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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep  belajar matematika dengan teknik probing prompting pada 

siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi.  Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 

VII D SMP Negeri 2 Wedi yang berjumlah 34 siswa dan subjek pemberi tindakan 

adalah guru matematika kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi.  Metode pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep belajar 

matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator 

berpikir kritis siswa yaitu : (1) mampu menganalisis pertanyaan/pernyataan 

sebelum tindakan 5,88% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 

35,29%, (2) mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebelum tindakan 

14,70% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 67,59%, (3) mampu 

mencari alasan sebelum tindakan 8,82% dan setelah tindakan mengalami 

peningkatan menjadi 58,82%. Selain itu, peningkatan pada indikator-indikator 

pemahaman konsep matematika, yaitu: (1) mampu mengulang konsep sebelum 

tindakan 14,70% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 70,59%, 

(2) mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebelum tindakan 

8,82% dan setelah tindakan mengalami peningkatan menjadi 55,88%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik pembelajaran probing 

prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep belajar matematika siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Wedi. 

 

Kata kunci : probing prompting, kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep 



 



Pendahuluan  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Negara Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkulitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar.   

Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting 

yang diberikan di sekolah. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif serta mempunyai kemampuan bekerja sama. Belajar matematika dapat 

melatih pola pikir. Kemudian diketahui pula dengan terlatihnya pola pikir itu, 

maka setiap orang akan mendapat kemudahan ketika menyelesaikan suatu 

permasalahan. Ini mengisyaratkan pentingnya belajar matematika sedini mungkin. 

Salah satu pola pikir yang penting adalah berpikir kritis. Berpikir kritis 

adalah kemampuan menganalisis suatu masalah. Pikiran harus terbuka, jelas dan 

berdasarkan fakta. Seorang pemikir kritis harus mampu memberi alasan atas 

pilihan keputusan yang diambilnya. Ia harus bisa menjawab pertanyaan mengapa 

keputusan seperti itu diambil. Ia pun harus terbuka terhadap perbedaan keputusan 

dan pendapat orang lain serta sanggup menyimak alasanalasan mengapa orang 

lain memiliki pendapat dan keputusan yang berbeda (Radno Harsanto, 2005:44). 



 
 

 
 

Permasalahan yang perlu dipecahkan dengan berpikir kritis adalah masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata sebagaimana dikemukakan bahwa, 

”Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah yang dapat digunakan sebagai cara pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan nyata” (DEPDIKNAS dalam Muliawati, 2010: 

2). Oleh karena itu, berpikir kritis dapat digunakan siswa dalam pemecahan 

masalah atau soal-soal tidak rutin yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Kajian Teori 

Menurut Ennis (dalam Prahati Pramudha Wardhani, 2011) 

mengemukakan, “Definisi berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan”. Oleh karena itu, indikator kemampuan berpikir kritis 

dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa sebagai berikut: 1) Mencari pernyataan 

yang jelas dari setiap pertanyaan, 2) Mencari alasan, 3) Berusaha mengetahui 

informasi dengan baik, 4) Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan 

menyebutkannya, 5) Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan, 6) 

Berusaha tetap relevan dengan ide utama, 7) Mengingat kepentingan yang asli dan 

mendasar, 8) Mencari alternatif, 9) Bersikap dan berpikir terbuka, 10) Mengambil 

posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu, 11) Mencari 

penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 12) Bersikap secara 

sistimatis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. Menurut 

Fisher (dalam Prahati Pramudha Wardhani, 2011) menekankan indikator 

keterampilan berpikir kritis yang penting, meliputi: 1) Menyatakan kebenaran 

http://furahasekai.wordpress.com/
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pertanyaan atau pernyataan, 2) Menganalisis pertanyaan atau pernyataan, 3) 

Berpikir logis, 4) Mengurutkan, misalnya secara temporal, secara logis, secara 

sebab akibat, 5) Mengklasifikasi, misalnya gagasan objek-objek, 6) Memprediksi 

(termasuk membenarkan prediksi), 7) Berteori, 9) Memahami orang lain dan 

dirinya. 

 Selain berpikir kritis, pemahaman konsep sangat penting dalam 

pembelajaran matematika. Pemahaman konsep dan prinsip  akan membantu anak 

didik dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal matematika dengan baik. 

Tetapi kenyataan menunjukkan banyaknya kesalahan-kesalahan dalam memahami 

konsep dan prinsip yang diterima anak didik, sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dimana 

kesalahan-kesalahan tersebut akan terbawa pada tingkat-tingkat diatasnya. 

Menurut Zulaiha (2006: 19), hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran 

matematika ada tiga aspek. Ketiga aspek itu adalah pemahaman konsep, penalaran 

dan komunikasi, serta pemecahan masalah.  Ketiga aspek tersebut bisa dinilai 

dengan menggunakan penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian produk, 

penilaian proyek, maupun penilaian portofolio. Adapun kriteria dari aspek 

pemahaman konsep tersebut adalah sebagai berikut : 1) Menyatakan ulang sebuah 

konsep, 2) Mengklasifikasian objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, 3) Memberi 

contoh dan non contoh dari  konsep, 4) Menyajikan  konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis, 5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

suatu  konsep, 6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, 7) Mengaplikasikan  konsep dan algoritma pemecahan masalah. 
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Teknik probing prompting adalah pembelajaran  guru menyajikan 

serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi 

proses berfikir yang mengkaitkan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

Selanjutnya siswa mengkonstruksikan konsep, prinsip, aturan menjadi 

pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan 

(Luffizulfi, 2008). Adapun langkah-langkah probing prompting adalah sebagai 

berikut: 1) Guru mengajukan serangkaian pertanyaan untuk siswa yang bersifat 

investigasi (penyalidikan), konjektur (menduga), inkuri (menemukan), 

brainstorming (urun pendapat), dan kontruktivis (membangun konsep), 2) Guru 

menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus 

berpartisipasi aktif. Selanjutnya guru memberikan serangkaian pertanyaan kepada 

siswa yang telah ditunjuk, 3) Siswa secara langsung dituntut untuk aktif dengan 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) yang dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif. Ditinjau dari karakteristiknya, PTK setidaknya memiliki karakteristik 

antara lain : (1) didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional, 

(2) adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, (3) penelitian sekaligus sebagai 

praktisi yang melakukan refleksi, (4) bertujuan memperbaiki dan atau 

meningkatkan kualitas praktek instruksional, (5) dilaksanakan dalam rangkaian 

langkah dengan berbagai siklus.  



 
 

 
 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan pemahaman konsep dalam belajar matematika. Guru kelas dan peneliti 

dilibatkan sejak: 1) dialog awal, 2) perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan 

tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) penyimpulan hasil berupa 

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep belajar 

matematika. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Catatan lapangan, 4) Dokumentasi. 

Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi data.  

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2004:330). Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi penyidik dengan jalan memanfaatkan mitra kolaborasi guru 

matematika untuk dapat melihat atau mengaju perpektif yang berbeda dan untuk 

membantu mengurangi kemencengan data. 

Menurut Moleong (2004:260), yang disebut analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Ada beberapa langkah dalam analisis data 

sehingga sampai pada hasil penelitian yaitu : 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi 

data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP Negeri 2 Wedi yang 

beralamatkan di Pasung, Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa 



 
 

 
 

Tengah. SMP Negeri 2 Wedi berdiri pada tahun 1979 dengan luas tanah 1 ha. 

Status sekolah ini negeri dengan kepemilikannya adalah milik pemerintah. Saat 

ini, SMP Negeri 2 Wedi dipimpin oleh kepala sekolah bernama Hartoyo, S.Pd. 

Dialog awal dilakukan antara guru matematika SMP Negeri 2 Wedi 

dengan peneliti. Pertemuan tersebut sekaligus mengutarakan maksud dan tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, dan penelitian akan dilakukan pada kelas VII 

D. Dialog tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran pada 

kelas tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari dialog awal bahwa permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran matematika antara lain 1) guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional dan monoton, 2) sebagian besar siswa 

masih malu jika disuruh bertanya dan mengemukakan ide/pendapat mereka, 3) 

sebagian kecil siswa yang aktif mengerjakan soal-soal latihan karena kurang 

mengerti tentang materinya, 4) siswa hanya menunggu jawaban yang sudah benar 

yang dikerjakan di papan tulis. Secara garis besar, permasalahan dalam 

pembelajaran matematika di sekolah ini adalah kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika masih rendah. 

Berdasarkan observasi awal diperoleh hasil dari 34 siswa yang mampu 

menganalisis pertanyaan/pernyataan sebanyak 2 siswa (5,88%), siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 5  siswa (14,70%), siswa 

yang mampu mencari alasan sebanyak 3 siswa (8,82%). Sedangkan siswa yang 

mampu mengulang konsep sebanyak 5 siswa (14,70%), dan yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebanyak 3 siswa (8,82%). 



 
 

 
 

Pelaksanaan Tindakan I pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam 

@40 menit. Materi ajar yang disampaikan yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan 

sisi-sisinya dan besar sudutnya. Tindakan kelas putaran I dilaksanakan pada hari 

Senin, 21 Mei 2012 mulai pukul 07.40 – 09.00 WIB di SMP Negeri 2 Wedi kelas 

VII D. Siswa yang hadir sebanyak 34 orang. Pada putaran I ini pelaku tindakan 

adalah guru matematika kelas VII D yang dibantu oleh peneliti. Selain membantu 

guru, peneliti juga melakukan observasi dan monitoring terhadap reaksi siswa 

serta mencatat apa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung.   

Pembelajaran pada putaran I dimulai dengan salam kemudian guru 

memberikan apersepsi kepada siswa. Kemudian guru memyampaikan tujuan 

pembelajaran dan guru memberikan gambaran kegiatan yang dilakukan yaitu 

mengenai teknik pembelajaran probing prompting yang akan diterapkan. Guru 

mulai memberi pertanyaan satu per satu siswa secara acak. Siswa yang ditunjuk 

oleh guru menjawab pertanyaan dan siswa lain menanggapi jawaban siswa yang 

ditunjuk. Guru berusaha melibatkan siswa secara aktif. 

Kegiatan selanjutnya siswa diberi soal – soal yang berhubungan dengan 

materi yang telah dipelajari agar dikerjakan secara individu atau diskusi dengan 

teman semejanya. Pada saat siswa mengerjakan soal, guru mengelilingi siswa 

untuk melihat kegiatan siswa dan membimbing siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal. Kegiatan diakhiri dengan membuat 

klarifikasi dan beberapa kesimpulan serta memberikan kesempatan kepada siswa 



 
 

 
 

untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. Kemudian guru menutup 

pelajaran dengan mengucap salam. 

Refleksi tindakan putaran pertama ini mendiskusikan hasil observasi 

yang telah dilakukan dan diperoleh beberapa hal sebagai berikut: 1) Pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran probing prompting belum berjalan secara 

optimal. Hal ini terjadi karena guru belum terbiasa dalam menggunakan model ini 

dalam proses pembelajaran. 2) Pada saat siswa mengerjakan soal perhatian guru 

terhadap siswa yang mengalami kesulitan masih kurang menyeluruh. 3) 

Pemahaman konsep masih rendah ini dapat terlihat dari masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 4) 

Siswa yang  mengerjakan soal di depan kelas  sudah mengalami peningkatan 

walaupun masih didominasi siswa tertentu. 

Evaluasi Tindakan Kelas Putaran I berdasarkan pembelajaran secara 

keseluruhan pada tindakan kelas putaran I, perilaku siswa yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari 34 siswa di kelas VII D, 

siswa yang mampu menganalisis pertanyaan/pernyataan sebanyak 5 siswa 

(14,70%), siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 8 siswa 

(23,53%), siswa yang mampu mencari alasan sebanyak 12 siswa (35,79%). Siswa 

yang mampu mengulang konsep sebanyak 9 siswa (26,47%), dan yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebanyak 6 siswa (17,65%). 

Tindakan Kelas Putaran II dengan perencanaan Tindakan Kelas Putaran 

II. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pedoman Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam @40 menit. Materi ajar yang 



 
 

 
 

disampaikan yaitu menunjukkan jumlah sudut segitiga adalah 180
o
 dan 

menyelesaikan soal mengenai sudut dalam segitiga. Tindakan kelas putaran II 

dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Mei 2012 mulai pukul 11.30 – 12.50 WIB di 

SMP Negeri 2 Wedi kelas VII D. Siswa yang hadir sebanyak 34 orang.  

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan pada tindakan kelas 

putaran II, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan dari 34 siswa di kelas VII D, siswa yang mampu 

menganalisis pertanyaan/pernyataan sebanyak 9 siswa (26,47%), siswa yang 

mampu memnjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 13  siswa (38,23%), siswa 

yang mampu mencari alasan sebanyak 18 siswa (52,94). Siswa yang mampu 

mengulang konsep sebanyak 15 siswa (44,12%), dan yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebanyak 12 siswa (35,29%). 

Tindakan Kelas Putaran III pada pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam 

@40 menit. Materi ajar yang disampaikan yaitu keliling dan luas suatu segitiga. 

Tindakan kelas putaran III dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Mei 2012 mulai pukul 

08.30 – 10.20 WIB di SMP Negeri 2 Wedi kelas VII D. Siswa yang hadir 

sebanyak 34 orang. Pada putaran III ini pelaku tindakan adalah guru matematika 

kelas VII D yang dibantu oleh peneliti. Selain membantu guru, peneliti juga 

melakukan observasi dan monitoring terhadap reaksi siswa serta mencatat apa 

yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan pada tindakan kelas 

putaran III, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 



 
 

 
 

ini dapat disimpulkan dari 34 siswa di kelas VII D, siswa yang mampu 

menganalisis pertanyaan/pernyataan sebanyak 12 siswa (35,29%), siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 23  siswa (67,65%), siswa 

yang mampu mencari alasan sebanyak 20 siswa (58,82%). Siswa yang mampu 

mengulang konsep sebanyak 24 siswa (70,59%), dan yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebanyak 19 siswa (55,88%). 

Tabel 1.1 Data Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Sebelum dan Sesudah 

Tindakan 

No. Aspek yang diamati 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II Putaran III 

1. 

Mampu Menganalisis 

Pertanyaan/Pernyataan 

2 siswa 

( 5,88% ) 

5 siswa  

( 14,70% ) 

9 siswa 

( 26,47% ) 

12 siswa 

( 35,29% ) 

2. 

Mampu Menjawab 

Pertanyaan Dengan 

Benar 

5 siswa 

( 14,70% ) 

8 siswa 

( 23,53% ) 

13 siswa 

( 38,23% ) 

23 siswa 

( 67,65% ) 

3. 

Mampu Mencari 

Alasan 

3 siswa 

( 8,82% ) 

12 siswa 

( 35,29% ) 

18 siswa 

( 52,94% ) 

20 siswa 

( 58,82% ) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

Tabel 1.2 Data Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Sebelum dan 

Sesudah Tindakan 

No. Aspek yang diamati 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II Putaran III 

1. 

Mampu Mengulang 

konsep 

5 siswa 

( 14,70% ) 

9 siswa  

( 26,47% ) 

15 siswa 

( 44,12% ) 

24 siswa 

( 70,59% ) 

2. 

Mampu 

Mengaplikasikan 

Konsep dalam 

Pemecahan Masalah 

3 siswa 

( 8,82% ) 

6 siswa 

( 17,65% ) 

12 siswa 

( 35,29% ) 

19 siswa 

( 55,88% ) 
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Gambar 1.2 Grafik Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tercapainya indikator 

kemampuan berpikir kritis adalah  sebagai berikut : 1) Mampu menganalisis 

pertanyaan/pernyataan. Siswa yang mampu menganalisis pertanyaan/pernyataan 

dari putaran I sampai putaran III mengalami peningkatan. Sebelum tindakan, 

siswa yang mampu menganalisis pertanyaan/pernyataan sebanyak 2 siswa 

(5,88%), pada putaran I sebanyak 5 siswa (14,70%), putaran II sebanyak 9 siswa 

(26,47%) dan putaran III sebanyak 12 siswa (35,29%), 2) Mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar juga mengalami peningkatan dari putaran I sampai 

putaran III. Berdasarkan observasi awal, siswa mampu menjawab pertanyaan 

sebanyak 5 siswa (14,70%). Pada putaran I siswa yang berani untuk menjawab 

pertanyaan dengan benar sebanyak 8 siswa (23,53%), putaran II sebanyak 13 

siswa (38,23%), putaran III sebanyak  23 siswa (67,59%), 3) Mampu mencari 
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alasan. Siswa yang mampu mencari alasan  juga mengalami peningkatan dari 

putaran I sampai putaran III. Berdasarkan observasi awal, siswa yang mampu 

mencari alasan sebanyak 3 siswa (8,82%), pada putaran I sebanyak 12 siswa 

(35,29%), pada putaran II sebanyak 18 siswa (52,94%), pada putaran III sebanyak  

20 siswa (58,82%), sedangkan tercapainya indikator pemahaman konsep adalah 

sebagai berikut : 1) Mampu mengulang konsep. Siswa yang mampu mengulang 

konsep mengalami peningkatan dari putaran I sampai putaran III. Berdasarkan 

observasi awal, siswa yang mampu mengulang konsep sebanyak 5 siswa 

(14,70%), pada putaran I sebanyak 9 siswa (26,47%), pada putaran II sebanyak 15 

siswa (44,12%), pada putaran III sebanyak  24 siswa (70,59%), 2) Mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Siswa yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah juga mengalami peningkatan 

dari putaran I sampai putaran III. Berdasarkan observasi awal, siswa yang mampu 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah sebanyak 3 siswa (8,82%), 

pada putaran I sebanyak 6 siswa (17,65%), pada putaran II sebanyak 12 siswa 

(35,29%), pada putaran III sebanyak  19 siswa (55,88%). Siswa yang berani 

mengerjakan soal di depan kelas dari putaran I sampai putaran III mengalami 

peningkatan yang berarti.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti dan guru matematika kelas dapat disimpulkan bahwa 

dengan menerapkan teknik probing prompting meningkatkan kemampuan 



 
 

 
 

berpikir kritis dan pemahaman konsep belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Saran untuk guru yaitu :1) Dalam proses pembelajaran guru diharapkan 

agar pembelajaran yang dilakukan tidak monoton dan menciptakan pembelajaran 

yang variatif agar tercipta suasana kondusif, lebih menarik dan menyenangkan 

serta tidak membosankan, 2) Guru matematika hendaknya lebih menguasai 

konsep dasar materi matematika yang diajarkan dan menerapkan proses 

pembelajaran yang lebih menarik, 3) Guru hendaknya menggunakan teknik 

pembelajaran probing prompting sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran 

matematika, 4) Guru matematika perlu mengetahui kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran karena dapat dijadikan catatan penting bagi guru 

untuk melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar. 

Searan terhadap siswa yaitu : 1) Siswa hendaknya dapat menjalin 

hubungan baik dengan guru agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan 

menyenangkan, 2) Setiap siswa hendaknya lebih mempersiapkan diri dalam 

proses pembelajaran dan fokus dalam mengikuti pelajaran, 3) Siswa hendaknya 

lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, 4) Setiap siswa 

hendaknya mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan guru di rumah 

sehingga siswa lebih memahami apa yang diberikan oleh guru di sekolah. Saran 

terhadap peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangan dari penelitian 

yang telah dilakukan dengan model dan variabel yang berbeda guna mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matematika. 
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