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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil motivasi belajar 

dengan model pembelajaran probing prompting melalui lembar kegiatan 

kelompok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pada pe-

ngamatan penggunaan model pembelajaran probing prompting melalui 

LKK untuk memotivasi siswa dalam memecahkan masalah matematika 

bilangan bulat. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran probing prompting melalui LKK dapat memotivasi belajar 

siswa dalam memecahkan masalah matematika bilangan bulat.  

 

Kata kunci : motivasi, pembelajaran probing prompting, lembar kegiatan 

kelompok. 

 

Abstract  

This research aimed to describe profile of motivation learning with probing 

prompting learning model through group activity sheet. This research is a 

descriptive study using a qualitative approach. This study emphasizes the 

use of the observation probing prompting learning model through sheet 

group activities to motivate students in solving mathematical problems of 

integer. The result of study showed that the use of pro-bing prompting 

learning model through sheet group activities can motivate students in 

solving mathematical problems of integers.  

 

Kata kunci : motivation, probing prompting learning, group activity sheet 
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Pendahuluan 

Tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Diantaranya adalah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 

2013 pada pembelajaran matematika salah satunya menggunakan pembelajaran berbasis 

penemuan (discovery learning). Model Discovery Learning adalah memahami konsep, 

arti, dan  hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan 

(Budiningsih, 2005 : 43). Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa arah atau orientasi 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Pada 

kenyataannya siswa kelas VII SMP Negeri 2 Buduran Sidoarjo tahun pelajaran 

2013/2014 seringkali masih kesulitan dalam pemecahan masalah matematika bilangan 

bulat, sehingga siswa cenderung pasif dan respon siswa dalam pembelajaran matematika 

kurang baik karena tidak adanya motivasi belajar.  

Motivasi adalah suatu dorongan yang kuat yang berasal dari dalam diri 

seseorang atau dari luar yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk dapat 

mencapai tujuannya.  Dengan demikian bisa disimpulkan motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak/dorong baik dari dalam diri maupun dari luar siswa (dengan 

menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang 

menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiman (2011:85) “Hasil belajar akan 

optimal kalau ada motivasi dan  motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi”. Maka dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai.  

Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan ciri-ciri motivasi belajar pada 

siswa didasarkan pada lima insikator, yaitu : (1) ingin tahu, (2) rajin, (3) jujur, (4) mandiri, 

(5) kerjasama. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari suatu model pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi, aktivitas dan hasil belajar siswa. Sesuai dengan 
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kurikulum 2013 model pembelajaran yang digunakan adalah Probing Prompting de-ngan 

media Lembar Kegiatan Kelompok. Dalam  memecahkan masalah matematika guru dapat 

menggunakan LKK (Lembar Kegiatan Kelompok) untuk membimbing siswa dalam 

menemukan solusi masalah matematika. Dengan adanya LKK diharapkan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran dan lebih bersemangat untuk menemukan suatu konsep atau 

cara untuk memecahkan masalah matematika. 

Sudarti (2008:13) menyatakan bahwa probing prompting adalah suatu 

pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan untuk membimbing siswa 

menggunakan pengetahuan yang telah ada pada dirinya agar dapat membangun sendiri 

menjadi pengetahuan baru. Bila siswa tidak dapat menjawab, maka tugas guru adalah 

membimbing siswa melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mengarahkannya ke jawaban yang benar. Probing prompting sangat erat kaitannya 

dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini 

disebut probing question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali 

untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk 

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat serta 

beralasan (Suherman dkk, 2001:160).  

Dengan pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa 

secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, siswa tidak 

bisa menghindar dari proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses 

tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun bisa dibiasakan untuk 

mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya memberi pertanyaan disertai dengan wajah 

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

sehingga menjadi nyaman, menyenangkan dan ceria. Perlu diingat bahwa jawaban siswa 

yang salah harus dihargai karena salah adalah ciri siswa sedang belajar dan telah 

berpartisipasi. 

Terdapat dua aktivitas siswa yang saling berhubungan dalam probing 

prompting, yaitu aktivitas siswa yang meliputi aktivitas berpikir dan aktivitas fisik yang 

berusaha membangun pengetahuannya, serta aktivitas guru yang berusaha membimbing 

siswa dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang memerlukan pemikiran tingkat 

rendah sampai pemikiran tingkat tinggi (Suherman, 2001:55). 
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Lembar Kegiatan Kelompok ( LKK ) adalah media untuk mencapai pemecahan 

masalah bilangan bulat dengan model pembelajaran probing prompting, yang berupa 

lembar berisi masalah dan uraian singkat materi yang terkait dan dapat menuntun siswa 

dalam mengkonstruksi fakta, konsep, prinsip sehingga dapat memecahkan masalah 

matematika matematika sesuai dengan materi yang dipelajari. LKK ini dibuat oleh guru 

sesuai dengan materi sehingga dapat memudahkan siswa memecahkan masalah 

matematika. 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

lembar observasi motivasi belajar dan lembar angket motivasi belajar, yang terlebih 

dahulu divalidasi oleh dosen pembimbing selaku validator 1 dan guru pelajaran 

matematika selaku validator 2 untuk menyatakan kelayakan instrumen sebelum 

digunakan. 

 

Hasil  

Data hasil penelitian berasal dari lembar observasi motivasi belajar dan lembar 

angket motivasi belajar. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif berbentuk 

naratif sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

1. Hasil observasi motivasi belajar 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, diketahui bahwa siswa kelas VII B SMPN 

2 Buduran Sidoarjo kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. Setiap pembelajaran berlangsung, keterlibatan siswa masih rendah, 

siswwa kurang aktif mengikuti pembelajaran dan bisa dikatakan tidak ada motivasi 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

Data hasil observasi motivasi diperoleh dari dua kali pertemuan. Data di-

sajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari tabel rekapitulasi nilai dan persentase 

motivasi belajar dan daftar tabel persentase indikator motivasi. 

a. Pertemuan 1 : Selasa, 19 Agustus 2014 

Pada pertemuan pertama pembelajaran, guru melakukan kegiatan awal selama 

10 menit dan dilanjutkan membagikan LKK1 dan LKK2 pada setiap kelompok 

untuk dikerjakan dengan cara diskusi kelompok selama 50 menit, kemudian 

dilakukan pembahasan LKK dan membuat kesimpulan selama 20 menit. Hasil yang 
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diperoleh selama observasi saat pembelajaran pertemuan pertama disajikan dalam 

tabel 1. di bawah ini. 

 

      Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Observasi Motivasi Belajar Pertemuan I 

Berdasarkan  tabel 1. pada pertemuan pertama diketahui bahwa nilai rata-rata 

siswa dari hasil observasi motivasi belajar adalah 85.13 dengan persentase 85.13% 

dengan taraf keberhasilan sangat baik. Hal tersebut menunjukkan adanya motivasi 

belajar pada siswa. 

b. Pertemuan 2 : Kamis, 21 Agustus 2014 

Pada pertemuan kedua pembelajaran, guru melakukan kegiatan awal selama 10 

menit dan dilanjutkan membagikan LKK3, LKK4, dan LKK5 pada setiap kelompok 

untuk dikerjakan dengan cara diskusi kelompok selama 70 menit, kemudian 

dilakukan pembahasan LKK dan membuat kesimpulan selama 30 menit. Hasil yang 

diperoleh selama observasi saat pembelajaran pertemuan kedua disajikan dalam tabel 

2. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Observasi Motivasi Belajar Pertemuan II 

       

Indikator 

Motivasi 

               Skor motivasi   

Nilai Persentase 
     4       3        2        1 

Ingin tahu 26 11 3 0 89.38 89.38% 

Rajin 15 20 5 0 81.25 81.25% 

Jujur 30 10 0 0 93.75 93.75% 

Mandiri 9 24 7 0 76.25 76.25% 

Kerja sama 19 18 3  85.00 85.00% 

       

Jumlah     425.63 425.63% 

Rata-rata         8512.50% 85.13% 
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Indikator 

Motivasi 

               Skor motivasi   
Nilai Persentase 

     4       3         2        1 

Ingin tahu 21 16 2 0 87.18 87.18% 

Rajin 20 17 2 0 86.54 86.54% 

Jujur 30 9 0 0 94.23 94.23% 

Mandiri 18 17 4 0 83.97 83.97% 

Kerja sama 23 12 4 0 87.18 87.18% 

       

Jumlah     439.10 439.10% 

Rata-rata         87.82 87.82% 

       
Dari tabel 2. pada pertemuan kedua diketahui bahwa nilai rata-rata siswa dari 

hasil observasi motivasi belajar adalah 87.82 dengan persentase 87.82% dengan 

taraf keberhasilan sangat baik. Hal tersebut menunjukkan adanya motivasi belajar 

pada siswa. 

Berdasarkan hasil pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua maka dapat 

disimpulkan ada kenaikan nilai dari hasil observasi motivasi belajar. Hal itu 

ditunjukkan pada tabel 3. di bawah ini. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Persentase Indikator Motivasi 

          

Indikator  

Motivasi 

Skor motivasi (%) 
Rata-rata 

(%) 

kategori 

pertemuan I pertemuan II 
taraf 

keberhasilan 

Ingin tahu 89.38% 87.18% 88.28% Sangat Baik 

Rajin 81.25% 86.54% 83.90% Sangat Baik 

Jujur 93.75% 94.23% 93.99% Sangat Baik 

Mandiri 76.25% 83.97% 80.11% Sangat Baik 

Kerja sama 85.00% 87.18% 86.09% Sangat Baik 

     

Jumlah  425.63% 439.10% 432.37%  

Rata-rata 85.13% 87.82% 86.47% Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa aspek motivasi belajar siswa hasil 

observasi pada pertemuan pertama dan kedua rata-rata yang tertinggi adalah 

kejujuran sebesar 93.99%  dengan taraf keberhasilan sangat baik sedangkan yang 

pa-ling rendah adalah mandiri yaitu sebesar 80.11% dengan taraf keberhasilan 

sangat baik. Secara keseluruhan keseluruhan aspek motivasinya adalah sangat baik 

yaitu 86.47%. Hal itu menunjukkan motivasi belajar matematika semakin 

meningkat. 

 

2. Hasil Angket Motivasi 

Data diperoleh dari pengisian lembar angket motivasi oleh siswa selama 10 

menit. Data disajikan dalam tabel 4. di bawah ini : 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Angket Motivasi Belajar 

             

Butir 

Pernyataan 

                 Skor Angket   
Nilai Persentase 

      4       3       2        1 

Pernyataan 1 14 16 10 0 77.50 77.50% 

Pernyataan 2 14 15 11 0 76.88 76.88% 

Pernyataan 3 30 5 5 0 90.63 90.63% 

Pernyataan 4 24 13 3 0 88.13 88.13% 

Pernyataan 5 16 11 9 4 74.38 74.38% 

Pernyataan 6 19 6 12 3 75.63 75.63% 

Pernyataan 7 32 7 0 1 93.75 93.75% 

Pernyataan 8 14 16 8 2 76.25 76.25% 

Pernyataan 9 23 10 6 1 84.38 84.38% 

Pernyataan 10 22 15 3 0 86.88 86.88% 

Pernyataan 11 14 16 10 0 77.50 77.50% 

Pernyataan 12 35 5 0 0 96.88 96.88% 

Pernyataan 13 19 10 9 2 78.75 78.75% 

Pernyataan 14 24 6 4 6 80.00 80.00% 

Pernyataan 15 4 16 12 8 60.00 60.00% 

       

Jumlah     1217.50 1217.50% 

Rata-rata         81.17 81.17% 
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Berdasarkan tabel 4. nilai rata-rata angket motivasi belajar yang diisi oleh 

siswa setelah pembelajaran matematika menggunakan LKK adalah 81.17 dengan 

persentase sebesar 81.17% dengan taraf keberhasilan sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada motivasi belajar pada siswa, sehingga bisa disimpulkan 

peneliti bahwa model pembelajaran probing prompting melalui LKK dapat 

memotivasi siswa dalam memecahan masalah matematika bilangan bulat. 

 

Pembahasan  

1. Hasil observasi motivasi belajar 

Berdasarkan data hasil observasi motivasi belajar dapat dianalisis 

berdasarkan 5 aspek/indikator, yaitu : (1) ingin tahu, (2) rajin, (3) jujur, (4)  mandiri, 

(5) kerja sama.   

Berdasarkan hasil analisis  rata-rata aspek ingin tahu sebesar 88.28% de-

ngan taraf keberhasilah sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa punya 

minat dan senang dengan model pembelajaran probing prompting yang 

menggunakan LKK.karena ini merupakan pembelajaran yang baru dari guru mereka 

yang sebelumnya menggunakan model pembelajaran secara langsung yang 

membosankan. Pada aspek rajin rata-rata sebesar  83.90% dengan taraf keberhasilan 

sangat baik. Hal tersebut menunjukkan adanya semangat siswa untuk mengerjakan 

pemecahan masalah matematika melalui model pembelajaran probing prompting 

melalui LKK. Pada aspek jujur rata-rata sebesar 93.99% dengan taraf keberhasilan 

sangat baik dan merupakan nilai rata-rata tertinggi dari kelima aspek yang ada. Hal 

itu menunjukkan bahwa siswa berusaha untuk mengerjakan sendiri tanpa melihat 

pekerjaan teman. Pada aspek mandiri rata-rata sebesar 80.11% dengan taraf 

keberhasilan sangat baik, walaupun merupakan rata-rata terendah dari aspek yang 

ada, mungkin dikarenakan siswa lebih senang bekerja secara berkelompok. Pada 

aspek kerja sama rata-rata sebesar 86.09% dengn taraf keberhasilan sangat baik. Hal 

itu menunjukkan siswa sangat menyukai belajar kelompok karena siswa bisa 

berdiskusi dan saling bertukar pendapat dalam memecahkan masalah matematika. 

 

2. Hasil angket motivasi belajar 
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Berdasarkan hasil perhitungan angket motivasi belajar siswa diperoleh 

bahwa persentase motivasi belajar sebesar 81.17% dengan taraf keberhasilan sangat 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran probing prompting 

melalui  LKK untuk pemecahan masalah matematika bilangan bulat  dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Buduran Sidoarjo. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan judul 

penelitian yaitu Profil Motivasi Belajar dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Bilangan Bulat dengan Model Pembelajaran Probing Prompting melalui Lembar 

Kegiatan Kelompok pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Buduran Sidoarjo Tahun 

Pelajaran 2014/2015 maka dapat disimpulkan  : 

1. Model pembelajaran probing prompting melalui LKK dapat merangsang minat dan 

semangat belajar siswa sehingga mendorong timbulnya motivasi pada siswa untuk 

belajar matematika, dalam hal ini pemecahan masalah matematika bilangan bulat.  

2. Model pembelajaran probing prompting melalui LKK merangsang keingintahuan 

siswa dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika bilangan bulat.  

3. Model pembelajaran probing prompting melalui LKK membuat siswa belajar kerja 

sama, saling berdiskusi, saling berbagi informasi, untuk menyelesaikan tugas atau 

pelajaran yang diberikan oleh guru.  

4. Model pembelajaran probing prompting melalui LKK membuat pembelajaran dalam 

kelas lebih terkontrol dan kondusif sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar.  

5. Model pembelajaran probing prompting melalui LKK membuat siswa semakin aktif 

dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar pemecahan masalah matematika 

bilangan bulat.   
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