem 
Koordinasi yang sedang mereka pelajari. 
A. sangat senang 
B. senang 
C. biasa saja 
D. tidak senang 
E. sangat tidak senang 
 

10. Didalam pembelajaran sebaiknya siswa diberi kesempatan untuk 
mengemukakan ide-idenya, sedangkan guru sebagai fasilitator atau 
mengarahkan jawaban siswa untuk menemukan konsep Biologi. Apakah 
anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuhu 
E. sangat tidak setuju 
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11. Dalam proses pembelajaran, guru seharusnya tidak mendikte konsep yang 

ada dalam pikirannya, tapi biarkan siswa menemukan dan membangun 
pengetahuannya sendiri. 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuhu 
E. sangat tidak setuju 
 

12. Konsep Sistem Koordinasi yang anda pelajari melalui pembelajaran teknik 
probing, apakah anda rasakan lebih bermakna? 
A. sangat bermakna 
B. bermakna 
C. biasa saja 
D. kurang bermakna 
E. tidak bermakna 
 

13.  Teknik probing memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan 
kemampuan berpikirnya. 
A. sangat memberi peluang 
B. memberi peluang 
C. biasa saja 
D. tidak memberi peluang 
E. sangat tidak memberi peluang. 
 

14. Pembelajaran dengan menggunakan teknik probing yang anda rasakan. 
A. sangat menyenangkan 
B. menyenangkan 
C. biasa saja 
D. tidak menyenangkan 
E. sangat tidak menyenangkan 

 
15. Apakah anda setuju jika pembelajaran dengan menggunakan teknik 

probing juga diterapkan pada konsep lain selain Sistem Koordinasi. 
A. sangat setuju 
B. setuju 
C. netral 
D. tidak setuju 
E. sangat tidak setuju 
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Saraf sadar Saraf otonom 
A. sistem eferen 
B. sistem aferen 

dan eferen 
C. sistem aferen 
D. sistem aferen 

dan eferen 
E. sistem aferen 

Sistem aferen 
Sistem aferen 
 
Sistem aferen 
Sistem aferen 
 
Sistem aferen 
dan eferen 

 
8. Kekurangan Vitamin A menimbulkan rabun senja/ rabun ayam. Hal ini 

terjadi karena dalam keadaan cahaya redup sel-sel batang di retina tidak 
berfungsi maksimal. Dalam kasus ini, vitamn A berfungsi untuk ........ 
A. menangkap warna benda yang menjadi objek penglihatan 
B. menyusun rodopsin dalam sel konus untuk menangkap rangsang 

cahaya 
C. menyusunrodopsin dalam sel batang untuk menangkap bayangan 
D. menyusun rodopsin dalam sel batang sehingga peka dalam menangkap 

bayangan  
E. menguraikan iodopsin agar sel batang dapat bekerja maksimal 

 
9. Ketidakmampuan orang membedakan warna disebabkan karena kelainan 

mata, yaitu pada ...... 
a. lensa mata 
b. kornea 
c. sel-sel kerucut 
d. lensa mata dan kornea 
e. sel-sel batang 

 
10. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari bola mata : 

1. Lensa kristalina 
2. retina 
3. kornea 
4. vitreous humor 
5. Aqueous humor 
Jalanya cahaya sampai timbul bayangan benda, berturut-turut melalui.... 
a. 1-4-3-5-2 
b. 3-1-5-4-2 
c. 3-4-1-5-2 
d. 5-3-1-4-2 
e. 3-5-1-4-2 
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11. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia : 
1. tulang landasan 
2. alat korti 
3. tingkap oval 
4. koklea 
5. tulang sanggurdi 
6. tulang martil 
7. gendang pendengaran 
8. saraf pendengaran 
Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, 
getaran berturut-turut melalui struktur bernomor ..... 
a. 7-6-5-1-4-3-2-8 
b. 7-3-5-6-4-1-2-8 
c. 7-3-1-6-5-4-2-8 
d. 7-6-1-5-3-4-2-8 
e. 7-3-1-4-5-6-2-8 

 
12. Kulit dapat merasakan tekanan, sentuhan panas, dingin dan nyeri. Ini 

berarti bahwa kulit berfungsi sebagai alat ..... 
a. ekskresi 
b. penerima rangsang 
c. proteksi 
d. pengatur suhu tubuh 
e. sekresi 

 
13. Perhatikan gambar berikut 
 

        
 

Bagian lidah yang paling peka terhadap rasa pahit dan manis, berturut-
turut adalah bagian berlabel ...... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 1 dan 4 
d. 2 dan 4 
e. 3 dan 4 
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14. Indra pencium dan pengecap merupakan kemoreseptor, sebab berfungsi 
sebagai penerima rangsang berupa ..... 
a. gas 
b. zat cair 
c. zat padat 
d. zat kimia 
e. zat terlarut 

 
15. Denyut jantung seseorang akan semakin cepat bila sedang marah. Hal ini 

disebabkan karena kadar hormon dalam darahnya meningkat. Hormon 
yang dimaksud adalah ..... 
a. hormon adrenalin 
b. hormon insulin 
c. hormon sekretin 
d. hormon oksitosin 
e. hormon tiroksin 

 
16.   Kelenjar pada tubuh kita yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan 

juga sebagai kelenjar endokrin adalah ...... 
a. kelenjar anak ginjal 
b. kelenjar adrenal 
c. kelenjar salivalis 
d. kelenjar pankreas 
e. kelenjar Brunner 

 
17. Saat tangan menyentuh benda panas, maka kita akan menarik tangan kita 

dengan tiba-tiba. Hal ini berarti terjadi karena jalannya rangsangan terjadi 
melalui urutan ....... 
a. reseptor-saraf motorik-otak-saraf sensorik-efektor 
b. reseptor-otak-saraf motorik-saraf sensorik-efektor 
c. reseptor-saraf sensorik-medula spinalis-saraf motorik-efektor 
d. reseptor-saraf motorik-otak-efektor-saraf sensorik 
e. efektor-reseptor-saraf motorik-otak-saraf sensorik 

 
18. Yang dimaksud dengan susunan saraf pusat pada manusia adalah ...... 

a. otak besar 
b. saraf simpatis dan parasimpatis 
c. otak dan sumsum tulang belakang 
d. ganglion 
e. sumsum tulang belakang 
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19. Jika seseorang tidak mampu mengenali kejadian-kejadian atau mengingat 
apa yang terjadi dalam suatu periode di masa lampau akibat cedera otak 
atau goncangan bathin, maka bisa dipastikan orang tersebut mengalami 
gangguan sistem koordinasi yang dinamakan ... 
a. Stroke 
b. Amnesia 
c. Cutter 
d. Neuritis 
e. Parkinson 

 
20. Untuk mengurangi rasa cemas dan gelisah pada pasien maka sebaiknya 

kita memberikan obat psikoaktif jenis.... 
a. Stimulan 
b. Depresan 
c. Halusinogen 
d. Euforia 
e. Nikotin 
f.  
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Lampiran 9 
 

Mata Pelajaran Biologi 
Materi : Sistem Koordinasi 

Waktu : 45 menit 
 
Nama : 
Kelas : 
Tgl     : 
 

2. Bagian-bagian sel saraf terdiri dari 
A. Neuron , neurit, dan nukleus 
B. Neuron , neurit, dan dendrit 
C. Neuron , akson, dan nukleus 
D. Aksom , denrit, dan nukleus 
E. Akson , neurit, dan dendrit 

 
3. Bagian sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan imfuls ke sel saraf 

lain.... 
A. Dendrit 
B. Badan sel 
C. Neurut/ akson 
D. Nukleus 
E. Myelin 

 
4. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang mentransmisikan imfuls ke 

neuron berikutnya. Jenis neurotransmitter yang paling banyak adalah ...... 
A. Asetilkolin 
B. Asetildehid 
C. Metionin 
D. Threonin 
E. Ampetamin 

 
5. Apabila rangsangan yang diterima tidak diolah otak terlebih dahulu, maka 

hal itu akan menimbulkan ... 
A. gerak semu 
B. gerak otonom 
C. gerak refleks 
D. gerak biasa 
E. gerak sadar 
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6. Diagram berikut adalah penampang irisan melintang otak manusia. 

      
Pada gambar tersebut, bagian yang mengontrol keseimbangan dan koordinasi 
otot ditunjukkan nomor ...... 
A. 1 
B. 1 dan 3 
C. 3 dan 2 
D. 2 
E. 3 

 
7. Urutan penghantaran impuls saraf pada gerak refleks berturut-turut 

melalui...... 
A. reseptor-aferen-sumsum tulang belakang-eferen-efektor 
B. reseptor-eferen-sumsum tulang belakang-aferen-efektor 
C. epektor-aferen-sumsum tulang belakang-eferen-reseptor 
D. epektor-eferen-sumsum tulang belakang-aferen-reseptor 
E. sumsum tulang belakang-aferen-reseptor-eferen-efektor 

 
8. Perbedaan sistem saraf sadar dan sistem saraf autonom yang benar 

adalah..... 
 

Saraf sadar Saraf otonom 
F. sistem eferen 
G. sistem aferen 

dan eferen 
H. sistem aferen 
I. sistem aferen 

dan eferen 
J. sistem aferen 

Sistem aferen 
Sistem aferen 
 
Sistem aferen 
Sistem aferen 
 
Sistem aferen 
dan eferen 

 
9. Kekurangan Vitamin A menimbulkan rabun senja/ rabun ayam. Hal ini 

terjadi karena dalam keadaan cahaya redup sel-sel batang di retina tidak 
berfungsi maksimal. Dalam kasus ini, vitamn A berfungsi untuk ........ 
A. menangkap warna benda yang menjadi objek penglihatan 
B. menyusun rodopsin dalam sel konus untuk menangkap rangsang 

cahaya 
C. menyusunrodopsin dalam sel batang untuk menangkap bayangan 



 

 

79

D. menyusun rodopsin dalam sel batang sehingga peka dalam menangkap 
bayangan  

E. menguraikan iodopsin agar sel batang dapat bekerja maksimal 
 

10. Ketidakmampuan orang membedakan warna disebabkan karena kelainan 
mata, yaitu pada ...... 
A. lensa mata 
B. kornea 
C. sel-sel kerucut 
D. lensa mata dan kornea 
E. sel-sel batang 

 
11. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari bola mata : 

6. Lensa kristalina 
7. retina 
8. kornea 
9. vitreous humor 
10. Aqueous humor 
Jalanya cahaya sampai timbl bayangan benda, berturut-turut melalui.... 
A. 1-4-3-5-2 
B. 3-1-5-4-2 
C. 3-4-1-5-2 
D. 5-3-1-4-2 
E. 3-5-1-4-2 

 
12. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia : 

9. tulang landasan 
10. alat korti 
11. tingkap oval 
12. koklea 
13. tulang sanggurdi 
14. tulang martil 
15. gendang pendengaran 
16. saraf pendengaran 
Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, 
getaran berturut-turut melalui struktur bernomor ..... 
A. 7-6-5-1-4-3-2-8 
B. 7-3-5-6-4-1-2-8 
C. 7-3-1-6-5-4-2-8 
D. 7-6-1-5-3-4-2-8 
E. 7-3-1-4-5-6-2-8 
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13. Kulit dapat merasakan tekanan, sentuhan panas, dingin dan nyeri. Ini 
berarti bahwa kulit berfungsi sebagai alat ..... 
A. ekskresi 
B. penerima rangsang 
C. proteksi 
D. pengatur suhu tubuh 
E. sekresi 

 
14. Perhatikan gambar berikut 
 

        
 

Bagian lidah yang paling peka terhadap rasa pahit dan manis, berturut-
turut adalah bagian berlabel ...... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
15. Indra pencium dan pengecap merupakan kemoreseptor, sebab berfungsi 

sebagai penerima rangsang berupa ..... 
A. gas 
B. zat cair 
C. zat padat 
D. zat kimia 
E. zat terlarut 

 
16. Denyut jantung seseorang akan semakin cepat bila sedang marah. Hal ini 

disebabkan karena kadar hormon dalam darahnya meningkat. Hormon 
yang dimaksud adalah ..... 
A. hormon adrenalin 
B. hormon insulin 
C. hormon sekretin 
D. hormon oksitosin 
E. hormon tiroksin 

 
17.   Kelenjar pada tubuh kita yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan 

juga sebagai kelenjar endokrin adalah ...... 
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A. kelenjar anak ginjal 
B. kelenjar adrenal 
C. kelenjar salivalis 
D. kelenjar pankreas 
E. kelenjar Brunner 

 
18. Saat tangan menyentuh benda panas, maka kita akan menarik tangan kita 

dengan tiba-tiba. Hal ini berarti terjadi karena jalannya rangsangan terjadi 
melalui urutan ....... 
A. reseptor-saraf motorik-otak-saraf sensorik-efektor 
B. reseptor-otak-saraf motorik-saraf sensorik-efektor 
C. reseptor-saraf sensorik-medula spinalis-saraf motorik-efektor 
D. reseptor-saraf motorik-otak-efektor-saraf sensorik 
E. efektor-reseptor-saraf motorik-otak-saraf sensorik 

 
19. Yang dimaksud dengan susunan saraf pusat pada manusia adalah ...... 

A. otak besar 
B. saraf simpatis dan parasimpatis 
C. otak dan sumsum tulang belakang 
D. ganglion 
E. sumsum tulang belakang 

 
20. Jika seseorang tidak mampu mengenali kejadian-kejadian atau mengingat 

apa yang terjadi dalam suatu periode di masa lampau akibat cedera otak 
atau goncangan bathin, maka bisa dipastikan orang tersebut mengalami 
gangguan sistem koordinasi yang dinamakan ... 
A. Stroke 
B. Amnesia 
C. Cutter 
D. Neuritis 
E. Parkinson 

 
21. Untuk mengurangi rasa cemas dan gelisah pada pasien maka sebaiknya 

kita memberikan obat psikoaktif jenis.... 
A. Stimulan 
B. Depresan 
C. Halusinogen 
D. Euforia 
E. Nikotin 
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Lampiran 8 
 

Kisi-kisi Soal Sistem Kordinasi 
 

Standar Kompetensi: Siswa mampu menganalisis sistem organ pada 
organisme tertentu, serta kelainan atau 
penyakit yang mungkin terjadi serta 
implikasinya pada sains, lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat (salingtemas) 

No Kompetensi Dasar Indikator /Standar 
Kompetensi 

Nomor 
Soal 

Tingkatan 
berpikir 

1. Mengaitkan 

struktur, fungsi, 

proses dan kelainan 

atau penyakit yang 

dapat terjadi pada 

system koordinasi 

(saraf, endokrin, 

dan indera) pada 

manusia dan hewan 

tertentu 

 
 
 
 
 
 
 

Mengidentifikasi struktur, 

fungsi, dan proses system 

koordinasi pada manusia. 

 

1 
2 
5 
18 

C1 
C1 
C4 
C1 

Menjelaskan struktur, 

fungsi, dan proses sistem 

koordinasi pada manusia 

 

3 
4 
6 
7 
17 

C1 
C2 
C2 
C4 
C6 

Menjelaskan struktur, 
fungsi sisten indra 
 

8 
10 
11 
12 
13 
14 

C5 
C4 
C4 
C5 
C3 
C1 

Menjelaskan struktur dan 

fungsi sistem endokrin 

15 
16 

C2 
C1 

Mengidentifikasi kelainan 

yang terjadi sistem 

koordinasi pada manusia 

yaitu sistem saraf dan 

sistem endokrin 

 

9 
19 
20 
 

C3 
C5 
C3 
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Lampiran 10 
 

LKS 
SISTEM KOORDINASI 

 
Nama      : ........................................... 
Kelas      : ........................................... 
Tanggal  : ……………………………………. 
 
A. Neuron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sebutkan bagian bagian sel saraf yang ditunjukkan 

oleh nomor 1 sampai dengan 5 

a. no 1 ...................................................... 

b. no 2...................................................... 

c. no 3 ..................................................... 

d. no 4 ..................................................... 

e. no 5 .................................................... 

 

2. dilihat dari bentuknya, apa pendapatmu mengenai sel 

saraf? 

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

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

............................................................................ 
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B. Indera Penglihatan 
                                                                                                               
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sebutkan bagian-bagian mata yang 

ditunjukkan oleh no 1, 2, dan 3 

a. no 1 : 

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

b. no 2 : 

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

c. no 3 : 

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

 

2. Bagaimana pendapatmu jika mata tak dapat 

melihat, kemungkinan apa saja yang jadi 

penyebabnya? 

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

...........................................................................
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C. Indera Pengecap Rasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sebutkan tempat perasa apa pada lidah yang 

ditunjukkan oleh nomor-nomor di atas. 

a. ........................................................................ 

b. ........................................................................ 

c. ........................................................................ 

d. ........................................................................ 

2. Menurutmu bagian mana kah yang bisa 

merasakan rasa pedas ? 

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

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

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

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

................................................................................
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D. Indera Pendengaran 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sebutkan bagian-bagian yang ditunjukkan no 1 sampai 

dengan 5. 

a. no1……………………………………………… 

b. no2………………………………………………….. 

c. no3………………………………………………… 

d. no4………………………………………………… 

e. no5………………………………………………… 

2. Berikan pendapatmu, apa yang menyebabkan seseorang 

terganggu pendengarannya. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………….  
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NILAI : 
 
Paraf : 
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Lampiran 6 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pembelajaran Biasa 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/2 
Materi Pokok :  Sistem Koordinasi 
Pertemuan ke- : 1 
Metode : Informasi, diskusi  
Waktu : 2 x 45 menit  

 
I. Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 
terjadi serta implikasinya pada salingtemas 

 
II. Kompetensi Dasar : Mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau 

penyakit yang dapat terjadi pada Sistem Koordinasi 
(saraf, endokrin dan indera) pada manusia dan hewan 
tertentu. 

 
III. Materi  :   - Struktur sel saraf pada manusia 

- Struktur urat saraf 
- Jaringan penyokong urat saraf 

 
IV. Strategi Pembelajaran : 

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill yang 
Dikembangkan 

I.  Pendahuluan 
-  Motivasi  : Siswa 

memahami pentingnya 
mengetahui sistem koordinasi 

- Prasyarat : Siswa 
memahami tentang kesehatan 
sistem koordinasi 

 
II. Kegiatan Inti 

Guru  : 
- Menjelaskan  tentang sistem 

koordinasi, struktur sel saraf, 
urat saraf dan jaringan 
penyokong urat saraf 

- Siswa : Memperhatikan dan 
menanyakan    hal-hal yang 
kurang jelas 

 

10 menit 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
 
 
 

10 menit 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
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III. Penutup  
- Kuis 

 
V. Media Pembelajaran : Buku Biologi Kelas XI 
 
VI. Penilaian :  

 a. Jenis tagihan :  Kuis, tes formatif 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
 

VII. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
    - Buku lain yang relevan 
     

 
        Cirebon, 

 
 

 Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran  Kepala Sekolah  

 
 
 
 
        

 
 NIP.      NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pembelajaran Biasa 

 
Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/2 
Materi Pokok :  Sistem Koordinasi 
Pertemuan ke- : 2 
Metode : Informasi, diskusi 
Waktu : 2 x 45 menit  

 
I. Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 
terjadi serta implikasinya pada salingtemas 

 
II. Kompetensi Dasar : Mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau 

penyakit yang dapat terjadi pada Sistem Koordinasi 
(saraf, endokrin dan indera) pada manusia dan hewan 
tertentu. 

 
III. Materi  : - Gerak refleks 

- Sistem saraf tepi 
- Sistem saraf otonom 
- Mekanisme pengaturan oleh sistem saraf 

IV. Strategi Pembelajaran : 

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill yang 
Dikembangkan 

I.  Pendahuluan 
-  Motivasi  : Siswa 

memahami pentingnya 
mengetahui gerak refleks dan 
hubungannya dengan sistem 
saraf 

- Prasyarat : Siswa 
memahami tentang sistem sarap 
tepi dan otonom 

 
II. Kegiatan Inti 

Guru  : 
- Menjelaskan  tentang gerak 

refleks, saraf tepi, saraf 
otonom, dan mekanisme 
pengaturan oleh sistem saraf. 

- Siswa : Memperhatikan dan 
menanyakan    hal-hal yang 
kurang jelas 

10 menit 
 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
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III. Penutup  
- Kuis  

 
10 menit 

 
V. Media Pembelajaran : Buku Biologi Kelas XI 
 
VI. Penilaian :  

 a. Jenis tagihan :  Kuis 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
 

VII. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
    - Buku lain yang relevan 
     

 
 
 
 
 
 

        Cirebon, 
 

 
 Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran  Kepala Sekolah  
 
 
 
 
        

 
 NIP.      NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pembelajaran Biasa 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/2 
Materi Pokok :  Sistem Koordinasi 
Pertemuan ke- : 3 
Metode : Informasi, diskusi 
Waktu : 2 x 45 menit  

 
I. Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 

hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 
terjadi serta implikasinya pada salingtemas 

 
II. Kompetensi Dasar : Mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau 

penyakit yang dapat terjadi pada Sistem Koordinasi 
(saraf, endokrin dan indera) pada manusia dan hewan 
tertentu. 

 
III. Materi  : - Mekanisme kerja obat berbahaya 

- Gangguan dan penyakit sistem saraf 
- Sistem endokrin  

 
IV. Strategi Pembelajaran : 

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill yang 
Dikembangkan 

I.  Pendahuluan 
-  Motivasi  : Siswa 

memahami pentingnya 
mengetahui obat berbahaya, 
penyakit sistem saraf dan sistem 
endokrin 

- Prasyarat : Siswa 
memahami tentang kesehatan 
sistem koordinasi 

 
II. Kegiatan Inti 

Guru  : 
- Menjelaskan  tentang obat 

berbahaya, penyakit pada sisten 
saraf dan sistem endokrin 

- Siswa : Memperhatikan dan 
menanyakan    hal-hal yang 
kurang jelas 

 
III. Penutup  

10 menit 
 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
 
 
 
 

10 menit 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
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-   Kuis  
 

 
 

V. Media Pembelajaran : Buku Biologi Kelas XI 
VI. Penilaian :  

 a. Jenis tagihan :  Kuis, tes formatif 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
 

VII. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
    - Buku lain yang relevan 
     

 
 

        Cirebon, 
 

 
 Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran  Kepala Sekolah  
 
 
 
 
        

 
 NIP.      NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pembelajaran Biasa 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/2 
Materi Pokok :  Sistem Koordinasi 
Pertemuan ke- : 4 
Metode : Informasi, diskusi 
Waktu : 2 x 45 menit  

 
 

I. Standar Kompetensi : Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan 
hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin 
terjadi serta implikasinya pada salingtemas 

 
II. Kompetensi Dasar : Mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau 

penyakit yang dapat terjadi pada Sistem Koordinasi 
(saraf, endokrin dan indera) pada manusia dan hewan 
tertentu. 

 
III. Materi Pokok : Alat-alat indera 

 
IV. Strategi Pembelajaran : 

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill yang 
Dikembangkan 

I.  Pendahuluan 
-  Motivasi  : Siswa 

memahami pentingnya 
mengetahui tentang alat indera 

- Prasyarat : Siswa 
memahami tentang kesehatan 
alat indera 

 
II. Kegiatan Inti 

Guru  : 
- Menjelaskan  tentang alat-alat 

indera 
- Siswa : Memperhatikan dan 

menanyakan    hal-hal yang 
kurang jelas 

 
III. Penutup  

- Kuis 
 

10 menit 
 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
 
 

10 menit 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 
 
 
 
 
 
 
 

Personal dan akademik 

 
V. Media Pembelajaran : Buku Biologi Kelas XI 
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VI. Penilaian :  

 a. Jenis tagihan :  Kuis, tes formatif 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
 

VII. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
    - Buku lain yang relevan 
     

 
 
 
 
 
 

        Cirebon, 
 

 
 Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran  Kepala Sekolah  
 
 
 
 
        

 
 NIP.      NIP. 
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Lampiran 7 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   
Pembelajaran Dengan Teknik Probing 

 

I. SPESIFIKASI SUBYEK PEMBELAJARAN 

Jenjang Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Materi Pokok : Sistem Koordinasi 

Kelas/ semester : XI / 2 

Pertemuan Ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45’ 

 

II. KOMPETENSI CAPAIAN DAN INDIKATORNYA 

Standar Kompetensi (SK) 

   Siswa mampu menganalisis Sistem Organ pada organisme tertentu, serta 

kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

 Mengaitkan struktur, fungsi proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat 

terjadi pada Sistem Koordinasi (saraf, endokrin, dan indera) pada manusia 

dan hewan tertentu. 

. 
Indikator Pencapaian Kompetensi : 

• Mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses Sistem Koordinasi pada 
manusia. 

• Menjelaskan struktur, fungsi dan proses Sistem Koordinasi pada 
manusia. 

 
III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran  : Teknik Probing 

Materi :   Srtuktur sel saraf pd manusia 

     Struktur urat saraf 
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     Jaringan penyokong sel saraf 

     Macam-macam neuron 

     Struktur sistem saraf manusia 

 

Bentuk Kegiatan Pembelajaran  :  

Pendahuluan : 

a. Apersepsi 

Guru mengawali pembelajaran dengan bercerita sekilas mengenai 

sistem koordinasi, yang mengandung teka-teki sebagai perangsang  rasa 

ingin tahu siswa. 

Guru bertanya tentang hal-hal yang umum mengenai sistem 

koordinasi, guru juga bisa menanyakan pada siswa tentang apa-apa yang 

ingin diketahui siswa mengenai materi sistem koordinasi. Kemudian guru 

menampung pertanyaan siswa dan pendapat mereka sebagai bahan diskusi. 

 
b. Motivasi 
      Setelah memberikan apersepsi guru memberikan motivasi misalnya   

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

• Kenapa kita merasakan panas, dingin dan sebagainya apa yang 

menyebabkan kita bisa merasakan semua itu? 

• Kita ingin bergerak, lalu kita dapat bergerak, apa sebenarnya yang 

menyebabkan kita bisa bergerak? 

• Jika ada seseorang yang tidak bisa menggerakan tangannya, kakinya 

atau seluruh tubuhnya, apa sebenarnya yang terjadi pada orang 

tersebut? 

Biarkan anak menjawab dengan pendapatnya. Guru menampung pendapat-

pendapat tersebut. 
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Kegiatan Inti : 

- Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa maka 

guru menyuruh siswa membuka buku dan menyuruh siswa membaca tentang 

sistem koordinasi beri waktu sekitar 10 menit. 

- Guru membagikan gambar sel saraf pada siswa, suruh siswa memperhatikan 

dan mempelajari gambar tersebut, atau biarkan siswa membandingkan 

gambar tersebut dengan gambar yang ada di buku mereka. Beri waktu 

sejenak saja. 

- Kemudian guru bisa memulai memberikan pertanyaan–pertanyaan, diawali 

dengan pertanyaan yang memiliki jawaban yang pendek-pendek dulu. 

Contohnya: 

 

• Gambar apa yang kamu lihat? ( sel saraf) 

• Nama lain dari sel saraf ( neuron) 

• Apakah fungsinya? (menyampaikan infuls) 

 

- Setelah itu guru bisa beralih ke pertanyaan yang menuntut ingatan yang 

lebih kuat dan keberanian, contohnya: 

• Siapa yang bisa menggambarkan sel saraf di papan tulis, silahkan 

maju. 

• Siapa yang bisa menuliskan bagian-bagiannya? 

- Guru kembali ke pertanyaan- pertanyaannya yang lain, misal: 

• apa fungsi dendrit? 

• apa fungsi akson? 

• apa fungsi badan sel? 

• apa fungsi mielin? 

- Setiap ada siswa yang menjawab sebaiknya guru jangan langsung 

memberikan komentar apakah jawabannya itu salah atau benar, tapi 

sebaiknya lemparkan lagi kepada siswa tentang jawaban tersebut. 

Contohnya: 

• Ada yang keberatan dengan jawaban temanmu ini? 
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• Ada yang bisa menambahkan jawaban temanmu? 

• Ada yang tidak setuju dengan jawaban temanmu?  

-  Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab siswa, maka guru 

memberikan bahan diskusi pada siswa dan menyuruh mereka 

mendiskusikannya dengan teman sebangku saja untuk menjaga supaya kelas 

tetap tertib. Selama diskusi sebaiknya guru tetap memperhatikan jalannya 

diskusi siswa, mungkin selama diskusi ada siswa yang bertanya pada guru, 

guru dapat menjawab pertanyaan dengan mengarahkannya saja, bukan 

jawaban langsung atau jawaban sebanarnya.  

- Setelah diskusi guru kembali memberikan pertanyaan-pertanyaan, kali ini 

pertanyaan lebih banyak yang merangsang siswa untuk berpikir dan jawaban 

yang diberikan lebih panjang, bisa berupa penjelasan dan pendapat. 

Misalnya: 

• Coba siapa yang bisa menjelaskan apakah cara kerja sistem saraf kita 

sama dengan kerjanya listrik? 

- Kalau ada siswa yang menjawab sebaiknya guru tidak langsung mengatakan 

jawaban itu benar atau salah tapi lemparkan lagi ke siswa yang lain, 

misalnya: 

 

• Apakah jawaban temanmu itu sudah betul? 

• Apakah ada yang mau membetulkan? 

• Apakah ada diantara kalian yang mau menambahkan jawaban 

temanmu? 

 

- Pertanyaan dapat berkembang terus menjadi sebuah diskusi yang aktif antara 

siswa, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Tugas guru menggiring 

siswa sampai menemukan jawaban yang sesuai dengan konsep.  

 

Penutup/ Kegiatan Akhir : 

- Untuk mengetahui pencapaian atau pemahaman konsepsi siswa terhadap 

sistem saraf, atau pembelajaran yang sudah berlangsung guru sebaiknya 
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memberikan evaluasi dengan pertanyaan yang diurut sampai mendapat 

kesimpulan.  

- Sebagai penutup guru memberikan tugas/PR dari buku LKS   

 

IV. Penilaian :  
 a. Jenis tagihan :  LKS 
 b. Tindak lanjut :- Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya   65% atau lebih. 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65%. 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%. 
 

V. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
       - Buku lain yang relevan 
     

 

 

 

Kepala SMA   

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   
Pembelajaran Dengan Teknik Probing 

 

I. SPESIFIKASI SUBYEK PEMBELAJARAN 

Jenjang Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Materi Pokok : Sistem Koordinasi 

Kelas/ semester : XI / 2 

Pertemuan Ke : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45’ 

 

II. KOMPETENSI CAPAIAN DAN INDIKATORNYA 

Standar Kompetensi (SK) 

   Siswa mampu menganalisis Sistem Organ pada organisme tertentu, serta 

kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sains, 

lingkunga, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

 Mengaitkan struktur, fungsi proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat 

terjadi pada Sistem Koordinasi(saraf, endokrin, dan indera) pada manusia 

dan hewan tertentu. 

. 
Indikator Pencapaian Kompetensi : 

• Mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 

manusia. 

• Menjelaskan struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 

manusia. 

• Membandingkan struktur, fungsi dan proses sistem saraf pada manusia 

dan cacing pipih. 

• Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem koordinasi pada 

manusia. 

. 
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III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran  :  Teknik Probing 

Materi  :   -    Gangguan pada sistem saraf 

- Sistem endokrin    

Bentuk Kegiatan Pembelajaran  :  

Pendahuluan : 

a. Apersepsi 
Guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan tentang pelajaran 

yang telah lalu. Guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari 

hari ini.Guru bertanya tentang hal-hal yang umum  tentang apa-apa yang 

ingin diketahui siswa mengenai hal-halyang berkaitan dengan yang akan 

dipelajari. Kemudian guru menampung pertanyaan siswa dan pendapat 

mereka sebagai bahan diskusi. 

 
b. Motivasi 

      Setelah memberikan apersepsi guru memberikan motivasi misalnya   

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

• Siapa yang mau bercerita apa yang terjadi ketika kakimu menginjak 

paku? 

• Kalau kamu tidur atau pingsan apakah jantung kamu berdetak?  

• Kalau kamu pingsan apakah kamu bisa menggerakkan tanganmu? 

 
Biarkan beberapa anak menjawab dengan pendapatnya. Guru menampung 

pendapat-pendapat tersebut. Jawaban siswa mungkinakan bermacam-

macam, biarkan saja, tampunglah semua jawaban, jangan katakan jawaban 

mereka benar atau salah. Biarkan mereka menemukan sendiri jawabannya 

setelah masuk ke kegiatan inti.   

 

Kegiatan Inti : 

- Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa maka 

guru menyuruh siswa membuka buku dan menyuruh siswa membaca 

tentang materi yang akan dipelajari hari itu, beri waktu sekitar 10 menit. 
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- Setelah siswaselesai membaca guru mulai bertanya, misalnya guru 

memulai dengan memperlihatkan gambar gerak refleks. Tanyakan pada 

siswa mengenai gambar tersebut. 

 

• Siapa yang tahu gambar apakah ini? Refleks lutut 

      (beri waktu berpikir 3-4 detik) 

• Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada 

• Baiklah, kenapa kamu yakin itu adalah gerak refleks? Mengapa? 

      (jawaban anak mungkin akan bervariasi, biarkan mereka menjawab 

dengan kemampuan berpikirnya) 

• Saraf apa saja yang berperan pada gerak refleks? 

         (disini mungkin ada siswa yang bisa menjawab satu macam sel saraf   

saja, dan kemudian ditambahkan oleh teman-temannya, kalau semua 

jawaban sudah ditemukan, sebaiknya guru membuat pertanyaan yang 

mengarah ke kesimpulan) 

• Kalian sudah sebutkan tadi saraf yang berperan, jadi kesimpulannya   

ada tiga saraf yang berperan pada gerak refleks yaitu?  

- Pertanyaan terus dilanjutkan hingga detail, dan berikan pertanyaan yang 

membuat siswa harus berpikir lebih kuat misalnya dengan menyuruh siswa 

maju ke depan untuk menggambar atau menuliskan urutan jalannya imfuls. 

Siswa yang maju pertama mungkin tidak lengkap menjawabnya, maka bisa 

dilengkapi dengan siswa berikutnya. Setelah selesai tanyakan pada siswa 

lain tentang apakah jawaban yang tertulis adalah benar atau masih salah? 

- Lanjutkan terus pertanyaan, usahakan pertanyaan harus termasuk kedalam 

semua kategori berpikir. Giring anak untuk berpikir analisis, 

menghubungkan dan kemudian menyimpulakan.Contohnya: 

• Kita sudah pelajari tentang sel saraf yang berperan pada gerak refleks. 

Jadi apa itu gerak refleks? 

• Kalau gerak sadar? 

• Apa bedanya gerak refleks dan gerak sadar? 

• Coba siapa yang bisa menuliskan urutan gerak refleks? 
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• Siapa yang bisa menuliskan urutan gerak sadar? 

• Sekarang coba bandingkan urutan jalannya impuls pada gerak sadar dan 

gerak refleks yang ditulis temanmu tadi, menurutmu dimanakah letak 

perbedaannya? 

(kali ini anak akan memerlukan beberapa saat untuk berpikir karena 

mereka harus melihat dan menghubungkan serta mencari perbedaan dari 

gerak refleks dan gerak sadar) 

 

- Lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu sisten saraf tepi, dan saraf 

otonom. 

- Guru memberikan bahan diskusi untuk didiskusikan dengan teman 

sebangku, waktu hanya 15 menit. 

-  Setelah selesai diskusi, lanjutkan dengan pertanyaan seperti pertanyaan-

pertanyaan sebelumnya, yaitu dimulai dengan pertanyaan yang mudah 

sampai pertanyaan mencari hubungan dan menyimpulan. 

- Usahakan agar semua siswa ikut menjawab dan berpendapat, guru harus 

berusaha membuat kelas tetap aktif. Misalkan dengan cara menanyakan pada 

siswa lain mengenai jawaban temannya. Contoh: 

• Saraf otonom sering disebut saraf tak sadar, mengapa demikian, ada 

yang mau berpendapat? 

• Bagaimana yang lainnya, ada yang punya jawaban berbeda? 

• Ada yang keberatan dengan jawaban temanmu ini? 

• Kamu yakin? 

• Yang lain setuju? 

- Pertanyaan dapat berkembang terus menjadi sebuah diskusi yang aktif antara 

siswa, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Tugas guru menggiring 

siswa sampai menemukan jawaban yang sesuai dengan konsep.  

 

Penutup/ Kegiatan Akhir : 

- Untuk mengetahui pencapaian atau pemahaman konsepsi siswa terhadap 

sistem saraf, atau pembelajaran yang sudah berlangsung guru sebaiknya 
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mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari meteri yang sudah 

dipelajari 

- Sebagai penutup guru memberikan kuis (10 menit) 

 

IV. Penilaian :  
 a. Jenis tagihan :  Kuis 
 b. Tindak lanjut : 
 - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya    65% atau 

lebih. 
- Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat 

pencapaiannya kurang dari 65% 
- Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat 

pencapaiannya lebih dari 65% 
 
 

 
V. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 

       - Buku lain yang relevan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Kepala SMA   

 

 

 
 

 

Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   
Pembelajaran Dengan Teknik Probing 

 

I. SPESIFIKASI SUBYEK PEMBELAJARAN 

Jenjang Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Materi Pokok : Sistem Koordinasi 

Kelas/ semester : XI / 2 

Pertemuan Ke : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 45’ 

 

II. KOMPETENSI CAPAIAN DAN INDIKATORNYA 

Standar Kompetensi (SK) 

   Siswa mampu menganalisis sistem organ pada organisme tertentu, serta 

kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sains, 

lingkunga, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

 Mengaitkan struktur, fungsi proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat 

terjadi pada Sistem Koordinasi(saraf, endokrin, dan indera) pada manusia 

dan hewan tertentu. 

. 
Indikator Pencapaian Kompetensi : 

• Mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 
manusia. 

• Menjelaskan struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 
manusia. 

• Membandingkan struktur, fungsi dan proses sistem saraf pada manusia 
dan cacing pipih. 

• Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem koordinasi pada 
manusia. 

• Memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang 
terjadi pada koordinasi. 
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III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran  :  Teknik Probing 

Materi  :   -    Gangguan pada sistem saraf 

 

- Sistem endokrin    

Bentuk Kegiatan Pembelajaran  :  

Pendahuluan : 

a. Apersepsi 

Guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan tentang pelajaran 

yang telah lalu. Guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari 

hari ini.Guru bertanya tentang hal-hal yang umum  tentang apa-apa yang 

ingin diketahui siswa mengenai hal-halyang berkaitan dengan yang akan 

dipelajari. Kemudian guru menampung pertanyaan siswa dan pendapat 

mereka sebagai bahan diskusi. 

 

b. Motivasi 

      Setelah memberikan apersepsi guru memberikan motivasi misalnya   

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

• Pernahkah kamu mendengar ada seseorang yang pergi ke pasar 

kemudian dia lupa jalan pulang? 

• Apa sebenarnya yang terjadi padanya? 

• Apa yang kamu tahu tentang hormon? Ada hubungannya dengan 

Sistem Koordinasi? 

• Siapa yang tahu tentang indera pada manusia? 

• Baiklah anak-anak pertanyaan-pertanyaan tadi adalah materi yang akan 

kita pelajari hari ini. 

 
Biarkan beberapa anak menjawab dengan pendapatnya. Guru menampung 

pendapat-pendapat tersebut. Jawaban siswa mungkinakan bermacam-

macam, biarkan saja, tampunglah semua jawaban, jangan katakan jawaban 
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mereka benar atau salah. Biarkan mereka menemukan sendiri jawabannya 

setelah masuk ke kegiatan inti.   

 

Kegiatan Inti : 

- Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa maka 

guru menyuruh siswa membuka buku dan menyuruh siswa membaca 

tentang materi yang akan dipelajari hari itu, beri waktu sekitar 10 menit. 

 

- Setelah siswa selesai membaca guru menjelaskan materi sekilas yaitu 

ceritakan tentang penyakit akibat terganggunya sistem saraf. Pada saat 

guru menjelaskan mungkin ada anak yang bertanya, maka guru jangan 

langsung menjawab, tapi melempar pertanyaan itu pada siswa sebaiknya 

guru mengarahkan jawaban siswa. 

- Penjelasan sekilas ini hanya 15 menit saja. 

- Guru melanjutkan pada probing, pertanyaan dimulai dari yang mudah 

dengan jawaban pendek.  

- Pertanyaan terus dilanjutkan hingga detail, dan berikan pertanyaan yang 

membuat siswa harus berpikir lebih kuat misalnya dengan menyuruh siswa 

mencari perbedaan antara kerja sistem saraf dengan sistem hormon. Contoh: 

• kalau kita menulis yang bekerja sistem saraf atau sistem hormon? 

(sistem saraf) 

• kalau kamu tumbuh jadi besar itu kerjanya siapa? (sistem hormon) 

• Betul jawaban temanmu ini? (betul) 

• Apa bedanya kerja sisten saraf dengan sistem hormon? 

- Lanjutkan terus pertanyaan, usahakan pertanyaan harus termasuk kedalam 

semua kategori berpikir. Giring anak untuk berpikir analisis, 

menghubungkan dan kemudian menyimpulkan.  

- Lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu alat indera. 

- Sebelum memulai ke materi guru memberikan bahan diskusi untuk 

didiskusikan dengan teman sebangku, waktu hanya 10 menit. 
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- Setelah diskusi guru kembali melanjutkan pembelajaran dengan teknik 

probing. Usahakan pertanyaan terdiri dari semua kategori berpikir. 

 

Penutup/ Kegiatan Akhir : 

- Untuk mengetahui pencapaian atau pemahaman konsepsi siswa terhadap 

sistem hormon, atau pembelajaran yang sudah berlangsung guru sebaiknya 

mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah 

dipelajari 

- Sebagai penutup guru menugaskan siswa untuk mempelajari materi yang 

akan dipelajari selanjutnya. 

 

 

 

 

IV. Penilaian :  
 a. Jenis tagihan :  LKS 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
 

V. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 
       - Buku lain yang relevan 
     

 

 

 

Kepala SMA   

 

 

 
 

 

Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)   
Pembelajaran Dengan Teknik Probing 

 

I. SPESIFIKASI SUBYEK PEMBELAJARAN 

Jenjang Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Materi Pokok : Sistem Koordinasi 

Kelas/ semester : XI / 2 

Pertemuan Ke : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 45’ 

 

II. KOMPETENSI CAPAIAN DAN INDIKATORNYA 

Standar Kompetensi (SK) 

   Siswa mampu menganalisis Sistem Organ pada organisme tertentu, serta 

kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada sains, 

lingkunga, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

 Mengaitkan struktur, fungsi proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat 

terjadi pada Sistem Koordinasi(saraf, endokrin, dan indera) pada manusia 

dan hewan tertentu. 

. 
Indikator Pencapaian Kompetensi : 

• Mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 

manusia. 

• Menjelaskan struktur, fungsi dan proses sistem koordinasi pada 

manusia. 

• Membandingkan struktur, fungsi dan proses sistem saraf pada manusia 

dan cacing pipih. 

• Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem koordinasi pada 

manusia. 
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• Memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang 

terjadi pada koordinasi. 

 

III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendekatan Pembelajaran  :  Teknik Probing 

Materi  :   -    Alat indera 

    

Bentuk Kegiatan Pembelajaran  :  

Pendahuluan : 

a. Apersepsi 

Guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan tentang pelajaran 

yang telah lalu. Guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari 

hari ini.Guru bertanya tentang hal-hal yang umum  tentang apa-apa yang 

ingin diketahui siswa mengenai hal-halyang berkaitan dengan yang akan 

dipelajari. Kemudian guru menampung pertanyaan siswa dan pendapat 

mereka sebagai bahan diskusi. 

 
b. Motivasi 

      Setelah memberikan apersepsi guru memberikan motivasi misalnya   

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : 

• Kenapa kita bisa melihat lebih jelas pada siang hari? 

• Apa yang menyebabkan seseorang itu tuli? 

 

Biarkan beberapa anak menjawab dengan pendapatnya. Guru menampung 

pendapat-pendapat tersebut. Jawaban siswa mungkinakan bermacam-

macam, biarkan saja, tampunglah semua jawaban, jangan katakan jawaban 

mereka benar atau salah. Biarkan mereka menemukan sendiri jawabannya 

setelah masuk ke kegiatan inti.   

 

 

 



 

 

112

Kegiatan Inti : 

- Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa maka 

guru menyuruh siswa membuka buku dan menyuruh siswa membaca 

tentang materi yang akan dipelajari hari itu, beri waktu sekitar 10 menit. 

- Setelah siswa selesai membaca guru menjelaskan materi tentang alat 

indera sekilas yaitu sekitar 5 menit.  

 

 

- Guru mengadakan peragaan tentang bintik buta dan bintik kuning dengan 

menyuruh dua orang anak ke depan kelas untuk memperagakannya. 

- Guru juga membuat alat peraga yang lain, misal tentang kepekaan indera 

kulit.  

- Pada saat peragaan guru bisa memberikan beberapa pertanyaan. 

- Selesai peragaan guru menyuruh siswa membuat kelompok setiap 

kelompok berjumlah 4 orang, lalu siswa melakukan hal yang telah 

dicontohkan dalam peragaan, sambil mendiskusikan bahan diskusi. 

- Guru melanjutkan pada probing, pertanyaan dimulai dari yang mudah 

dengan jawaban pendek.  

- Pertanyaan terus dilanjutkan hingga detail, dan berikan pertanyaan yang 

membuat siswa harus berpikir lebih kuat misalnya dengan menyuruh siswa 

mencari penyebab seseorang menderita rabun senja. Contoh: 

• Ada berapa macam sel mata? (dua) 

• Sebutkan! (basilus dan connus) 

• Fungsi sel connus? (melihat di saat ada cahaya) 

• Mengapa? (Karena pigmen Iodopsin yang peka terhadap cahaya dan 

warna) 

• Fungsi sel basilus? (melihat diwaktu gelap) 

• Mengapa? (karena pigmen rodopsin) 

• Rodopsin bisa digunakan saat ada cahaya?(tidak) 

• Mengapa? (karena berpencar bila kena cahaya) 
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• Apa hubungannya dengan rabun senja? (yang rabun senja kekurangan vit 

A) 

• Apa hubungannya dengan rodopsin?( Rodopsin terbentuk oleh Vit A) 

• Oke! Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan hubungan sel 

batang, rodopsin, vitamin A dan orang yang menderita rabun senja. 

- Sampai disini pertanyaan yang diberikan guru memerlukan waktu agak lama 

untuk menjawabnya. Beri waktu beberapa saat agar siswa berpikir dulu. 

- Beri kesempatan untuk beberapa siswa menjawab pertanyaan tersebut. 

- Tampung semua jawaban, untuk merumuskan kesimpulan. 

- Lanjutkan terus pertanyaan, usahakan pertanyaan harus termasuk kedalam 

semua kategori berpikir. Giring anak untuk berpikir analisis, 

menghubungkan dan kemudian menyimpulkan.  

- Lanjutkan dengan pertanyaan untuk alat indera yang lain, misal hidung, 

lidah, kulit dan telinga. 

-  Setelah selesai diskusi, lanjutkan dengan pertanyaan mengerjakan LKS 

mengenai alat indera yang khusus dibuat oleh guru bukan dari buku 

LKS.(LKS bisa dilihat di lampiran). 

 

Penutup/ Kegiatan Akhir : 

- Untuk mengetahui pencapaian atau pemahaman konsepsi siswa terhadap alat 

indera, atau pembelajaran yang sudah berlangsung guru sebaiknya mengajak 

siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari 

- Sebagai penutup guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang sudah 

mereka kerjakan. 

 

IV. Penilaian :  
 a. Jenis tagihan :  LKS 
 b. Tindak lanjut : - Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat 

pencapaiannya 65% atau lebih 
    - Memberikan program remidi untuk siswa yang 

tingkat pencapaiannya kurang dari 65% 
    - Memberikan program pengayaan untuk siswa 

yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65% 
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V. Sumber Bacaan : - Buku paket materi Biologi jilid XI 

       - Buku lain yang relevan 
     

 

 

 

 

 

 

Kepala SMA   

 

 

 
 

 

Guru Mata Pelajaran 
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Lampiran 5 
SILABUS 

 
    Standar Kompetensi: Siswa mampu menganalisis system organ pada organisme tertentu, serta kelainan atau penyakit 

yang mungkin terjadi   serta implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat.  
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ba
han dan 
alat 

 
 
3.6.Menjelaskan 

keterkaitan 
antara struktur, 
fungsi, dan 
proses serta 
kelaian/penyak
it yang dapat 
terjadi pada 
sistem regulasi 
manusia (saraf, 
endokrin, dan 
penginderaan). 

 
 
o Struktur dan fungsi sistem 

regulasi (saraf, endokrin 
dan indera). 
Sistem saraf meliputi saraf 
pusat dan susunan saraf 
tepi. Hormon mengatur 
pertumbuhan, 
keseimbangan internal, 
reproduksi dan tingkah 
laku. Alat indera sebagai 
reseptor rangsang dari luar 
dilakukan oleh Mata, 
telinga, lidah, hidung. 
 
 
 
 

 
Melalui kerja kelompok 
mengkaji dari berbagai 
literatur  mengenali  
struktur dan fungsi: saraf, 
endokrin dan indera pada 
manusia. 
 

 

 

Mempresentasikan dan 
mendemonstrasikan hasil 
kajian literatur dalam 
diskusi kelas 
 

Menganalisis keterkaitan 
fungsi kerja saraf, 

 
 
• Menjelaskan 

struktur dan 
fungsi  (saraf, 
endokrin, dan 
indera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menjelaskan 

proses 
bekerjanya 

 
 
Bentuk 
instrumen:  
Tugas kelompok, 
unjuk kerja, 
pengamatan 
sikap, ulangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk 
instrumen:  

 
 
2X45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 X 45’ 
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o Proses regulasi (saraf, 

endokrin, indera). 
Proses regulasi bekerja 
sesuai dengan rasngsangan 
dan koordinasi yang 
mantap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Kelainan/penyakit yang 

terjadi (saraf, endokrin, 
indera). 

 
 
 

endokrin dan indera 
melalui kegiatan 
demontrasi pemodelan  
seorang siswa dalam 
kelompok 

 

Melakukan kajian 
literatur menemukan 
proses kerja saraf, 
endokrin dan  berbagai 
indera  melalui kerja 
kelompok. 

 

Mengkomunikasikan 
hasil analisis dan kajian 
literatur keterkaitan 
fungsi kerja saraf, 
endokrin, dan indera. 

 

Menemukan penyebab 
terjadinya berbagai 
gangguang yang  terjadi 
pada sistem regulasi 
(saraf, endokrin, indera)  
melalui penugasan 

saraf, endokrin 
dan indera. 

 
 
 
 
• Mendeskripsika

n proses 
regulasi (saraf, 
endokrin, dan 
indera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memprediksi 
penyebab 
terjadinya 
 
 
 
 
 

Tugas kelompok, 
unjuk kerja, 
pengamatan 
sikap, ulangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk 
instrumen:  
Tugas kelompok, 
unjuk kerja, 
pengamatan 
sikap, ulangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 X 45’ 
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o Beberapa gangguan 

regulasi, antara lain 
hipertiroidime, kretinisme,  
mabuk, 

mandiri. 

 

 

Melakukan observasi ke 
puskesmas, kepolisian, 
rumah sakit atau pusat 
rehabilitasi gangguan 
saraf melalui penugasan 
kelompok. 

 

Mempresentasikan dalam 
diskusi kelas hasil 
observasi tentang 
pengaruh narkoba 
terhadap 
kelainan/penyakit sistem 
syaraf. 

 
 
 
• kelainan/pen

yakit yang 
terjadi pada 
saraf, 
endokrin dan 
indera. 

 
• Mengkomuni

kasikan 
pengaruh 
narkoba 
terhadap 
kelainan/pen
yakit syaraf. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2X45’ 
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Lampiran 23  
 

Foto Kegiatan Pembelajaran dengan Teknik Probing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1.  Soal Sistem Koordinasi 
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Foto 2. Sedang mengerjakan soal tes Sistem Koordinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3. Memulai Pembelajaran dengan teknik probing 
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Foto 4. Mengamati situasi baru atau teka-teki dengan menggunakan 
alat peraga kepekaan indera peraba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Melakukan praktek alat indra penglihatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Melakukan praktek alat indra penglihatan. 
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Foto 7. Mengamati situasi baru dengan memberikan tayangan berupa 
gambar. 
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Foto 8. Melakukan praktek dengan alat peraga pada materi alat indra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9. Mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10. Mengerjakan LKS. 
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Foto 11. Memberi pertanyaan dengan memperlihatkan gambar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12. Menjawab pertanyaan dengan menggambar. 
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Foto 13. Memberikan pertanyaan sambil berdiskusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14. Memberikan pertanyaan dengan tayangan gambar. 
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Foto 15. Suasana saat pembelajaran dengan teknik probing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16. Seorang anak yang sedang menjawab pertanyaan. 
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Foto 17. Guru sedang melakukan pembelajaran dengan teknik 
probing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Mengerjakan LKS. 

 


