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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Strategi Question Student Have

a. Pengertian Question Student Have

Dalam bukunya Active Learning, Melvin L. Silberman mengatakan

bahwa strategi Question Student Have merupakan cara pembelajaran siswa

aktif yang tidak membuat siswa takut untuk mempelajari apa yang siswa

harapkan dan butuhkan.11 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.12 Sedangkan menurut agus suprijono strategi Question

Student Have adalah teknik untuk mempelajari keinginan dan harapan siswa

guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya.13

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Question

Student Have adalah suatu strategi pembelajaran siswa aktif mambuat

pertanyaan akan pelajaran yang dibutuhkannya sehingga kemampuan yang

dimilikinya tergali secara maksimal.

11Melvin L. Silberman, 2006, Active Learning, Bandung: Nusamedia, h. 91
12Hisyam Zaini, 2008, Strategi pembelajaran Aktif, Jogjakarta: Pustaka Insan Madani, h. 17
13Agus suprijono, 2009, Cooperative Learning:Teori dan Apikasi Paikem, Surabaya: Pustaka

Pelajar, h. 108
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Pada hakekatnya belajar adalah bertanya dan menjawab pertanyaan,

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap

individu.14 Sedangkan menjawab pertanyaan menunjukkan kemampuan

seseorang dalam berfikir. Dalam proses belajar mengajar peran bertanya

sangatlah penting, sebab melalui pertanyaan guru dapat mengetahui yang

diharapkan dan dibutuhkan siswa, sehingga guru dapat membimbing dan

mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya.

Baik pertanyaan yang diajukan oleh guru maupun pertanyaan yang berasal

dari siswa sendiri.

Strategi 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, membaca,

dan ada yang senang belajar berpraktek langsung.15 Inilah yang disebut

dengan gaya belajar, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang

berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya strategi mengajar yang baik.

Filosofi mengajar yang baik adalah bukan hanya sekedar

mentransfer pengetahuan kepada siswa, akan tetapi bagaimana membantu

siswa supaya mengapresiasikan rasa keingintahun dan pengetahuan yang

sudah dimilikinya.16 Salah satu cara mengapresiasikannya adalah dengan

cara bertanya, sebab dengan bertanya itu dia akan mengalami proses belajar.

Karena pada hakekatnya belajar adalah bertanya dan menjawab pertanyaan,

Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap

14Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran,  Jakarta: Kencana Prenada Media, h.266
15Oemar Hamalik, 2010, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, h. 73
16Ramayulis, 2011, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 97
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individu.17 Sedangkan menjawab pertanyaan menunjukkan kemampuan

seseorang dalam berfikir.

Dalam proses belajar mengajar peran bertanya sangatlah penting,

sebab melalui pertanyaan guru dapat mengetahui yang diharapkan dan

dibutuhkan siswa, sehingga guru dapat membimbing dan mengarahkan

siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Baik pertanyaan

yang diajukan oleh guru maupun pertanyaan yang berasal dari siswa sendiri.

Didalam islam kita dianjurkan untuk bertanya hal ini sesuai dengan firman

allah yaitu:18

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُمونَ َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إِال ِرَجاال نُوِحي إِلَْیِھْم فَاْسأَلُو ا أَْھَل الذِّ

“Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan
beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka
Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada
mengetahui”.( Qs: Al-Anbiya: 7)

Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya

yang yang dalam hal ini diperankan oleh guru. Bertanya akan sangat

berguna dalam suatu pembelajaran, karena dapat: 1) Menggali informasi

tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran. 2)

Membangkitkan minat siswa untuk belajar. 3) merangsang keingintahuan

siswa terhadap sesuatu 4) Memfokuskan siswa pada sesuatu yang

diinginkan 5) Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan

sesuatu.

17Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran,  Jakarta: Kencana Prenada Media, h.266.
18Abuddin Nata, 2009, Tafsir Tarbawi, Tafsir Ayat Pendidikan, Jakarta: Kencana, h.59
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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 didalam kertas kemudian dibahas bersama-sama.

Sementara itu dari segi waktu strategi 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.

b. Langkah-langkah pelaksanaan Question Students Have

Langkah-langkah pelaksanaan Question Students Have adalah

sebagai berikut :19

1. Bagikan kartu/kertas kosong kepada setiap siswa.

2. Mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai

materi yang sedang dipelajari: baik pertanyaan tersebut belum

dipahami, sudah dipahami, atau permasalahan kontemporer.

3. Putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan

kepada peserta berikutnya, setiap siswa harus membacanya dan

memberikan tanda cheklist pada kartu itu.

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

seluruh pertanyaan kelompok tersebut. Tanda cheklist terbanyak

19 Melvin L. Silberman, 2006, Active Learning, Bandung: Nusamedia, h.92
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mengidentifikasi pertanyaan itu bagus. Jawab masing-masing pertanyaan

tersebut dengan :

a. Jawaban langsung atau berikan jawaban yang berarti.

b. Menunda pertanyaan sampai waktu yang tepat.

c. Pertanyaan tersebut tidak menunjukkan suatu pertanyaan.

5. Panggil beberapa peserta berbagai pertanyaan secara sukarela,

sekalipun mereka tidak memperoleh suara terbanyak.

6. Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi pertanyaan

yang mana Anda mungkin menjawabnya di pertemuan berikutnya.

Variasi pelaksanaan Question Students Have adalah sebagai berikut :

1. Jika kelas terlalu besar dan memakan waktu saat Anda memberikan

kartu pada kelompok, buatlah kelas menjadi sub-kelompok dan ikuti

instruksi yang sama. Atau kumpulkan kartu dengan mudah tanpa

menghabiskan waktu dan jawab salah satu pertanyaan.

2. Meskipun meminta pertanyaan dengan kartu indeks, mintalah peserta

menulis harapan mereka mengenai kelas, topik yang akan Anda bahas,

atau alasan dasar untuk partisipasi kelas yang akan mereka amati.

c. Jenis-jenis Pertanyaan

Untuk memudahkan dan tercapainya tujuan penggunaan strategi

Question Student Have maka penting untuk mengetahui jenis-jenis

pertanyaan. Dimana menurut Taksonomi Bloom terdiri dari:20

1. Pertanyaan pengetahuan

20Marno dan M. Idris, 2008, Strategi dan Metode Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-Ruzz, h.135-138.
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Adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang

sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari murid.

Kata kata yang yang sering digunakan dalam penyusunan pertanyaan ini

biasanya adalah apa, kapan siapa atau sebutkan. Misalnya: Apa yang

dimaksud dengan rukun?

2. Pertanyaan pemahaman

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan jalan

mengorganisasi informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata

sendiri, atau menginterpretasikan informasi yang dilukiskan melalui

grafik atau kurva dengan jalan membanding-bandingkan. Kata-kata yang

sering digunakan adalah jelaskan dan uraikan. Misalnya: Apa manfaat

dari sholat berjamaah?

3. Pertanyaan penerapan

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban tunggal dengan cara

menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kreteria dan lain-lain

yang pernah diterimanya pada suatu kasus atau kejadian yang

sesungguhnya. Misalnya: Tunjukkan cara wudlu yang benar?

4. Pertanyaan analisis

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara

mengidentifikasi motif masalah yang ditampilkan, mencari bukti-bukti

atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu kesimpulan atau

generalisasi yang ditampilkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan
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informasi yang ada. Misalnya: Mengapa orang yang sholatnya rajin lebih

sulit digoda setan dari pada orang yang jarang sholat?

5. Pertanyaan sintesis

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban lebih dari satu, serta

berbentuk ramalan. Dimana pemecahan masalah dengan

mengembangkan imajinasi dan komunikasi dengan kenyataan. Misalnya;

Apa yang akan anda lakukan berkaitan dengan penyebaran Islam?

6. Pertanyaan evaluasi

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara

memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang

ditampilkan. Misalnya: Bagaimana penilaian anda tentang bunga bank?

d. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Question Student Have

Secara umum setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan

dan kelemahan masing-masing, begitupun dengan strategi Question Student

Have. Jadi hal semacam ini penting diketahui oleh guru agar penggunaannya

tepat waktu dan sasarannya.21

1. Kelebihan

a) Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun

sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan

bergurau saat pelajaran berlangsung. Karena siswa dituntut

mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab

pertanyaan.

21 Hisyam Zaini, 2008, Strategi pembelajaran Aktif,  Jogjakarta: Pustaka Insan Madani, h. 17-18
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b) Dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan

ingatannya terhadap pelajaran.

c) Mampu mengembangkan keberanian dan ketrampilan siswa dalam

menjawab dan mengemukakan pendapatnya

2 . Kelemahan

a) Tidak semua siswa mudah membuat pertanyaan karena tingkat

kemampuan siswa dalam kelas berbeda-beda.

b) Waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi

kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya.

c) Siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan siswa

kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya.

2. Minat Belajar Siswa

a. Pengertian Minat Belajar Siswa

Untuk dapat memahami minat, di bawah ini akan dikemukakan

beberapa pendapat para ahli mendefinisikan tentang minat, diantaranya:

a. Slameto, Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu

hal atau aktivitas.22

b. Sholeh Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul At Tarbiyah wa Thuruqu at

Tadris Juz 1, mendefinisikan

الھتمام ھو استعدادفى مظاھر الفعاال 23

“Minat adalah kecenderungan yang berhubungan dengan perbuatan”

22 Slameto, 2008, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
h.180.

23 Sholeh Abdul Aziz, 1971, At Tarbiyah wa Thuruqu at Tadris Juz 1, Makkah: Darul Ma’arif, h.
206
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Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa minat adalah

kecenderungan terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu campuran perasaan

senang, harapan, perasaan tertarik, pemusatan perhatian yang terlahir dengan

penuh kemauan dan kecenderungan-kecenderungan yang lain yang mengarah

untuk belajar. Sedangkan pengertian belajar para ahli mendefinisikan sebagai

berikut:

a. Jabir Abdul Hamid Jabir dalam bukunya yang berjudul Siikuuluujiyyah At

Ta’lum mendefinisikan:

24 لتعلم بانھ تغیر فى االراء أوتعدیل فى السلوف عن الخیرة الموان یعرف ا

“Dinamakan Belajar dikarenakan karena adanya perubahan tindakan atau
penyesuaian tingkah laku melalui pengetahuan”.

b. Oemar Hamalik, Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui

interaksi antara individu dan lingkungan.25

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa belajar adalah usaha

perubahan-perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Setelah mengetahui definisi dari minat dan belajar maka bisa diambil

kesimpulan bahwa minat belajar adalah suatu kecenderungan hati seseorang

terhadap sesuatu obyek, yang disertai adanya perhatian dan keaktifan yang

saling berhubungan untuk tujuan melalui aktifitas disengaja akhirnya

melahirkan perubahan yang relative tetap baik berupa pengetahuan, sikap dan

keterampilan.

24Jabir Abdul Hamid Jabir, 1978, Siikuuluujiyyah At Ta’lum, Mesir: Daarun Nahdhoh Al
Arabiyah, hlm. 8.
25Oemar hamalik, 2010, Pendekatan Baru Strategi belajar mengajar Berdasarkan CBSA,
Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet IX, hlm. 44.



18

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat

Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan diperoleh kemudian. Menurut Lester

D. Crow dan Alice Crow ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

tumbuh berkembangnya minat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.26

Faktor Internal ( faktor dalam diri siswa ) yang mempengaruhi minat belajar

siswa terdiri dari:

1) Motivasi. Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas

tertentu guna mencapai suatu tujuan.27 Minat mempunyai hubungan yang erat

dengan motivasi sebab motivasi muncul karena adanya kebutuhan begitu juga

minat sehingga dapat dikatakan bahwa minat adalah alat motivasi yang pokok.

2) Kebutuhan. Seseorang yang berbuat atau melakukan sesuatu, sedikit

banyaknya ada kebutuhan di dalam dirinya atau sesuatu yang hendak

dicapainya.28

3) Sikap terhadap Obyek. Sikap senang terhadap obyek dapat memperbesar

minat seseorang terhadap suatu obyek. Sebaliknya jika seseorang mempunyai

rasa tidak senang terhadap obyek maka minatnya juga sedikit.

4) Tingkat Kecerdasan. Seseorang yang cerdas dapat mengkondisikan diri

untuk menentukan apakah berminat atau tidak.

5) Kesehatan. Kondisi organ tubuh seperti kebugaran jasmani, tingkat gizi

mempengaruhi kondisi fisik seseorang sehingga berpengaruh terhadap minat

suatu aktivitas.

26Lester D. Crow dan Alice Crow, 1989, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Nur Cahaya, h 303
27Djalali, 2007, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara,  h. 101
28Ngalim Purwanto, 2000, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  h. 61
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Sedangkan Faktor Eksternal ( faktor dari luar) yang mempengaruhi minat

belajar siswa terdiri adalah:

1) Lingkungan Sosial. Meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Keluarga memegang peranan penting karena keluarga adalah sekolah pertama.

Dalam keluargalah seseorang dapat membina kebiasaan, cara berfikir, sikap

dan cita-cita yang mendasari kepribadianya.29 Lingkungan sosial inilah yang

dapat mempengaruhi minat karena kebiasaan yang telah ada pada lingkungan-

lingkungan tersebut.

2) Lingkungan Non Sosial. Meliputi gedung sekolah dan letaknya, tempat

tinggal dan letaknya, keadaan belajar, waktu belajar dan sebagainya. Hal ini

terkait dengan sarana dan fasilitas yang menunjang minat seseorang.

c. Usaha Untuk Membangkitkan Minat.

Minat dapat timbul karena daya tarik luar dan juga datang dari hati

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar

artinya untuk mencapai dan memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu.

Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal antara lain karena keinginan

yang kuat untuk menaikan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik

serta ingin hidup bahagia.30

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi,

sebaliknya minat yang rendah akan menghasilkan prestasi rendah. Pelajaran

akan berjalan lancar bila ada minat. Anak-anak malas, tidak belajar, gagal

29Ngalim Purwanto, 2000, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  h. 104
30M. Dalyono, 1991, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 56-57
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karena tidak ada minat. Agar Minat belajar itu bisa timbul maka perlu cara-cara

sebagai berikut:31

1 . Bangkitkan suatu kebutuhan dengan membuat suatu keinginan .

2 . Hubungkan dengan pengalaman yang lampau.

3 . Beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik.

4 . Gunakan berbagai bentuk belajar seperti diskusi, kerja kelompok,

membaca, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa minat besar pengaruhnya

terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran akan

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya.

Minat merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan kegairahan

belajar siswa dalam rentang waktu tertentu oleh karena itu guru perlu

membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan mudah dipahami.

Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik dari

pada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila siswa tertarik akan sesuatu

karena sesuai dengan kebutuhannya, atau merasa bahwa sesuatu yang

dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya.

3. Hubungan Strategi Question Student Have terhadap Minat Belajar Siswa

Dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan murid sangat dipengaruhi

oleh minat belajarnya. Salah satu yang mempengaruhi minat belajar adalah

strategi pembelajarannya. Supaya minat belajar murid itu tinggi, maka Guru

harus memiliki strategi yang bagus, efektif, dan efisien.

31Slameto, 2008, Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, h. 90
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Suatu strategi  dikatakatakan efektif dan efisien, apabila dalam

penerapannya relatif menggunakan tenaga, usaha, biaya, dan waktu yang kecil.

Semakin sedikit tenaga, waktu dan usaha yang dikeluarkan maka strategi itu

semakin efektif dan efesien”32. Sedangkan strategi itu dikatakan bagus jika

bisa mengaktifkan siswa dalam belajar dan memperoleh hasil yang diharapkan.

salah satu strategi yang bagus, efektif, dan efisien tersebut adalah strategi

Question Student Have.

Strategi Question Student Have dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi murid untuk lebih aktif. Seandainya ada murid yang tidak mengerti

tentang materi yang dipelajari, pada saat itulah terjadi Tanya jawab yang

mengakibatkan pertukaran ilmu pengetahuan dan proses pelatihan mental

keberanian untuk bertanya. Dengan ini murid akan lebih semangat  untuk

belajar sehingga timbul minat belajar yang tinggi.

B. Penelitian Relevan

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, peneliti menemukan karya ilmiah dengan salah satu judul yang sama

yaitu sama-sama tentang penerapan strategi Question Student Have. Adapun

penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rostina dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Penggunaan Strategi Question Student Have (QSH) Untuk Meningkatkan

aktifitas Belajar Matematika pada Siswa Kelas III SD Negeri 033

Bangkinang”. Dari hasil observasi pada siklus 1 hanya mencapai skor 175

32Slameto, 2008, Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, h. 90
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yaitu dalam kriteria rendah, dengan rata-rata 39,4 %. Sedangkan hasil

pengamatan aktifitas murid pada siklus II hanya mencapai skor 270 (dalam

kriteria tinggi), dengan rata-rata 60,8 %. Perbedaan penelitian rostina dengan

penelitian yang penulis lakukan terletak pada tujuan penelitian, saudari

rostina bertujuan untuk meningkatkan aktifitasbelajar matematika sedangkan

penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar pendidikan agama islam.

Sedangkan persamaanya sama-sama menggunakan Strategi Question Student

Have.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasim dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Penerapan Strategi Question Student Have (QSH) Untuk Meningkatkan

keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq di Kelas IV

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadunnas Pasir Pandak Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu”. Dari hasil observasi pada siklus 1 hanya mencapai

55 % (kategori rendah). Sedangkan hasil pengamatan aktifitas murid pada

siklus II hanya mencapai 82,9%(kategori tinggi). Perbedaan penelitian M.

Hasim dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tujuan penelitian,

saudara M. Hasim bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar Aqidah

Akhlaq atau berbentuk PTK, sedangkan penelitian ini hanya untuk

mengetahui minat belajar pendidikan agama islam. Sedangkan persamaanya

sama-sama menggunakan Strategi Question Student Have.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni yang berjudul “Penerapan Strategi

Pembelajaran Kooperatif Tipe Paired Story Telling Untuk Meningkatkan

Minat Belajar pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V SD Negeri 012 Koto
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Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar”. Dari hasil observasi pada siklus 1 hanya

mencapai, dengan rata-rata 63,8 % (kriteria rendah). Sedangkan hasil

pengamatan aktifitas murid pada siklus II mencapai 70,5 % (kriteria tinggi).

Perbedaan penelitian Wahyuni dengan penelitian yang penulis lakukan

terletak pada strategi yang digunakan, saudari Wahyuni menggunakan

strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Paired Story Telling sedangkan

penelitian ini menggunakan strategi Question Student Have. Sedangkan

persamaanya sama-sama mencari hasil minat belajar siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini untuk menjabarkan untuk menjabarkan konsep teoritis

kedalam bentuk kongkrit, agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:

1 . Strategi pembelajaran Question Student Have merupakan variabel bebas

yang disimbolkan dengan (X). Adapun guru dapat dikatakan berhasil

menerapkan strategi pembelajaran Question Student Have apabila terdapat

indikator sebagai berikut:

a) Guru menentukan topik yang sudah dipelajari

b) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, tiap kelompok

maksimal terdiri dari 4 siswa

c) Guru meminta siswa untuk duduk berkumpul pada kelompok yang telah

ditentukan

d) Guru meminta setiap siswa menuliskan 1 pertanyaan dikertas dari topik

yang sudah dipelajari
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e) Guru memastikan tulisan siswa dapat dibaca oleh temannya ketika

digeser keteman sampingnya.

f) Guru meminta siswa menggeser pertannyaan  tersebut keteman

sampingnya searah jarum jam

g) Guru meminta temannya membaca pertannyaannya, kalau pertannyaan

itu layak dibahas, maka centanglah (checklist)

h) Guru meminta siswa yang mendapat checklist terbanyak pada

pertannyaan untuk membacakan pertannyaan

i) Guru mempersilahkan siswa merespon pertannyaan tersebut dengan

jawaban langsung secara singkat.

j) Guru mengklarifikasi hasil diskusi

2 . Minat belajar siswa merupakan variabel terikat yang disimbolkan dengan (Y).

Untuk mengetahui meningkatnya minat belajar siswa dapat dilihat dari

indikator-indikator sebagai berikut:

a ) Siswa tepat waktu dalam mengikuti  pembelajaran.

b ) Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru selama proses

pembelajaran.

c ) Siswa bertanya kepada guru dan teman-temannya ketika menemukan

kesulitan selama proses pembelajaran.

d ) Siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir.

e ) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

f ) Siswa dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru.
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g) Siswa mempertahankan pendapat yang diyakini kebenarannya dengan

penuh percaya diri.

6. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti berasumsi bahwa:

1) Kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan berbeda-beda

2) Penerapan strategi Question Student Have mempengaruhi minat belajar

siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif

(Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan strategi

Question Student Have terhadap minat belajar siswa.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan strategi

Question Student Have terhadap minat belajar siswa.


