
8

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar merupakan puncak dari proses belajar. Hasil belajar

adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian

pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar 7 . Pendapat lain

mengatakan bahwa hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah

laku 8. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap

dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya,

daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada

individu 9 . Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses

pembelajaran.

Menurut Hamalik proses pembelajaran merupakan urutan kegiatan

yang berkesinambungan, bertahap, bergilir dan terpadu yang secara

keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap belajar

mengajar itu sendiri10. Dimyati dan Mudjiono proses belajar merupakan

hal yang dialami siswa, suatu respon terhadap segala acara pembelajaran

7 Kunandar, Guru Propfesional, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 229
8 Nana Sudjana, 2009, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,Bandung : PT

Remaja Rosdakarya h. 3
9 Nana Sudjana, Op.cit., h. 28

10Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2005), h. 57
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yang diprogramkan oleh guru 11 . Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari kegiatan

belajar yang dilakukan siswa. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Faktor Internal Siswa
Faktor internal siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri
siswa itu sendiri yang     terdiri dari 2 aspek, yaitu: aspek yang
menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik siswa yang disebut
dengan aspek fisiologis, dan aspek yang mencakup tingkat
kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa yang disebut
dengan aspek psikologis.

b. Faktor Eksternal Siswa
Faktor eksternal siswa adalah faktor yang berasal dari luar
siswa, yang meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor
lingkungan non sosial (Instrumental). Faktor lingkungan sosial
adalah faktor yang meliputi keberadaan para guru, staf
administrasi, dan teman-teman sekelas. Faktor non sosial
(Instrumental) adalah faktor yang keberadaannya dan
penggunaannya diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana
untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang dan turut
menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar yang
meliputi keberadaan gedung sekolah, tempat tinggal siswa, alat-
alat pratikum, perpustakaan, dan lain-lain.

c. Faktor Pendekatan Belajar
Faktor pendekatan belajar merupakan proses belajar siswa
yang meliputi strategi atau metode yang digunakan siswa untuk
melakukan kegiatan pembelajaran materi pelajaran12.

Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan siswa saja

namun guru juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil

11 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajran, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2006), h. 156

12Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2005), h. 132
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belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar, guru hendaknya mampu

menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran dan model

pembelajaran, tujuannya adalah agar pembelajaran yang dilakukan tidak

membosankan dan mampu menarik perhatian siswa sehingga bermuara

pada hasil belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Model Pembelajaran Aktif

Pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini, Bermawy Munthe &

Sekar Ayu Aryani adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik

untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti

mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran.13 Model pembelajaran

aktif merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses

pembelajaran. Karena belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari

penuangan informasi ke dalam otak peserta didik. Belajar memerlukan

keterlibatan mental dan kerja peserta didik sendiri, karena belajar hanya

mungkin terjadi apabila peserta didik aktif mengalami sendiri. Dalam

dunia pendidikan dewasa ini muncul keyakinan bahwa untuk mencapai

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien diperlukan metode yang

mampu mengaktif kan peserta didik.

Menurut Oemar Hamalik guru merupakan faktor yang mempengaruhi

berhasil tidaknya proses belajar dan karenanya guru harus menguasai

prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang diajarkan,

dengan kata lain guru harus mampu menciptakan suatu situasi kondisi

13Hisyam Zaini, dkk, Op.cit., h. 136
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belajar yang sebaik-baiknya. 14 Guru sebagai salah satu sumber belajar

berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan

belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan

adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang akan dipilih

untuk mencapai tujuan pengajaran.15

Dalam hal ini guru sekedar menjadi pembimbing dan pengarah. Hal

ini sesuai dengan teori kognitif yang menyatakan bahwa belajar

menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi

yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan

transformasi.16

Menurut Oemar Hamalik terdapat beberapa klasifikasi kegiatan

belajar yang dapat atau seharusnya dilakukan oleh siswa, antara lain: 17

a. Kegiatan penyelidikan(membaca, berwawancara, mendengarkan

radio, menonton film dan alat-alat lainnya)

b. Kegiatan penyajian (laporan, panel and round table discussion,

membuat grafik dan chart)

c. Kegiatan-latihan-mekanis (digunakan bila kelompok menemui

kesulitan sehingga perlu diadakan ulangan-ulangan dan latihan-

latihan

14 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2007), Cet V, h.33

15 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), Cet III, h. 77

16 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Tekhnik, Prosedur), (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cet I, h. 294-295

17 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA,
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), Cet II, h. 20-21
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d. Kegiatan apresiasi (mendengarkan music, membaca,

menyaksikan gambar)

e. Kegiatan observasi dan mendengarkan (membentuk alat-alat

dari murid sebagai alat bantu belajar)

f. Kegiatan ekspresi kreatif (pekerjaan tangan, menggambar,

menulis, bercerita, bermain, membuat sajak, bernyanyi dan

bermain musik)

g. Bekerja dalam kelompok (latihan dalam tata kerja demokratis,

pembagian kerja antara kelompok dalam melaksanakan rencana)

h. Percobaan (belajar mencobakan cara-cara mengerjakan sesuatu)

i. Kegiatan mengorganisasi dan menilai (diskriminasi, menyeleksi,

mengatur dan menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka

sendiri).

Belajar juga memerlukan kedekatan dengan berbagai macam hal,

bukan sekedar pengulangan atau hafalan tetapi juga keterlibatan mental.

Ketika kegiatan belajar matematika peserta didik bersifat aktif, peserta

didik akan mengupayakan sesuatu, peserta didik menginginkan jawaban

atas sebuah pertanyaan, membutuhkan informasi untuk memecahkan

masalah atau mencari cara untuk mengerjakan tugas

Jadi pembelajaran aktif adalah suatu model pembelajaran yang

membuat siswa menjadi aktif dengan cara siswa diajak menyelesaikan

masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan
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menerapkan apa  yang mereka pelajari sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

3. Metode Question Student Have (QSH)

Dalam bukunya Active Learning, Melvin L. Silberman mengatakan

bahwa Question Student Have merupakan cara pembelajaran siswa aktif

yang tidak membuat siswa takut untuk mempelajari apa yang siswa

harapkan dan butuhkan.18 Hal ini senada dengan pendapat Hasyim Zaini

dan kawan-kawan bahwa Question Student Have adalah teknik yang

dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan peserta didik dengan

menggunakan teknik elisitas dalam memperoleh partisipasi peserta didik

secara tertulis.19 Sedangkan menurut Umi Machmudah dan Wahib Rosyidi

bahwa Question Student Have adalah teknik untuk mempelajari keinginan

dan harapan siswa guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya20.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode

Question Student Have adalah suatu cara pembelajaran yang membuat

siswa aktif membuat pertanyaan akan pelajaran yang dibutuhkannya

sehingga kemampuan yang dimilikinya tergali secara maksimal. Metode

ini mengasumsikan bahwa siswa mempunyai cara belajar yang berbeda-

beda. Ada siswa yang senang hanya mendengarkan ceramah gurunya, ada

yang senang dengan diberi pertanyaan, berdiskusi dan membaca dan ada

18 Melvin L. Silberman, Active Learning, (Bandung: Nusamedia, 2006), h. 91.
19 Hisyam Zaini, Op.cit., h. 17.
20 Umi Machmudah dan Wahid Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran

Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press)
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yang senang belajar berpraktek langsung. Inilah yang disebut dengan gaya

belajar.

Di samping itu, filosofi mengajar yang baik adalah bukan sekedar

mentransfer pengetahuan kepada siswa, akan tetapi bagaimana membantu

siswa supaya mengapresiasikan keingin tahuan dan pengetahuan yang

sudah dimilikinya. Jadi, memberi kesempatan atau membangun pertanyaan

dari siswa dalam pembelajaran akan membantu kita untuk mengetahui

sejauhmana pengetahuan siswa, baik pengetahuan yang didapat dari

gurunya sekolah maupun masyarakat di luar sekolah.

Pertanyaan dalam pembelajaran yang berasal dari siswa bisa karena

diperintah atau stimulan guru, maupun yang murni lahir dari siswa itu

sendiri. Bisa berbentuk lisan, yaitu pertanyaan yang disampaikan siswa

lewat verbal atau ucapan, seperti yang pada umumnya banyak digunakan

oleh guru dalam memberikan kesempatan bertanya kepada siswanya.

maupun berbentuk tulisan, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh siswa

dengan cara ditulis di dalam kertas kemudian dibahas bersama-sama.

Sementara itu dari segi waktu Question Student Have bisa dilakukan saat

pelajaran baru dimulai, di tengah-tengah saat guru sedang menjelaskan

maupun setelah guru selesai menjelaskan semua materi yang harus

disampaikannya.

Secara umum setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai

kelebihan dan kelemahan masing-masing, begitupun dengan metode
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Question Student Have. Jadi hal semacam ini penting diketahui oleh guru

agar penggunaannya tepat waktu dan sasarannya21.

Menurut Hartono model pembelajaran Question Student Have

memiliki kelebihan dan kelemahan.

a. Kelebihan dari model pembelajaran Question Student Have yaitu:

1) Pelaksanaan proses pembelajaran ditekankan pada keaktifan belajar

siswa dan keaktifan guru dalam menciptakan lingkungan belajar

yang serasi dan menantang pola interaksi siswa.

2) Siswa termotivasi dalam belajar dan siswa akan mendapat

kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang diajarkan

karena terjadi timbal balik antara guru dan siswa.

3) Mendapat partisipasi siswa melalui tulisan, sehingga sangat baik

bagi siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan,

keinginan, dan harapan-harapan melalui percakapan.

4) Siswa tidak hanya mendengarkan tetapi perlu membaca, menulis,

berdiskusi dan mendorong siswa untuk berfikir dalam memecahkan

suatu soal dan menilai penguasaan siswa tentang bahan pelajaran,

membangkitkan minat siswa sehingga akan menimbulkan

keinginan untuk mempelajarinya juga menarik perhatian siswa

dalam belajar.

5) Dapat menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses

pembelajaran, memperkuat dan memperlancar stimulus respon

21 Syaiful Bahri Djawarah dan Aswan Zain, Op.cit., h. 95.
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siswa, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan mampu

memberi kesan yang mendalam pada diri siswa.

6) Guru lebih mengetahui dimana letak ketidakpahaman siswa, karena

semua siswa sudah mengajukan pertanyaan dan akan didiskusikan.

b. Kelemahan dari metode Question Student Have yaitu:

1) Memakan waktu yang banyak.

2) Tidak semua materi pelajaran bisa digunakan model pembelajaran

question students have, misalnya: pada materi pelajaran singkat

karena tidak terlalu banyak pertanyaan yang akan diajukan siswa.

Risnawati mengungkapkan prosedur metode Question Student

Have (QSH) adalah: 22

a. Bagikan kartu kosong kepada siswa

b. Mintalah setiap siswa menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki

tentang mata pelajaran atau sifat pelajaran yang sedang dipelajari.

c. Putar kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu

diedarkan pada peserta berikutnya, peserta tersebut harus membacanya

dan memberikan tanda cek di sana jika pertanyaan yang sama yang

mereka ajukan.

d. Saat kartu kembali kepada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa

semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut. Fase ini

mengidentifikasi pertanyaan mana yang banyak dipertanyakan. Jawab

masing – masing pertanyaan tersebut dengan :

22 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.
142
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1) Jawaban langsung atau berikan jawaban yang berani

2) Menunda jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai waktu

yang tepat

3) Meluruskan pertanyaan yang tidak menujukkan suatu pertanyaan.

e. Panggil beberpa peserta berbagi pertanyaan secara sukarela, sekalipun

pertanyaan mereka tidak memperoleh suara terbanyak

f. Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungki berisi pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin dijawab pada pertemuan berikutnya.

Variasi :

a. Jika kelas terlalu besar dan memakan waktu saat memberikan kartu

kepada siswa, buatlah kelas menjadi sub-kelompok dan lakukan intruksi

yang sama. Atau kumpulkan kartu dengan mudah tanpa menghabiskan

waktu dan jawab salah satu pertanyaan

b. Meskipun meminta pertanyaan dengan kartu indeks, mintalah peserta

menulis harapan mereka dan atau mengenai kelas, topic yang akan anda

bahas atau alasan dasar untuk partisidasi kelas yang akan mereka amati.

c. Variasi dapat pula dilakukan dengan meminta peserta untuk memeriksa

dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok

tersebut, sehingga fase ini akan dapat mengidentifikasi pertanyaan

mana yang mendapat jawaban terbanyak, sebagai indikasi penguasaan

anak terhadap objek yang dipertanyaakan.
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4. Model Pembelajaran Aktif dengan Metode Question Student Have
(QSH)

Model pembelajaran aktif dengan metode Question Student Have

(QSH) merupakan suatu kegiatan belajar kolaboratif yang dapat digunakan

guru di tengah-tengah pelajaran sehingga dapat menghindari cara

pengajaran yang selalu didominasi oleh guru dalam PBM. Melalui

kegiatan belajar secara kolaborasi (bekerja sama) diharapkan peserta didik

akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif.

Aktivitas dalam model pembelajaran aktif dengan metode Question

Student Have ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk

memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini menggunakan

sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi peserta didik melalui tulisan,

hal ini sangat baik digunakan pada peserta didik yang kurang berani

mengungkapkan pertanyaan, keinginan dan harapan-harapan melalui

percakapan.

Metode Question Student Have (QSH) merupakan salah satu cara

yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kegiatan belajar aktif.

Karena Metode Question Student Have (QSH) dikembangkan untuk

melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dan keterampilan

bertanya 23 . Metode ini membagi peserta didik menjadi berkelompok

sehingga dengan peserta didik berkelompok hampir tidak mungkin bahwa

salah satu peserta didik akan diabaikan dan sulit juga bagi peserta didik

23Agus Suprijono, Op.cit,.h.108
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untuk tidak aktif, sehingga dengan kelompok yang sedikit diharapkan

peserta didik dapat berpartisipasi dan berperan secara aktif.

Hal ini sesuai dengan pendapat Oemar Hamalik yang menyatakan

bahwa proses kelompok memiliki karakteristik atau segi-segi relasi,

interaksi, partisipasi, kontribusi, afeksi dan dinamika. Tiap individu

berhubungan satu sama lain, setiap individu memberikan sumbangan

pikiran, setiap individu saling mempengaruhi, setiap individu ikut aktif,

setiap individu mendapat pembagian tugas dan setiap individu

mengembangkan sifat-sifat personal-sosial-moral dan karenanya kelompok

senantiasa hidup berubah, berkembang, yang berarti bersifat dinamis.24

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Vygotsky yang mengatakan

bahwa:

Jika hari ini anak mampu bekerjasama, esok dia akan mampu
mengerjakan sesuatu secara mandiri. Kerjasama melalui belajar
kelompok di mana anak saling berinteraksi dengan bertanya dan
mengemukakan pendapat adalah fondasi sukses di kemudian hari.
Berbicara (talk) adalah sentral untuk pengembangan sosial dan
pertumbuhan intelektual.25

Metode Question Studeny Have (QSH) adalah salah satu tipe

instruksional dari belajar aktif (active learning) yang termasuk dalam

bagian Collaborative learning (belajar dengan cara bekerja sama) yang

bertujuan melatih kemampuan bekerja sama, melatih kemampuan

mendengarkan pendapat orang lain, peningkatan daya ingat terhadap

materi yang dipelajari, melatih rasa peduli dan kerelaan untuk berbagi,

24 Oemar Hamalik, Op.cit., h. 154
25 http://ktiptk.blogspirit.com/archive/2009/01/24/belajar-kelompok.html - _ftn1,



20

meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain, melatih kecerdasan

emosional, mengasah kecerdasan interpesonal, meningkatkan motivasi dan

suasana belajar serta kecepatan dan hasil belajar dapat lebih meningkat.

5. Hubungan Model Pembelajaran Aktif Melalui Metode Question
Student Have (QSH) dengan Hasil belajar Matematika

Dalam proses belajar mengajar diketahui bahwa strategi

pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya

pencapaian tujuan, karena dengan strategi yang tepat maka seorang

pendidik akan mampu menyampaikan materi sebagaimana perkembangan

anak didik. Selain itu tanpa strategi pembelajaran, suatu materi tidak akan

dapat terproses secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan

pendidikan seperti yang diharapkan.

Kegiatan pembelajaran sendiri diselenggarakan adalah untuk

membangun watak, peradaban dan meningkatkan mutu kehidupan peserta

didik. Karenanya kegiatan pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi

peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan

diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan prilaku khusus

supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan

mewujudkan masyarakat belajar.

Hasil belajar merupakan tujuan untuk mengetahui tuntas atau

tidaknya seseorang setelah menerima dan menyelesaikan soal-soal dari

materi pelajaran matematika yang telah diberikan. Hasil belajar sangat

dipengaruhi oleh baik tidaknya kualitas pembelajaran. Salah satu usaha
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agar pembelajaran berkualitas adalah dengan pembelajaran aktif melalui

metode Question Student Have.

Penerapan pembelajaran aktif melalui metode Question Student Have

bertujuan untuk membina siswa dalam mengembangkan kemampuan

bertanya dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak menjadi pasif.

Aktifnya siswa dalam proses pembelajaran memungkinkan akan terjadinya

perbaikan terhadap pemahaman siswa. Dalam konteks ini siswa bebas

mengungkapkan permasalahan-permasalahan, pendapat, dan mendapat

kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mereka terhadap matematika

berdasarkan pengetahuan informal. Jika siswa mudah menyerap materi yang

diberikan, maka diharapkan hasil belajar matematika siswa akan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif

melalui metode Question Student Have akan dapat meningkatkan keaktifan

siswa sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar.

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian kali ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu

diantaranya penelitian dengan judul:

1) Penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir (01304227) dengan judul

“Pengaruh Strategi Question Student Have terhadap Peningkatan Prestasi

Belajar Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dasar Islam KH. Romly Tamim Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak

Surabaya.”
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Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran

Strategi Question student Have Sekolah Dasar Islam KH Romly Tamim

Kenjeran Surabaya dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan efektif

dan efisien atau tergolong baik, dan mengalami peningkatan prestasi

siswa.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Marina dengan judul “Upaya

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Peserta didik dengan

Menggunakan Metode Belajar Aktif Tipe Question Student Have (QSH) di

Kelas VII SMP Negeri 17 Kota Jambi’’.

Hasil penelitian diketahui dari hasil belajar siklus I yang diikuti 42

orang siswa. Nilai rata-rata yang diperoleh meningkat dari 59,52 pada

siklus I menjadi 68,22 pada siklus II dan meningkat menjadi 76,18 pada

siklus III. Siswa yang memperoleh nilai ≥ 6,5 sebanyak 36 orang, ini

berarti keberhasilan klasikal telah mencapai 85,71%. Sedangkan siswa

yang belum berhasil 6 orang atau sekitar 14,28%. Angka ini menunjukkan

bahwa tindakan dapat dikatakan berhasil.26

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, metode Question Student

Have QSH) telah diterapkan untuk meningkatkan prestasi belajar PAI dan

hasil belajar Fisika. Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan penelitian

terhadap hasil belajar matematika siswa.

26 Marina, Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Fisika Peserta didik
Dengan Menggunakan Metode Belajar Aktif Tipe Question Student Have (QSH) Di Kelas VIIC
SMP Negeri 17 Kota Jambi, Skripsi, (Jambi: Perpustakaan FKIP Universitas Jambi, 2009)
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C. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

1) Model Pembelajaran Aktif dengan Metode Question Student Have
(QSH)

Langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan

skenario pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru memberi salam

2) Guru mengabsen

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

4) Guru menjelaskan langkah – langkah dalam pembelajaran dengan

metode Questin Student Have

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi siswa dalam kelompok belajar

2) Guru membagikan LKS kepada seluruh siswa

3) Guru mempersilahkan siswa membaca LKS yang telah dibagikan,

menjawab soal-soal yang ada diLKS dan membaca buku paket

(dengan memberikan batas waktu)

4) Guru membagikan kartu kosong kepada setiap kelompok

5) Guru mempersilahkan siswa menuliskan materi yang belum

dipahami (bisa berupa soal-soal).

6) Guru meminta siswa memutar kartu tersebut searah keliling jarum

jam kepada kelompok lain. Ketika setiap kartu diedarkan pada

kelompok berikutnya, kelompok tersebut harus membacanya dan
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memberikan tanda cek di sana jika pertanyaan yang mereka hadapi

sama.

7) Jika kartu sudah kembali pada pemiliknya, hitung jumlah tanda yang

ada.

8) Mintalah siswa untuk membacakan pertanyaan dan mempersilahkan

siswa lain yang tahu jawabannya untuk menjawab (hal ini sebagai

indikasi untuk mengetahui sampai dimana pemahaman siswa

terhadap materi yang telah dipelajari).

9) Guru menambahi atau membenarkan jawaban.

10) Kumpulkan semua kartu (pertanyaan) karena dapat dijadikan acuan

pertemuan selanjutnya.

c. Guru Kegiatan Penutup

1) Guru meminta beberapa orang siswa menyimpulkan materi yang

telah dipelajari.

2) Guru melengkapi kesimpulan siswa

3) Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal latihan

4) Kemudian guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa.

2) Hasil Belajar Matematika Siswa

Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar.

Masalahnya adalah  sampai di tingkat mana hasil belajar yang telah

dicapai. Sehubungan dengan ini Nana Sudjana, Djamarah dan Azwan Zain

memberikan acuan dalam penentuan tingkatan atau taraf keberhasilan
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pembelajaran. Adapun tingkat keberhasilan tersebut adalah sebagai

berikut: 27

a. Istimewa / maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan

Itu dapat  dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali / optimal : Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh

siswa.

c. Baik / minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya

60% s.d 75% saja dikuasai oleh siswa.

d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang

dari 60% dikuasai oleh siswa.

Dari data tingkatan atau taraf keberhasilan pembelajaran, dapat kita

lihat bagaimana format daya serap siswa dalam pembelajaran dan

persentase keberhasilan dalam mencapai tujuan instruksional khusus atau

indikator tersebut. Sehingga dapatlah diketahui keberhasilan proses

pembelajaran yang telah dilakukan siswa dan guru.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

27 Nana Sudjana, Op.cit., h. 107.



26

Ha : Ada Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aktif Melalui Metode

Question Student Have (QSH) terhadap Hasil Belajar Matematika

Siswa SMP Negeri 2 Kampar

H0 : Tidak ada Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aktif Melalui

Metode Question Student Have (QSH) terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa SMP Negeri 2 Kampar
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

C. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimental design dengan

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan desain pretest - postest control

group design 28 . Desain ini memiliki satu kelompok eksperimen yang

diberikan suatu perlakuan yang diberikan pretest dan kemudian diberikan

posttest dan satu kelompok kontrol yang diberikan pretest dan kemudian

diberikan posttest tanpa  diberikan perlakuan.29

TABEL III.1
RANCANGAN PRETEST – POSTEST CONTROL GROUP

DESIGN
Kelompok Pretes Perlakuan Postes
Eksperimen √ X √
Kontrol √ O √

Keterangan

O :   Pembelajaran Konvensional

X : Perlakuan dengan Pembelajaran Aktif Melalui Metode Question Student

Have (QSH).

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung :
Alfabeta, 2010, h.79

29 Yulius Slamet, Pengantar Penelitian Kuantitatif, (Surakarta: Lembaga
Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS (UNS Press),
2008, h. 102.
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D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan pada semester Ganjil di SMP Negeri

2 Kampar Kabupaten Kampar pada kelas VIII Tahun Ajaran 2013/2014 yang

beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 45 Kabupaten Kampar.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 2

Kampar Tahun Pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari 11 Kelas dengan rincian

seperti yang tertera di tabel berikut ini.

TABEL III.2
DAFTAR KEADAAN SISWA SMP NEGERI 2 KAMPAR

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kelas
Jumlah

Jumlah
Laki – laki Wanita

Kelas VII 30 53 83
Kelas VIII 28 32 60
Kelas IX 32 35 67
Jumlah 90 120 210

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

peneliti terhadap kedua sampel yang diambil yaitu homogenitas, jumlah siswa

yang genap sesuai untuk dilaksanakan metode QSH serta jadwal belajar

kedua kelas yang berada dalam hari yang sama.
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F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan peneliti untuk melihat atau mengamati

kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran matematika berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, data

guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Kampar

Kabupaten Kampar.

3. Tes

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan

untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, inteligensia,

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.30 Soal disusun dalam

beberapa butir soal essay yang berguna untuk mengukur hasil belajar

matematika siswa.

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa pada masing-masing

sampel, peneliti telah mengujicobakan soal-soal tersebut dan menganalisis

soal uji coba untuk melihat validitas butir soal, daya pembeda, tingkat

kesukaran, dan reliabiltas soal. Karena dengan menggunakan instrument

yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, diharapkan hasil

penelitian akan menjadi valid (saheh). 31 Senada dengan pernyataa

30 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 58
31 Riduwan, Belajar Mudah (Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti

Pemula), Bandung: Alfabeta, 2010, h.97.
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Arikunto bahwa instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan

penting yaitu valid dan reliabel.32

a. Validitas Tes

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur.33 Untuk melakukan uji validitas

suatu soal, harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud

dengan skor totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut

digunakan rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut :34

= . ∑ − (∑ )(∑ ). ∑ − (∑ ) . ∑ − (∑ )
di mana:

r hitung :  Koefisien validitas∑ :  Jumlah skor item∑ :  Jumlah skor total (seluruh item)

N :  Jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

= √ − 2√1 −
Distrubusi (Tabel t) untuk = 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n-2).

Kaidah keputusan:

Jika t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya

32 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h.211

33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2010), h.173

34Riduwan, Op, Cit., h.98.
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Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid

Jika instrument itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah:

TABEL III.3
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besarnya r Interpretasi
0,80 < r <1,00 Sangat tinggi
0,60 < r < 0,79 Tinggi
0,40 < r < 0,59 Cukup Tinggi
0,20 < r < 0,39 Rendah
0,00 < r < 0,19 Sangat rendah

Sumber: Riduwan

b. Reliabilitas Tes

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi,

sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Untuk

menghitung reliabilitas tes ini digunakan rumus alpha dengan rumus :35

= ∑ − ∑
= ∑ − ∑
= kk − 1 1 − ∑ 	

Keterangan:

= Nilai Reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

35 Riduwan, Op. Cit., h.115-116
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= Varians total∑ = Jumlah kuadrat item Xi∑ = Jumlah item Xi dikuadratkan∑ = Jumlah kuadrat X total∑ = Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah item

= Jumlah siswa

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi,

sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya.36

Berikut  tabel proporsi reliabilitas tes dapat dilihat pada Tabel II :

TABEL III.4
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Tes Kriteria
0,70  < r11 1,00 Sangat tinggi
0,40 < r11 0,70 Tinggi
0,30 < r11 0,40 Sedang
0,20 < r11 0,30 Rendah
0,00 < r11 0,20 Sangat rendah

c. Daya Pembeda Soal

Yang dimaksud dengan daya pembeda suatu soal tes ialah

bagaimana kemampuan soal itu untuk membedakan siswa yang termasuk

kelompok pandai (upper group) dengan siswa yang termasuk kelompok

kurang (lower group). Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung

dengan menggunakan rumus berikut:

36 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993), h. 104.



33

= 	∑ + ∑ −( − )
Keterangan:

DP   = Daya Pembeda

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada

Tabel III : 37

TABEL III.5
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Kriteria
DP < 0 Sangat Jelek

0,00  DP < 0,20 Jelek
0,20 DP < 0,40 Cukup
0,40 ≤ 	DP < 0,70 Baik
0,70 ≤ 	DP < 1,00 Sangat Baik

d. Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus:

37 Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 210.
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= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

SA   = Jumlah skor atas

SB = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

TABEL III.6
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Indeks Kesukaran Kriteria≥ 0,70 Mudah0,40 ≤ < 0,70 Sedang≤ 0,39 Sukar

G. Teknik Analisis Data

Teknik  analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

1. Tes-t

Tes”t’’ adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua buah sampel (dua buah

variabel yang dikomparatifkan)38.  Sebelum melakukan analisis dengan

38 Hartono, SPSS16.0, Analisis Data Statistika dan Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2008), h.146
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tes”t” ada dua syarat yang harus di lakukan terlebih dahulu dilakukan

yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan metode Liliefors, dengan

ketentuan jika Lhitung < Ltabel maka data normal. Nilai Ltabel diperoleh

dari tabel uji Liliefors. Sedangkan Lhitung adalah harga terbesar dari|F( ) – S(Zi)	|,	dimana dihitung dengan rumus angka normal baku :

= − ̅	
x = 	rata – rata

s = simpangan baku

Nilai F(Zi) adalah luas daerah di bawah normal untuk Z yang lebih

kecil dari Zi. Sedangkan nilai S(Zi) adalah banyaknya angka Z yang

lebih kecil atau sama dengan Zi dibagi oleh banyaknya data (n).

b. Uji Homogenitas

Dalam pemilihan sampel terlebih dahulu diadakan uji

homogenitas pada populasi. Data yang akan diuji homonegenitasnya

adalah data hasil pretest siswa pada kedua kelas. Data tersebut diuji

dengan Metode Bartlet.
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     1inLogSB

Jika pada perhitungan data awal diperoleh 22
tabelhitung XX  berarti data

tidak homogen, tetapi jika 22
tabelhitung XX  berarti data homogen.

Setelah data pretes, postes diuji normalitasnya, selanjutnya untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbadaan maka dilakukan dengan uji beda

melalui uji tes t dengan rumus sebagai dengan rumus sebagai baerikut:39

22
0

11

























N

SDy

N

SDx

MyMx
t

Keterangan :

Mx = Mean Variabel X

My  = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N    = Jumlah Sampel

Jika data berdistribusi normal tetapi tidak homogen,maka rumus

yang digunakan adalah rumus t1
. Adapun rumus t1 yang digunakan yaitu :40=

Keterangan :

1= Rata-rata kelas eksperimen

39 Hartono, Statistik Untuk penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), h.208
40 Sudjana,Op Cit ,.h.240
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2= Rata-rata kelas kontrol

s1= Varians kelas eksperimen

s2= Varians kelas kontrol

n1=Jumlah anggota sampel kelas eksperimen

n2= Jumlah anggota sampel kelas control

Jika data tidak berdistribusi normal, maka akan digunakan statistik

non parametrik yaitu salah satu diantaranya uji U Mann Whitney. Adapun

rumusnya adalah:41

U = N1 N2 +
	 (	 )

- R1

M =
		

SD =
		 	( 	 		 	 	 )

z =

Keterangan :

U = Jumlah Peringkat

N1 = Jumlah Sampel 1

N2 = Jumlah Sampel 2

R1 = Jumlah Rangking pada sampel 1

M  = rata – rata

SD = Standar Deviasi

Cara memberi interorestasi uji statistik ini dilakukan dengan

mengambil keputusan dengan ketentuan :

a. Jika t0 ttabel maka hipotesis nihil (H0) ditolak, artinya terdapat

perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti

41 Andi Supangat, Statistika dalam kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik,
(Jakarta: Kencana, 2010), h.375
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pembelajaran aktif melalui metode Questin Student Have dengan siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Jika  t0 < ttabel maka H0 diterima,artinya tidak terdapat perbedaan hasil

belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran aktif

melalui metode Questin Student Have dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.
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