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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar dapat dikatakan sebagai aktifitas yang sengaja dilakukan agar

terjadi perubahan kemampuan diri. Melalui proses belajar, anak yang tadinya

tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu.1 Belajar

merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau

pembaharuan dalam tingkah laku maupun kecakapan. 2 Salah satu indikasi

seseorang telah belajar atau belum adalah adanya perubahan tingkah laku pada

diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada

aspek-aspek tertentu.3 Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang

setelah belajar itulah yang disebut sebagai hasil belajar.

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh atau didapatkan oleh

seseorang yang telah mengalami proses pembelajaran, hal yang diperoleh

tersebut bisa berupa perubahan sikap, perubahan kemampuan ataupun

perubahan cara berfikir. Oleh sebab itu yang diperoleh atau didapatkan

seseorang setelah belajar dinamakan dengan hasil belajar.

Dalam Al-Qur’an, hasil belajar dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 31

yang artinya “dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya,

1Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan
Pembelajaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 124

2Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakarya , Bandung, 2001, hlm.
102

3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1
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kemudian Dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman “sebutkan

kepada Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!””. Ayat ini

menjelaskan bahwa proses pendidikan terhadap manusia terjadi pertama kali

ketika Allah Subhanahuwata’ala selesai menciptakan adam Alaihissalam, lalu

Allah Subhanahuwata’ala mengumpulkan tiga golongan mahluk (jin,

malaikat, dan manusia) untuk diadakan proses belajar mengajar (PBM).

Setelah selesai PBM, Allah Subhanahuwata’ala mengadakan evaluasi kepada

tiga golongan tersebut, ternyata nabi Adam (golongan manusia) yang mampu

menyebutkan atau menjelaskan kembali apa yang telah Allah

Subhanahuwata’ala jelaskan.4

Secara psikologi, hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif.5 Semua

faktor tersebut berpengaruh pada proses belajar-mengajar maupun hasilnya.

Dalam hal ini hasil belajar yang akan diteliti adalah dari segi kognitifnya saja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari guru mata

pelajaran matematika, bahwa di sekolah MTs Al-Muttaqin Pekanbaru hasil

belajar matematikanya pada umumnya masih rendah atau pada umumnya

tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM matematika di MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru yaitu 70), hal ini terlihat dari gejala-gejala berikut:

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim, PT Sygma Examedia Arkanleema,
Bandung, 2009, hlm. 6

5Ngalim Purwanto, Op. Cit.hlm. 107.
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1. Siswa kebanyakan tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru mengenai

materi pelajaran yang telah dipelajari

2. Siswa kebanyakan tidak dapat mengerjakan soal di depan kelas

3. Nilai yang diperoleh tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum

4. Tidak banyak soal-soal yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan benar

ketika ulangan

Dari gejala-gejala yang ada, dapat terlihat bahwa masalah yang ada

pada siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru adalah siswa tidak bisa

mengerjakan dengan baik pada soal-soal yang diberikan, sehingga hasil

belajar yang diperoleh masih tergolong rendah. Slameto mengatakan bahwa

salah satu yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa yaitu metode

pembelajaran.6

Ada suatu metode pembelajaran yang dapat memberikan perubahan

cara belajar pada siswa, yaitu metode Question Student Have (QSH) dengan

pendekatan Ekspositori. Metode Question Student Have (QSH) dengan

pendekatan Ekspositori ini diharapkan dapat menunjang kegiatan

pembelajaran di MTs Al-Muttaqin agar potensi siswa berkembang sehingga

tujuan pembelajaran tercapai.

Question Student Have adalah suatu metode yang dapat digunakan dalam

pembelajaran, metode ini diharapkan mampu melatih siswa untuk memiliki

keterampilan bertanya.7 Bertanya merupakan hal yang penting dalam

6 Slameto, Belajar dan Faktor – faktor yang Mempengaruhi, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, hlm. 56

7Agus Suprijono, Kooperative Learning, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2009, hlm. 108
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pembelajaran karena dengan bertanya guru dapat mengetahui suatu hal yang

tidak dipahami atau diragukan oleh siswa. Dalam Al-Qur’an surat

Al-Anbiyaa’ ayat 7 yang artinya “maka tanyakan olehmu kepada orang-orang

yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui”.8 Dari ayat tersebut jelas bahwa

dalam bertanya itu diperlukan ketika ada sesuatu yang belum diketahui dan

sesuatu yang ingin diketahui.

Bertanya dilakukan agar guru dapat mengetahui apa-apa saja yang

menjadi kebutuhan siswa dan kebutuhan siswa tersebut dapat dilihat dari

pertanyaan yang telah dibuat oleh siswa secara tertulis. Pemenuhan

kebutuhan siswa, di samping bertujuan memberikan materi kegiatan setepat

mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan,

biasanya lebih menarik, dengan demikian akan membantu pelaksanaan proses

belajar mengajar.9 Belajar yang didasari oleh kebutuhan dapat membuat siswa

belajar dengan lebih baik. Menurut Djamarah, kebutuhan belajar yang

terpenuhi akan berdampak pada hasil belajar anak didik menjadi lebih baik.10

Penulis menerapkan metode Question Student Have (QSH) dengan

menggunakan pendekatan ekspositori, dimana dalam pendekatan ini, guru

menyampaikan informasi kepada siswa dalam bentuk penjelasan secara lisan.

Pendekatan ekspositori mengharapkan siswa mampu menangkap dan

mengingat informasi yang telah didapatkan.11 Artinya, penggunaan metode

8Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 322
9Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm.

113
10 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 185
11Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press, Pekanbaru, 2008,

hlm. 33
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Question Student Have (QSH) dengan pendekatan ekspositori menuntut siswa

untuk mengungkapkan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami,

kemudian setelah guru menjelaskan dan memberi informasi (menggunakan

pendekatan ekspositori), siswa diharapkan mampu menyerap informasi dan

penjelasan dari guru tersebut. Dalam Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5 yang

artinya “bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah

yang Maha mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.12 Ayat ini menjelaskan

bahwa adanya transformasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Allah

Subhanahuwata’ala (sebagai seorang guru) kepada nabi Muhammad

Solallohu’alaihiwassalam (sebagai seorang murid). Hal ini berkaitan erat

dengan aktifitas guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Pertanyaan siswa adalah sesuatu yang dapat mewakili tentang apa

yang ingin diketahui oleh siswa atau disebut juga sebagai kebutuhan siswa.

Keingintahuan siswa akan terjawab ketika guru telah memberi penjelasan

atau informasi-informasi yang dibutuhkan siswa, dengan demikian siswa

diharapkan dapat menyerap dan paham dengan penjelasan serta informasi

yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Penerapan Metode Question Student Have dengan Pendekatan

12Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 597
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Ekspositori terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

ditegaskan, yaitu:

1. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar

setelah melakukan aktifitas belajar.13

2. Question Students Have (QSH) berarti pertanyaan dari siswa. Metode ini

digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik

sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki14.

3. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang dilakukan guru, dimana

tingkah laku kelas dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan

oleh guru atau pengajar.15

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat

diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai barikut:

a. Siswa kebanyakan siswa tidak menguasai materi yang telah diajarkan

b. Siswa kebanyakan tidak memahami konsep matematika

13Anni, Catharina tri.Dkk,Psikologi Belajar, UPT UNNES Press, 2004, hlm. 4.
14Risnawati, Op.Cit.,hlm. 142.
15Risnawati, OP.Cit.,hlm. 33.
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c. Metode yang pernah digunakan sebelumnya belum bisa membuat

siswa mampu berperan aktif dalam proses pembelajara.

d. Hasil belajar siswa masih banyak yang tergolong rendah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dalam penelitian ini penulis

membatasi masalah pada hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itu

peneliti mencoba menerapkan Metode Question Student Have (QSH)

dengan Pendekatan Ekspositori pada siswa kelas VIII MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru pada pokok bahasan garis singgung lingkaran.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah

ada perbedaan pada hasil belajar matematika antara siswa yang belajar

menggunakan Metode Question Student Have (QSH) dengan Pendekatan

Ekspositori dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah: “Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada hasil belajar

matematika antara siswa yang belajar menggunakan Metode Question

Student Have (QSH) dengan Pendekatan Ekspositori dengan siswa yang
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belajar menggunakan pembelajaran konvensional di MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru”.

2. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi sekolah sebagai masukan untuk meningkatkan hasil belajar

matematika siswa di sekolah.

b. Bagi guru dapat menjadi informasi untuk menggunakan metode

pembelajaran Question Student Have (QSH) dengan pendekatan

ekspositori sebagai metode dan cara pendekatan alternatif dalam

pembelajaran matematika.

c. Bagi siswa, untuk melatih siswa agar berperan dalam mengikuti

pembelajaran dan melatih keterampilan bertanya siswa serta untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

d. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang metode yang cocok dan

efektif digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga pada saat

telah menjadi guru dapat diterapkan di kelasnya.


