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ABSTRAK

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperative Tipe Question Student Have ( QSH) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Perintis 2

Bandar Lmpung Tahun Ajaran 2017 / 2018

Oleh:
Juwita Rohmatul Ulla

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe QSH terhadap hasil belajar siswa.Penelitian ini berlatar belakang 
adanya pendidik yang kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran yang kurang 
menarik sehingga mengakibatkan siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang 
monoton.

Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperiment dengan bentuk 
Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI SMA 2 Perintis Bandar Lampung dengan sampel penelitian terdiri dari 2 
kelas yang diperoleh menggunakan teknik purposive Sampling yakni kelas 
eksperimen (XI IPA 3) yang diterapkan model pembelajaran QSH dan kelas kontrol 
(XI IPA 5) yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen tes (pretest dan postest). 

Hasil belajar peserta didik dilakukan tes dengan soal pilihan ganda berjumlah 
20. Lalu untuk mengetahui keterlaksanaan model QSH di lakukan observasi Uji 
hipotesis digunakan untuk mengetahui, ada atau tidaknya pengaruh model QSH
terhadap hasil belajar siswa, setelah dianalisis dengan menggunkan uji-t didapat 
thitung>ttabel(0,05) yaitu dengan nilai 5,036>2,010. Hal ini menunjukkan bahwa model  
QSH berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif,QSH (Question Student Have), Hasil 
Belajar siswa
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MOTTO

فَھَآءُۗ قَالُٓوْا أَنُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلنَّاسُ قِیَل لَھُۡم َءاِمنُوْا َكَمآ َءاَمَن َوإَِذا أََالٓ إِنَّھُۡم ھُُم ٱلسُّ
فَھَآءُ  ِكن الَّ یَۡعلَُموَن ٱلسُّ   ١٣َولَٰ

Artinya : Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-
orang lain telah beriman". Mereka menjawab: "Akan berimankah kami 
sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, 
sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak 
tahu (Q.S Al Baqarah Ayat 13)

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri.”
~Jhon Dewey
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangankan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, dan

kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1Berbeda dengan pendapat Trianto yang 

mendefinisikan pendidikan lainnya. Yakni pendidikan adalah salah satu

perwujudan kebudayaan manusiayang dinamis dan syarat perkembangan.2Beda 

juga dengan pendapat dari Nana sudjana. Yang mendefinisikan Pendidikan adalah 

proses sosialisasi untuk mencapai kompetisi pribadi, dan sosial sebagai dasar 

untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.3

Memasuki Abad 21, sistem pendidikan nasional menghadapai tantangan 

yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang mampu bersaing diera global. Upaya yang tepat untuk menyiapkan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan satu-satunya wadah yang dapat 

dipandang dan seyogyanya berfungsi sebagai alat untuk membangun SDM yang 

bermutu tinggi adalah Pendidikan. Mengacu pada konsep, maka dalam situasi 

                                                            
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, 

Ayat 1.
2Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: KENCANA), h.1
3AdiSuwarno, “Penerapan Strategi Belajar Question Student Have untuk meningkatkan 

hasil belajar siwa pada mata diklat dasar-dasar elektronika digital kelas X SMK Sunan Drajat 
Paciran Lamongan” (Jurnal, Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas teknik, Universitas Negeri 
Surabaya, Vol. 03 (2),  2014, h.1
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masyarakat yang selalu berubah tersebut, idealnya pendidikan tidak hanya 

berorientasi pada masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan 

proses yang mengantisipasi dan membicarakan masa depan. Pendidikan 

seharusnya melihat jauh kedepan dan memikirkan apa yang akan dihadapi peserta 

didik dimasa yang akan datang.4

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dituntut untuk 

selalu meningkatkan diri baik dalam pengetahuan maupun pengelolahan kelas. 

Dijelaskan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga

kependidikan menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.5

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Bahwasanya Guru disini adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevalusi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.6

Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

                                                            
4Trianto, op. Cit, h.5
5Rooijakkers Ad, Mengajar Dengan Sukses, ( Jakarta: Gramedia, 1980).
6Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Undang-Undang Guru dan Dosen 

Pasal 1.
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab.7Berbeda dengan undang-

undang sistem pendidikan nasional fungsi guru hanya pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevalusi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bertolak dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional tersebut 

guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang hanya mentrasfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntut peserta didik dalam mengajar.8

Pemilihan model pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu hal 

penting yang harus dipahami oleh setiap guru,mengingat proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi multi arah antar siswa, guru, dan lingkungan 

belajar. Model pembelajaran yang dipilh oleh guru selayaknya didasari 

padaberbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang 

akan dihadapinya.9Belajar adalah kegiatan proses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Ini berarti,bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami peserta didik baik ketika ia berada 

disekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga nya sendiri.10

Zamroni memandang bahwa peningkatan mutu dengan TMQ, dimana 

sekolah menekan pada peran kultur sekolah, dalam kerangka model The 

                                                            
7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem PendidikanNasional

( Yogyakarta: Laksana,2012), h.15
8Sardiman, interaksi dan motivasi belajar mengajar (Jakarta: RajawaliPers, 2014), h.125
9B.Uno Hamzah, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: Bumi Aksara), h.4
10Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.63



4

TotalQuality Management. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup 

tiga kemampuan yakni, kemampuan akademik, sosial, dan moral. Menurut teori 

ini, mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses 

belajar mengajar, dan realitas sekolah.11Sebuah sekolah itu dapat dikatakan 

berkualitas apabila semua tiga kemampuan akademik, sosial dan moral yang baik.  

Apabila didukung juga oleh guru dan murid yang berkualitas.

Mutu dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang 

dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan secara kualitatif, khususnya 

bidang-bidang pengetahuan sosial.12Dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Permendiknas No. 

19 Tahun 2007 yang tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah membahas tentang: Perencanaan Program, 

Pelaksanaan Rencana Kerja, Pengawasan dan Evaluasi, Kepemimpinan 

Sekolah/Madrasah, Sistem Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus.13

Salah satu pelajaran yang sangat tidak disukai ora siswa adalah fisika, 

karena kebanyaknya mereka bukan nya tidak bisa, tapi hanya saja tidak mau 

belajar sehingga menganggap fisika itu sulit. Fisika adalah ilmu alam, ilmu 

tentang zat dan energi seperti panas, cahaya, dan bunyi, dan ilmu yang membahas 

materi, energi dan interaksinya.14 Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang 

paling mendasar dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Fisika juga mata 

pelajaran yang dianggap sulit dalam kalangan siswa karena bukan hanya hitungan 

                                                            
11Zamroni, Meningkatkan Mutu Sekolah (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h.6
12Depdiknas, Kurikulum dan Hasil Belajar (Jakarta: Dikmenum, 2004)
13Dikmenum Depdikbud, Menejemen Peningkatan Mutu dalam Suplemen 2 Pelatihan 

Kepala Sekolah Menengah Umum, (Jakarta: Depdikbud, 1998/1999).
14Badudu J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
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melainkan teori juga. Untuk mengatasi berbagai masalah berbagai permasalahan 

tersebut maka diperlukan formula yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar.

Pada pembelajaran sebelumnya metode  yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metodeceramah, dan tanya jawab. Hasil belajar siswa ketika 

Menggunakan metode tersebut masih dibawah KKM, hal itu disebabkan karena 

siswa malas belajar, siswa malas belajar itu berkaitan dengan guru nya, karena 

cara mengajar guru yang membuat siswa kurang jelas dan apa yang disampaikan 

saat pembelajaran sehingga membuat siswa bosan dan berdampak pada hasil 

belajar fisika  mereka. Banyak siswa yang megeluh dengan cara atau metode 

belajar mereka, karena mereka ingin mendapatkan hasil belajar yang memuaskan, 

tetapi cara belajar nya menyenangkan dan mudah untuk dipahami.

Berdasarkan hal diatas, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 12 

November 2016 dengan salah satu guru bidang study fisika di salah satu sekolah 

yang menunjukan hasil proses pembelajaran fisika cenderung membuat bosan, 

jenuh, takut, dan malas. Penyebab dari hal tersebut karena metode yang digunakan 

saat KBM kurang menarik, dan masih berpusat pada guru. Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung peserta didik hanya menjadi pendengar dan malu untuk 

bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung.15 Lalu peneliti juga 

melakukan wawancara kepada salah satu siswa dari sekolah tersebut menunjukan  

bahwa fisika itu sulit dan menakutkan sehingga menyebabkan malas untuk 

                                                            
15Yuyun Meiliza R, Wawancara Pra Penelitian, SMA Perintis Bandar Lampung: 

27November 2016 pukul 11.00
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dipelajarainya.16 Penyebab hal tersebut adalah dilihat dari proses pembelajaran 

yang berlangsung ketika siswa diminta untuk maju mengerjakan soal siswa pasti 

langsung ketakutan dan tidak berani untuk maju untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan guru. Sehingga berakibat nilai siswa rendah, rata-rata dibawah KKM ( 

Kreterian Ketuntasan Minimum). Dengan KKM yang sudah ditentukan adalah 78 

dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.
Data hasil nilai Ulangan Harian pelajaran Fisika

No Kelas % nilai < 78 % nilai > 78
1 XI IPA 1 80 % 20 %
2 XI IPA 2 89 % 11 %
3 XI IPA 3 90 % 10 %
4 XI IPA 4 93,3 % 6,67 %
5 XI IPA 5 93,1 % 6,89 %
6 XI IPA 6 80 % 20 %

Total 85,51 % 14,49 %

Sumber : Diambil daftar nilai Ulangan Harian Ulangan kelas XI

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

relatif rendah hasil terlihat dari siswa yang nilai hasil belajarnya yang mencapai 

Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) belum banyak yang tuntas. Yang mendapat 

nilai kurang dari 78 ada 85,51 %,sedangkan yang mendapat diatas 78 ada sedikit 

sekitar 14,49 %. Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar fisika siswa kelas XI 

SMA ini masih sangat belum memuaskan karena masih belum mencapai 50 %.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang kurang bervariasi 

dan masih berpusat pada guru, sehingga siswa tidak bersemangat untuk belajar 

fisika dan hasil belajarnya pun tidak memuaskan. Berdasarkan kondisi tersebut, 

                                                            
16Fairuz Nabila S, Wawancara Pra Penelitian, SMA Perintis 2 Bandar Lampung : 27 

November 2016  Pukul 11.30
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maka perlu adanya usaha guru untuk melakukan perubahan dan perbaikan model

pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa agar berperan dan terlibat secara 

aktif dan pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan dapat menimbulkan interaksi 

siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Salah satu langkah yang bisa 

dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar adalah dengan menggunakan 

model yang tepat dalam pembelajaran. Model yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan hasil belajar adalah model yang dapat meningkatkan hasil belajar 

melalui masalah yang ada disekitar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat memadahi proses dan aktivitas siswa adalah Question Student Have

menggunakan model pembelajaran kooperatif. QSHmerupakan teknik yang dapat 

dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa. ModelQSH merupakan 

cara pembelajaran siswa aktif yang tidak membuat siswa takut untuk mempelajari 

apa yang siswa harapkan dan butuhkan. Hal ini sangat baik digunakan pada siswa 

yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapan 

melalui percakapan atau diskusi.

Menurut penelitian yang terdahulu yaitu Adji Suwarno, dengan jurnalnya 

yang berjudul “Penerapan Model Question Student Have untuk meningkatkan 

Hasil Belajar siswa pada mata diklat Dasar-dasar Elektronika Digital kelas X di 

SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan”. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil 

pretest pada siswa yang menggunakan model belajar Question Student Have lebih 

rendah sama dengan hasil belajar siswa dengan metode tanya jawab, dengan rata-

rata nilai pretest kelas eksperimen 61,6 dan kelas kontrol 63,4. Dan hasil posstest 

menunjukan bahwa siswa yang menggunakan model belajar Qustion Student 
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Have lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan 

model belajar tanya jawab, dengan rata-rata nilai posstest kelas eksperimen 86,16 

dan kelas kontrol 77,8. Ini menujukan bahwa penerapan model belajar 

QuestionStudent Have  lebih baik dibandingkan dengan model belajar tanya 

jawab.17

Hasil belajar merupakan suatu proses yang diperoleh oleh seseorang 

setelah melakukan proses pembelajaran.18 Tingkah laku sebagai hasil belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang mencakup afektif,kognitif dan psikomotorik. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan atau ingatan,pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi.19 Perubahan yang terjadi dari hasil belajar yang diperoleh pada siswa 

akan mempengaruhi cara berfikir serta berinteraksi dengan orang lain. 

Keberhasilan belajar yang diperoleh oleh siswa. Baik melalui tes tulis, lisan, 

ataupun cara bersosialisasi.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Question student have untuk meningkatkan hasil belajar fisikasiswa kelas XI 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018”.

                                                            
17Adji Suwarsono, Penerapan model belajar QSH untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata diklat dasar-dasar elektronika digital kelas X di SMK Sunan Drajat Paciran 
Lamongan ( Jurnal : Pendidikan Teknik Elektro,Universitas Negeri Surabaya, 2014), h.1

18Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung : Rosdakarya, 2009 
)  h.3 

19Ibid, h.22
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh beberapa 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kurang tepat nya model belajar yang digunakan oleh guru.

2. Model pembelajaran juga yang digunakan kurang bervariasi dan masih 

berpusat pada guru.

3. Siswa kurang aktif dan masih menganggap fisika itu sulit.

4. Hasil belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran hukum hooke dan 

elastisitas masih sangat rendah dan tidak mencapai KKM..

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan 

dilaksanakannya penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti 

yaitu: 

1. Peneliti berupaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

fisika materi teori kinetik gas meliputi 2 aspek yakni kognitif dan afektif.

2. Materi yang digunakan oleh peneliti adalah hukum hooke dan elastisitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian 

ini adalah  “Apakah ada pengaruh ModelPembelajaran Kooperatif Tipe Question 

Student Have terhadap hasil belajar siswadalam mata pelajaran fisika materi 

Hukum Hooke dan elastisitas kelas XI di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018?”
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe QSHterhadaphasil belajar siswa dalam 

pelajaran fisika materi hukum Hooke dan elastisitas kelas XI di SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

adalah sebagai berikut:

a. Bagi peserta didik

Untuk memenuhi keinginan dan harapan siswa sebagai dasar untuk 

memaksimalkan hasil belajar siswa.

b. Bagi guru

Sebagai bahan masukan kepada guru SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung dalam menentukan dan menerapkan model pembelajaran 

yang tepat dalam pengajaran.

c. Bagi peneliti

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat 

topik peneliti yang relevan dengan penelitian ini.
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F. Definisi Operasional

Beberapa istlah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Model kooperative tipe QSH adalah suatu model yang menuntut siswa 

bertanya dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah modelQSH adalah:

(a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

peserta didik, (b) Guru membagi kertas kosong kepada peserta didik 

setiap kelompok, (c) Meminta peserta didik untuk menulis beberapa 

pertanyaan yang mereka miliki tentang materi yang sedang dipelajari, 

(d) Dalam kelompok, putarlah kartu tersebut searah jarum jam, (e) 

Ketika kartu sampai pada setiap anggota kelompok, anggota kelompok 

tersebut memberi tanda, jika pertanyaan tersebut dianggap penting, (f) 

Perputaran berhenti apabila kartu sudah sampai pada pemilikinya 

masing-masing, (g) Pemilik kartu menentukan pertanyaan dengan 

suara terbanyak untuk dibandingkan dengan pertanyaan anggota lain 

dalam 1 kelompok, (h) Pertanyaan dengan suara terbanyak akan 

menjadi pertnyaan milik kelompok, (i) Setiap kelompok melaporkan 

secara tertulis pertanyaan yang menjadi milik kelompok, (j) Guru 

memeriksa setiap pertanyaan dari setiap kelompok untuk dijawab oleh 

kelompok lain.Keterlaksanaan model ini dapat dilihat dari lembar 

observasi.

2. Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh oleh seseorang setelah 

melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar mencakup 3 aspek, 

yakni  aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tapi dalam penelitian 
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ini peneliti hanya akan meneliti terkait 2 aspek yaitu, kognitif dan 

afektif. Untuk mengukur hasil belajar kognitif menggunakan tes

pilihan ganda, dan untuk mengukur hasil belajar afektif menggunakan 

angket dan observasi.

3. Pada penelitian ini materi yang akan diterapkan yaitu materi hukum 

Hooke dan elastisitas, adapun subbab pada materi yaitu 

getaran,modulus young dan Hukum Hooke.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning )

Ada beberapa istilah untuk menyebut pembelajaran berbasis sosial yaitu 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif 

didefinisikan sebagai filsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap 

menghormati sesama. Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri 

dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dihadapkan pada mereka. Guru bertidak sebagai fasilitor, memberikan dukungan 

tetapi tidak mengarahkan kelompok kearah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya.1

Sedangkan Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen.2Cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar dengan berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktfkan siswa, yang tidak dapat 

bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli dengan yang 

lain.

                                                          
1 Agus Suprijono, Cooperative Learning  TEORI DAN APLIKASI PAIKEM

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), h.73
2Rusman, Model-model Pembelajaran ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), h.202
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Di dalam pembelajaran model kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Setiap kelompok yang 

heterogen maksudnya terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan 

suku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

menekan pada kerjasama dalam proses belajar bagi siswa dalam mengkostruk 

pengetahuan.3 Kelompok bukanlah semata-mata sekumpulan orang. Kumpulan 

disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, berstruktur, 

groupness.Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan individu yang 

lain. Tujuan dalam kelompok dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Struktur 

kelompok menunjukan bahwa dalam kelompok ada peran. Sedangkan Groupness

menunjukan bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan4

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua belajar kelompok 

bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima 

unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan.

Lima unsur tersebut adalah:

1. Positive interdependenence ( saling ketergantungan positif).
2. Personal responsibility ( tanggung jawab perseorangan).
3. Face to face promotive interaction ( interaksi promotif)
4. Interpersonal skill ( komunikasi antaranggota)
5. Group processing (pemrosesan kelompok)

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 

                                                          
3Isjoni, Cooperative Learning ( Jakarta: Alfabeta,2013), h.16
4Suprijono,  loc. Cit, h.76
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keterampilan sosial.5 Lingkungan belajar dan sistem pengelolahan pembelajaran 

kooperatif harus:

1. Memberikan kesempatan terjadinya belajar yang demokrasi

2. Meningkatkan penghargaan terhadap peserta didik pada pembelajaran 

akademik dan mengubah norma-norma yang berkaitan dengan prestasi.

3. Mempersiapkan peserta didik belajar mengenai kolaborasi berbagai 

keterampilan sosial melalui peran aktif peserta didik dalam kelompok-

kelompok kecil.

4. Memberi peluang terjadinya proses partisipasi aktif peseta didik dalam belajar

dan terjadinya dialog interaktif.

5. Menciptakan iklim sosio emosional yang positif.

6. Memfasilitasi terjadinya learning to live together.

7. Menumbuhkan produktivitas dalam kelompok.

8. Mengubah peran guru dari center stage performance menjadi koreografer 

kegiatan kelompok.

9. Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik terhadap arti penting aspek 

sosial dalam individunya. Secara sosiologis pembelajaraan kooperatif dapat 

menumbuhkan kesadaran altruisme dalam diri peserta didik. Kehidupan sosial

itu sendiri adalah sisi penting dari kehidupan individual.

                                                          
5Suprijono,Ibid, h.80
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1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Question Student Have ( QSH)

Pembelajaran ada beberapa macam, salah satunya yaitu Question Student 

Have. Modelstudent question have dikembangkan untuk melatih pesera didik 

agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya.6Question student have

merupakan suatu model yang menuntut siswa bertanya dalam bentuk tulisan. 

Pertanyaan adalah stimulus yang mendorong siswa untuk berfikir dan belajar. 

Tujuan siswa dalam membuat pertanyaan adalah mendorong siswa untuk berfikir 

dalam memecahkan masalah suatu soal, menyelidiki dan menilai. Penguasaan 

siswa tentang bahan pelajaran, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu 

sehingga akan menimbulkan keinginan untuk mempelajarinya dan juga menarik 

perhatian siswa dalam belajar.7 Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran 

itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu menggunakan 

tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Hampir seluruh proses evaluasi, 

pengukuran, penelitian dan pengujian dilakukan melalui pertanyaan.8 Bertanya 

dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan 

menjawab pertanyaan menunjukan kemampuan seseorang yang berfikir. Dalam 

proses belajar mengajar pran bertanya sangatlah penting, sebab melalui 

pertanyaan guru dapat mengetahui yang diharapkan dan dibutuhkan siswa, 

sehingga guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa menemukan setiap 

                                                          
6Suprijono, ibid, h.127
7Ika Wahyuningsih dkk, pengaruh model pembelajaran question student have terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa ( pendidikan Matematika, Universitas Lampung:2012), h.3
8Marno dan M.Idris, Model dan Metode Pembelajaran (Jogyakarta: Ar-ruzz, 2008), h.131
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materi yang dipelajari. Baik pertanyaan yang diajukan maupun pertanyaan yang 

berasal dari siwa itu sendiri.9Dalam suatu pembelajaran yang produktif kegiatan 

bertanya akan sangat berguna untuk: 1) Menggali informasi tentang kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi pelajaran. 2) Membangkitkan motivasi siswa 

untuk belajar. 3) Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 4)  

Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan. 5) membimbing siswa untuk 

menemukan atau menyimpulkan sesuatu.

Dalam bukunya Active Learning Melvin L. Silberman mengatakan bahwa 

modelQuestion Student Have merupakan cara pembelajaran siswa aktif yang 

tidak membuat siswa takut untuk mempelajari apa yang siswa harapkan dan 

butuhkan. 10 Hal ini senada dengan Hisyam 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.11 Sedangkan menurut Umi 

Machmudah dan Wahib Rosyidin bahwa modelStudent Question Have adalah 

teknik untuk mempelajari keinginan  dan harapan siswa guna memaksimalkan 

potensi yang dimiliki.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Model Question Student 

Have adalah suatu model pembelajaran siswa aktif membuat pertanyaan akan 

pelajaran yang dibutuhkannya sehingga kemampuan yang dimiliki tergali secara 

maksimal.

                                                          
9Wina Sanjaya, Model Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.266
10Silberman L. Melvin, Active Learning, ( Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), h.91
11Zaini Hisyam, Model Pembelajaran Aktif (Jogykarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.17 
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B. Langkah-Langkah ModelQuestion Student Have

1. Dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Jumlah kelompok 

sebaiknya disesuaikan dengan jumlah peserta didik.

2. Bagikan kartu kosong kepada setiap peserta didik dalam setiap kelompok 

3. Mintalah peserta didik menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki 

tentang hal-hal yang sedang dipelajari.

4. Dalam tiap kelompok, putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam.

5. Ketika kartu diedarkan kepada anggota kelompok , anggota tersebut harus 

membacanya dan memberi tanda ceklis (v) jika pertanyaan tersebut dianggap 

penting.

6. Perputaran berhenti sampai kartu tersebut kembali pada pemiliknya masing-

masing.

7. Setiap pemilik kartu dalam kelompok harus memeriksa pertanyan-pertanyaan 

mana yang mendapat suara terbanyak, setelah itu jumlah perolehan suara atas 

pertanyaan itu dibandingkan dengan perolehan dalam anggota lain dalam satu 

kelompok.

8. Pertanyaan yang mendapat suara terbanyak kini menjadi milik kelompok.

9. Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang telah menjadi 

milik kelompok.

10. Guru melakukan pemeriksaan terhadap pertanyaan dari tiap-tiap kelompok, 

mungkin ada pertanyaan yang substansinya sama.
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11. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi oleh guru dikembalikan kepada 

peserrta didik untuk dijawab secara mandiri atau kelompok, jawabannya lisan 

maupun tertulis.12

Dari langkah-langkah agar modelQuestion Student Have lebih efektif maka 

berikan alokasi waktu pada tiap sesi setelah itu jika kelas terlalu besar hingga 

waktunya tidak cukup untuk membagikan kertas pada semua siswa, bagilah kelas 

menjadi berkelompok dan ikuti instruksi seperti diatas. Atau kumpilkan saja kertas 

pertanyaan-pertanyaan dengan acak. Sebagai alternatif dari pengajuan pertanyaan, 

perintahkan siswa untuk menuliskan harapan-harapan atau keinginan mereka atas 

pelajaran yang akan dibahas.

C. Jenis-Jenis pertanyaan 

Untuk memudahkan dan tercapainya tujuan penggunaan modelQuestion 

Student Have maka penting untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaan. Dimana 

menurut Taksonomi Bloom terdiri dari:

a. Pertanyaan pengetahuan

Adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau 

ingatan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik. Kata-kata yang sering 

digunakan dalam penyusunan pertanyaan ini biasanya adalah apa, kapan, 

siapa dan sebutkan. Misalnya: apa yang dimaksud dengan fisika?

                                                          
12Suprijono, Loc. Cit, h.127
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b. Pertanyaan pemahaman 

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan jalan mengorganisasikan 

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 elastisitas pada

kehidupan sehari-hari?

c. Pertanyaan penerapan 

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban tunggal dengan cara menerapkan 

pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kreteria dan lain-lai yang pernah 

diterimanya pada suatu kasus atau kejadian yang sesungguhnya. Misalnya: 

tunjukan pada gambar bagianmana yang mengalami elastisitas?

d. Pertanyaan analisis 

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara mengidentifikasi 

motif masalah yang ditampilkan, mencari bukti-bukti atau kejadian yang 

menunjang suatu kesimpulan atau generalisasi yang ditampilkan, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Misalnya: mengapa elastisitas

dan hokum hooke itu berkaitan?

e. Pertanyaan sintesis

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban lebih dari satu, serta berbentuk 

ramalan. Dimana pemecahan masalah dengan mengembangkan imajinasi dan 

komunikasi dengan kenyataan. Misalnya: benda apa saja yang mengalami

elastisitas?
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f. Pertanyaan evaluasi

Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara memberikan 

penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Misalnya: 

bagaimana pendapat anda tentang elastisitas pada hokum hooke?

D. Kelemahan dan Kelebihan ModelQuestion Student Have

Secara umum setiap model dalam pembelajaran mempunyai kelemahan dan 

kelebihan masing-masing, begitupun dengan modelQuestion Student Have. Jadi hal 

semacam ini penting diketahui oleh guru agar penggunaannya tepat waktu dan 

sasaran.

a. Kelemahan ModelQuestion Student Have

1. Semua siswa tidak mudah membuat pertanyaan karena tingkat kemampun 

siswa dalam kelas itu berbeda-beda.

2. Waktu yang dibutuhkan sering kali tidak cukup karena harus memberi 

kesempatan semua siswa membua pertanyaan dan menjawabnya.

3. Banyak waktu yang menjadi terbuang karena harus menunggu siswa yang 

diberi waktu untuk bertanya.

4. Siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan siswa 

terkadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya.

b. Kelebihan modelQuestion Student Have

1. Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa meskipun keadaan kelas 

ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung. 
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Karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitifnya dalam mebuat 

atau menjawab pertanyaan.

2. Merangsang siswa untuk melatih mengembangakan daya pikir dan ingatan 

terhadap mata pelajaran hokum hooked an elastisitas.

3. Mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 

menjawabdan mengemukakan pendapatnya.

E. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar

``Tercapainya suatu tujuan pembelajaran adalah dapat dilihat dari hasil belajar 

peserta didik dan dinyatakan berhasil apabila hasil pembelajaran meningkat atau 

mengalami perubahan. Hasil belajar merupakan hal penting dalam pembelajaran. 

Bagi peserta didik, hasil belajar merupakan buah dari kerja keras selama proses 

pembelajaran sedangkan bagi guru hasil belajar adalah mencerminkan keberhasilan 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti yang telah diungakapkan oleh:

Menurut sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Harward Kingsley membagi tiga 

macam hasil belajar, yaitu (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat ditetapkan 

dalam kurikulum.13 Sedangakan menurut Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang 

                                                          
13Nana Sudjana, penilaian hasil proses belajar mengajar (Bandung: TP. Remaja Rosda 

Karya, 2002), h.22
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telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dan 

tidak tahu menjadi tahu, dan tidak mengerti menjadi mengerti.14

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pada penelitian tindakan kelas 

ini yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik 

setelah melakukan kegiatan tertentu dan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. 

Hasil tersebut dapat berupa nilai yang diberikan oleh guru sesuai dengan kreteria  

tertentu. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa dapt meningkat dan mengalami perubahan. Menurut Nasution 

hasil belajar akan baik jika siswa belajar karena akan memperoleh banyak 

pengetahuan dari materi pelajaran, dan hasil belajar siswa juga ditentukan oleh 

aktifitas yang dilakukan oleh siswa itu sendiri.15

Hasil belajar siswa ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi akat, integrasi, minat, motivasi belajar, dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dari siswa adalah lingkungan sekolah, 

kualitas pelajar, sarana, dan model pembelajaran. Untuk mengetahui hasil belajar 

yang dicapai siswa diadakan evaluasi. 

Evaluasi itu berasal dari bahasa inggris Evaluation, dalam bahasaa arab al-

taqdir sedangkan dalam bahasa indonesia berarti penilaian. Adapun dari segi istilah, 

sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W,Brown : Evaluation 

                                                          
14Oemar Hamalik, Proses belajar mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.30
15Nasution, berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2003), h.78
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refer to the act or process to determining the value of something. Menurut devinisi 

ini, maka istilah evaluasi itu menunjukan kepada atau mengandung pengertian: suatu 

tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.16 Evaluasi dapat 

diadakan setiap saat selama kegiatan pembelajaran dalam rentang waktu tertentu.

Hasil belajar merupakan perolehan yang dicapai seseorang melalui keinginan 

belajarnya, hasil belajar dipengaruhi oleh tiga ranah yaitu, kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.hasil belajar dapat diartikan suatu kemampuan internal siswa yang telah 

menjadi milik pribadi siswa. Sebagaimana telah dikemukakan oleh UNESCO ada 

empat pilar hasil belajar yang diharapkan dapat oleh pendidikan yaitu, learni to know, 

learning to be, learning to life together, dan learning to do. Untuk aspek kognitif 

Bloom menyebutkan tujuh tingkatan yaitu: 1). Pengetahuan 2). Pemahaman 3). 

Aplikasi 4). Analisis 5). Sintesis 6). Evaluasi. sedangkan untuk aspek afektif 

krathwohl menyebutkan lima tingkatan yaitu, 1). Menerima 2). Merespons 

3).menghargai 4). Mengatur 5). Berkarakter dengan nilai.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya proses 

belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik,proses perubahan dapat terjadi dari yang paling 

sederhana sampai yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan masalah dan 

pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar.17

                                                          
16Anas Sudjijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.1
17Toto Ruhimat dkk, kurikulum dan pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.140
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Beberapa penulis kurikulum Johnson dan Posner menyatakan bahwa 

kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara 

langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan ( inteneded learning outcomes). 

Kajian ini menekan perubahan cara pandang kurikulum, dar kurikulum sebagai alat ( 

means) menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai (ends). Dalam 

korteks ini, tujuan pembelajaran tidak lagi dirumuskan dalam retorika global seperti “ 

siswa memiliki apresiasi terhadap warisan budaya”, tetapi dirumuskan dalam 

serangkaian hasil belajar yang terstruktur. Artinya setiap kegiatan, pengajaran, desain 

lingkungan, dan sebagainya, difungsikan sedemikian rupa sehingga menjadi saling 

mendukung untuk mencapai tujuan akhir (ends) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam pandangan ini, hasil belajar yang diharapkan tersebut tidak dapat disamakan 

dengan kurikulum itu sendiri, tetapi lebih merupakan dunia ( realms) kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan ( hasil belajar) yang diharapkan.18

F. Tujuan Hasil Belajar Ranah Kognitif dan Afektif

Ranah kognitif meliputi pengetahuan dan pengembangan skill-skill 

intelektual. Bejamin bloom mengidentifikasi ranah ini dengan model taksonomi ranah 

kognitif ( Taxonomy of the Cognitive Domain Model). Ranah ini mencakup ingatan 

atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-

konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. 

Meskipun tujuan awal taksonomi ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara 

                                                          
18Oemar Hamalik, Dasar-dasar pengembangan kurikulum (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 

2013), h.6
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para pendidik dan psikologdalam upaya pembuatan tes/ ujian, riet, dan 

pengembangan kurikulum, taksonomi ini juga bisa diterapkan dalam wilayah 

aktivitas-aktivitas pengajaran di ruang kelas.

Ada enam kategori utama dalam model ini, yang akan didaftar sebagai 

berikut, dimulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. 

Kategori-kategori ini dapat dibayangkan sebagai level kesulitan, bahwa kategori 

pertama seharusnya dikuasai terlebih dahulu sebelum beralih pada kategori 

selanjutnya.

1. Pengetahuan (Knowledge)

Siswa mengingat data atau informasi. Pada tahap iniMengacu kepada 

kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah dipelajari dari yang 

sederhana sampai kepada teori – teori yang sukar.

2. Pemahaman (Comprehension)

Individu memahami makna, terjemahan, interpola, dan interpretasi atas 

intruksi-intruksi dan masalah-masalah. Pada tahap ini pula, mereka umumnya 

Mengacu kepada kemampuan memahami makna materi.

3. Penerapan (Application)

Tahap ini memungkinkan individu untuk menggunakan suatu konsep dalam 

situasi yang baru.individu pada tahap ini pula bisa menerapkan apa yang telah 

dipelajari di ruang kelas ke dalam situasi-situasi yang rumit ditempat 

kerja.Penerapan merupakan tinggkat kemampuan berpikir yang tinggi dari 

pada pemahaman.
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4. Analisis (Analysis)

Individu sudah mampu memisahkan materi-materi atau konsep-konsep ke 

dalam bagian-bagian komponen sehingga struktur organisasinya dapat 

dipahami. Individu mampu membedakan antara fakta dan dugaan.Dan 

mengacu kepada kemampuan menguraikan materiagar dapat lebih mudah 

dimengerti

5. Sintesis (Synthesis)

Individu yang mencapai level sintesis mampu membangun struktur atau pola 

dari berbagai element yang berbeda-beda. Ia mampu menggabungkan 

berbagai macam bagian ke dalam satu keseluruhan, dengan menekan pada 

upaya menciptakan makna dan struktur yang baru.Mengacu kepada 

kemampuan memadukan konsep atau komponen- komponen sehingga 

membentuk pola struktur baru.

6. Evaluasi (Evaluation)

Pada tahap akhir ini, individu sudah bisa membuat penilaian tentang nilai 

suatu gagasan atau materi tujuan tertentu. Evaluasi merupakan tingkat 

kemampuan berpikir yang tinggi.19

Sedangkan model menurut Krathwohl adalah model taksonomi ranah afektif 

(Ttaxonomy of the Affective Domain Model). Model ini memberikan seperangkat 

                                                          
19Miftahul Huda, model-model pengajaran dan pembelajaran (yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2014), h.169
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kreteria untuk mengklasifikasi outcomes pendidikan yang berkaitan dengan 

kompleksitas berfikir dalam ranah afektif. Pembelajaran afektif, bagi Krathwohl 

ditunjukan oleh perilaku-perilaku yang mengindikasikan sikap kesadaran, minat, 

perhatian, fokus, dn tanggung jawab, kemampuan untuk mendengarkan dan merespon 

selama berinteraksi selama dengan orang lain, serta memampuan untuk menunjukan 

karakteristik atau nilai-nilai dalam bidang studi atau kehidupan nyata.

Taksonomi ini, meskipun berkaitan dengan afeksi, dapat menjadi perangkat 

ampuh untuk digabungkan dengan model taksonomi ranah kognitifnya Bloom. 

Taksonomi Krathwohl dapat diterapkan pada semua bidang dan level pembelajaran. 

Ia menyajikan struktur yang darinya guru bisa menciptakan serangkaian aktifitas 

untuk membangun sistem nilai dan relasi personal dengan siswa-siswinya.

Lima level taksonomi Krathwohl ranah afektif tersebut adalah sebagai 

berikut:

1. Menerima ( Receiving )

Menerima pada level ini, siswa terlebih dahulu menyadari apa yang disajikan 

dan selalu ingin mencatat dan mengingatnya.Mengacu kepada kesukarelaan 

dan kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi 

yang tepat.

2. Merespons ( Responding )

Setelah menerima stimulus, siswa-siswa mulai meresponsnya untuk 

memperoleh pertemuan baru. Siswa menjadi tersangkut secara aktif, menjadi 

peserta, dan tertarik.
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3. Menghargai ( Valuing )

Siswa-siswa membuat keputusan tentang nilai dan komitmennya untuk dan 

terlibat dalam nilai tersebut.  Mereka membuat pilihan dan, ketika sudah 

menerima suatu nilai, berusaha untuk mengajak orang lain menuju nilai yang 

dipilihnya.Dan kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu.

4. Mengatur ( Organising )

Langkah seharusnya mengharuskan siswa untuk mengorganisasi nilai-nilai 

dan mengkontruksi suatu sistem yang dapat mengatur serangkaian sikap, 

kepercayaan, dan nilai-nilai dengan menghubungkannya antarsatu sama lain.

Lebih singatnya Mengacu kepada penyatuan nilai.

5. Berkarakter dengan nilai ( characterising by a value )

Siswa-siswa pada level ini sudah mulai berusaha menginternalisasikan dan 

mengorganisasikan nilai-nilai kedalam suatu sistem dan dapat menerapkan 

nilai-nilai tersebut sebagai filsafat hidupnya untuk menghadapi berbagai 

macam situasi nyata.Dan lebih Mengacu kepada karakter dan gaya hidup 

seseorang.20

G. Tinjauan Konsep Hukum Hooke dan Elastisitas 

Dalam penelitian ini, konsep fisika yang akan diteliti adalah salah satu materi 

yang terdapat di kelas XI IPA semester ganjil , yaitu Hukum Hooke dan Elastisitas.

                                                          
20Miftahul Huda, ibid, h.165
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1. Pengertian Hukum Hooke Dan Elastisitas

Hukum Hooke dan elastisitas merupakan dua istilah yang saling berkaitan. 

Untuk memahami arti kata elastisitas, banyak orang menganalogikan istilah tersebut 

dengan benda-benda yang terbuat dari karet, meskipun pada dasarnya tidak semua 

benda dengan bahan dasar karet bersifat elastis. Kita ambil dua contoh karet gelang 

dan peren karet. Jika karet gelang tersebut ditarik, maka panjangnya akan terus 

bertambah sampai batas tertentu. Kemudian, apabila tarikan dilepaskan panjang

karet gelang akan kembali seperti semula. Berbeda halnya dengan permen karet, Jika 

ditarik panjangnya akan terus bertambah sampai batas tertentu tapi apabila tarikan 

dilepaskan panjang permen karet tidak akan kembali seperti semula. Hal ini dapat 

terjadi karena karet gelang bersifat elastis sedangkan permen karet bersifat plastis. 

Namun, apabila karet gelang ditarik terus menerus adakalanya bentuk kareng gelang 

tidak kembali seperti semula yang artinya sifat elastisnya telah hilang. Sehingga 

diperlu tingkat kejelian yang tinggi untuk menggolongkan mana benda yang bersifat 

elastis dan plastis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda 

untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya pada benda tersebut dihilangkan. Keadaan 

dimana suatu benda tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula akibat gaya yang 

diberikan terhadap benda terlalu besar disebut sebagai batas elastis. Sedangkan 

hukum Hooke merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang 

menyelidiki hubungan antar gaya yang bekerja pada sebuah pegas/benda elastis 

lainnya agar benda tersebut bisa kembali ke bentuk semua atau tidak melampaui batas 

elastisitasnya.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Hooke mengkaji jumlah 

gaya maksimum yang dapat diberikan pada sebuah benda yang sifatnya elastis 

(seringnya pegas) agar tidak melwati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis 

benda tersebut. 

2. Konsep Hukum Hooke Dan Elastisitas

Bunyi Hukum Hooke ialah “Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah 

pegas tidak melampaui batas elastis bahan maka pertambahan panjang pegas 

berbanding lurus/sebanding dengan gaya tariknya”. 

Jika gaya yang diberikan melampaui batas elastisitas, maka benda tidak dapat 

kembali ke bentuk semula dan apabila gaya yang diberikan jumlahnya terus 

bertambah maka benda dapat rusak. Dengan kata lain, hukum Hooke hanya berlaku

hingga batas elastisitas.

Dari gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hukum Hooke ini 

menjelaskan mengenai hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah pegas 
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ditinjau dari pertambahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Besarnya 

perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas adalah konstan. 

Fenomena ini dapat lebih mudah dipahami dengan memperhatikan gambar grafik 

berikut ini.

Gambar 1, menjelaskan bahwasanya jika pegas ditarik ke kanan maka

pegas akan meregang dan bertambah panjang. Jika gaya tarik yang diberikan 

pada pegas tidak terlalu besar, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan 

besarnya gaya tarik. Dengan kata lain, semakin besar gaya tarik, semakin besar 

pertambahan panjang pegas. 

Pada Gambar 2, digambarkan bahwa kemiringan grafik sama besar yang 

menunjukkan perbandingan besar gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas 

bernilai konstan. Hal ini menggambarkan sifat kekakuan dari sebuah pegas yang 

dikenal sebagai ketetapan pegas. Secara matematis hukum Hooke dapat dituliskan 

sebagai berikut.

F = 	−k. ∆x
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Keterangan:

F  = Gaya luar yang diberikan (N)

k  = Konstanta pegas (N/m)

Δx = Pertanbahan panjang pegas dari posisi normalnya (m)

3. Besaran Dan Rumus Dalam Hukum Hooke Dan Elastisitas

a) Tegangan

Tegangan merupakan keadaan dimana sebuah benda mengalami 

pertambahan panjang ketika sebuah benda diberi gaya pada salah satu 

ujungnya sedangkan ujung lainnya ditahan. Contohnya, misal seutas 

kawat dengan luas penampang x m2, dengan panjang mula-mula x meter 

ditarik dengan gaya sebesar N pada salah satu ujungnya sedangkan pada 

ujung yang lain ditahan maka kawat akan mengalami pertambahan 

panjang sebesar x meter. Fenomena ini mengambarkan suatu tegangan 

yang mana dalam fisika disimbolkan dengan σdan secara matematis dapat 

ditulis seperti berikut ini.

σ = FA
Keterangan:

F = Gaya (N)

A = Luas penampang (m2)

σ = Tegangan (N/ m2 atau Pa)
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b) Regangan

Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang 

kawat dalam x meter dengan panjang awal kawat dalam x meter. 

Regangan dapat terjadi dikarenakan gaya yang diberikan pada benda 

ataupun kawat tersebut dihilangkan, sehingga kawat kembali ke bentuk 

awal. 

Hubungan ini secara matematis dapat dituliskan seperti dibawah ini.

e = ∆LLo
Keterangan:

e  = Regangan

ΔL = Pertambahan panjang (m)

Lo = Panjang mula-mula (m)

Sesuai dengan persamaan di atas, regangan (e) tidak memiliki 

satuan dikarenakan pertambahan panjang (ΔL) dan panjang awal (Lo)

adalah besaran dengan satuan yang sama

c) Modulus Elastisitas (Modulus Young)

Dalam fisika, modulus elastisitas disimbolkan dengan E. Modulus 

elastisitas menggambarkan perbandingan antara tegangan dengan 

regangan yang dialami bahan. Dengan kata lain, modulus elastis 

sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik regangan.

E =
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Keterangan:

E = Modulus elastisitas (N/m)

e = Regangan

σ = Tegangan (N/ m2 atau Pa)

d) Mampatan

Mampatan merupakan suatu keadaan yang hampir serupa dengan 

regangan. Perbedaannya terletak pada arah perpindahan molekul benda 

setelah diberi gaya. Berbeda halnya pada regangan dimana molekul benda 

akan terdorong keluar setelah diberi gaya. Pada mampatan, setelah diberi 

gaya, molekul benda akan terdorong ke dalam (memampat)

e) Gaya pegas dan Hukum Hooke

Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan 

panjang pegas sebanding denga gaya tarik nya.

F = k.∆x
f) Hubungan Antara Gaya Tarik dan Modulus Elastisitas

Jika ditulis secara matematis, hubungan antara gaya tarik dan 

modulus elastisitas meliput: 

E =
=   / 

∆

FA 	= E.		∆LLo



36

Keterangan:

F = Gaya (N)

E = Modulus elastisitas (N/m)

e = Regangan

σ = Tegangan (N/ m2 atau Pa)

A = Luas penampang (m2)

E = Modulus elastisitas (N/m)

ΔL = Pertambahan panjang (m)

Lo = Panjang mula-mula (m)

g) Hukum Hooke 

Hukum Hooke menyatakan bahwa “jika gaya tari tidak 

melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas 

berbanding lurus dengan gaya tariknya”. Secara matematis ditulis 

sebagai berikut.

F = 	−k.∆x
Keterangan:

F  = Gaya luar yang diberikan (N)

k  = Konstanta pegas (N/m)

Δx = Pertanbahan panjang pegas dari posisi normalnya (m)

h) Hukum Hooke untuk Susunan Pegas
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1) Susunan Seri

Apabila dua buah pegas yang memiliki tetapan pegas yang 

sama dirangkaikan secara seri, maka panjang pegas menjadi 2x. 

Oleh karena itu, persamaan pegasnya yaitu:

KS = 	k

Keterangan:

Ks  = Persamaan pegas

k  = Konstanta pegas (N/m)

Sedangkan persamaan untuk n pegas yang tetapannya dan disusun 

seri ditulis seperti berikut ini.

KS = k/n 

Keterangan:

n  = Jumlah pegas

2) Susunan Paralel

Apabila pegas disusun secara paralel, panjang pegas akan 

tetap seperti semula, sedangkan luas penampangnya menjadi lebih 

2x dari semula jika pegas disusun 2 buah. Adapun persamaan 

pegas untuk dua pegas yang disusun secara paralel, yaitu:

KP = 2k
Keterangan:

Kp  = Persamaan pegas susunan paralel
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k  = Konstanta pegas (N/m)

Sedangkan persamaan untuk n pegas yang tetapannya sama dan 

disusun secara paralel, akan dihasilkan pegas yang lebih kuat

karena tetapan pegasnya menjadi lebih besar. Persamaan pegasnya 

dapat ditulis sebagai berikut.

KP = n. k
Keterangan:

n  = Jumlah pegas

       k   = konstanta pegas

4. Gaya Pegas Dan Hukum Hooke

a) Energi potensial pegas

EP = ½ F. ∆x

Atau

EP = ½ k.∆x2

Keterangan :

EP = energi potensial ( Joule )

F   = Gaya pegas ( N )

∆x = pertambahan panjang ( m)

k   = konstanta ( N/m2 )
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5. Aplikasi Hukum Hooke 

Dalam pengaplikasian hukum Hooke sangat berkaitan erat dengan

benda benda yang prinsip kerjanya menggunakan pegas dan yang bersifat 

elastis. Prinsip hukum Hooke telah diterapkan pada beberapa benda-benda 

berikut ini:

 Mikroskop yang berfungsi untuk melihat jasad-jasad renik yang sangat 

kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang

 Teleskop yang berfungsi untuk melihat benda-beda yang letaknya

jauh agar tampak dekat, seperti benda luar angkasa

 Alat pengukur percepatan gravitasi bumi

 Jam yang menggunakan peer sebagaipengatur waktu

 Jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan garis 

atau kedudukan kapal yang berada di laut

 Sambungan tongkat-tongkat persneling kendaraan baik sepeda motor 

maupun mobil

 Ayunan pegas

 Beberapa benda yang telah disebutkan diatas memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, gagasan 

Hooke memberi dampak positif terhadap kualitas hidup 

manusia.21

                                                          
21Supriyanto , Fisika Untuk SMA Kelas XI, Jakarta : Phibeta, hal.45
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H. Penelitian yang Releven

Lisdawati Deti, dalam skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Model 

pembelajaran Kooperatif tipe Question Student Have terhadap Hasil Belajar siswa 

pada mata pelajaran Geografi materi Atsmofer ( suatu penelitian Eksperimen dikelas 

X MAN Tilamuta Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo”. Dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Question Student Have ini 

dapat mempengaruhi hasil belajar.22

Chadmelia Igga Mustika,dkk,dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan 

Model Kooperative Question Student Have ( QSH) Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kelarutan dan Hasil kali Kelarutan Di Kelas XI 

SMA Negeri 5 Pekan Baru”. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran Kooperatif QSH dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Pokok  

Bahasan Kelarutan Di Kelas XI SMA PekanBaru dengan peningkatan sebesar 

6,53%.23

Adji Suwarno,dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan ModelQuestion 

Student Have untuk meningkatkan Hasil Belajar siswa pada mata diklat Dasar-dasar 

Elektronika Digital kelas X di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan”. menujukan 

bahwa penerapan model belajar QuestionStudent Have  lebih baik dibandingkan 

dengan model belajar tanya jawab.24

                                                          
22Lisdawati Deti, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe QSH Terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Geografi materi Atmosfer ( Skripsi, Ilmu Teknologi dan Kebumian, 
Universitas Negeri Gorontalo, 2014), h.2

23Chadmelia Igga Mustika Dkk, Penerapan Model Kooperatif Question Student Have Untuk 
Menngkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Di 
Kelas XI SMA Negeri 5 Pekan Baru (Jurnal,  Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan, Universitas 
Riau, 2013), h.2

24Adji Suwarsono, Penerapan model belajar QSH untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata diklat dasar-dasar elektronika digital kelas X di SMK Sunan Drajat Paciran Lamongan ( 
Jurnal : Pendidikan Teknik Elektro,Universitas Negeri Surabaya, 2014), h.1
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Berdasarkan beberapa penelitian yang releven tersebut, dapat diketahui bahwa 

hasil belajar fisika itu sangat penting bagi siswa. Hal ini disebabkan karena hasil 

belajar merupakan tujaan dari setiap pembelajaran. Pembelajaran fisika yang banyak 

menggunakan rumus akan membuat peserta didik cenderung malas untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Ketika hal ini terjadi maka secara otomatis akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti menggunakan Penerapan 

Model Pembelajaran Koopertif Tipe Question Student Have sebagai solusi untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran, penggunaan 

model ini tidak lepas dari percobaan atau eksperimen sederhana yang memudahkan 

peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar.

I. Kerangka Berfikir

1.Bagan kerangka berfikir

Kelas XI IPA 6

Meningkatkan 
hasil belajar  

siswa kelas XI 
rendah

Kelas XI IPA 3 Model kooperatif tipe QSH

1. Siswa 
mendapat 
nilai tinggi.

2. Siswa 
menjadi 
lebih aktif.

Model pembelajaran 
konvensional, yang selalu 
dipakai di SMA Perintis 2 

sebagaimana mestinya,
metode yang digunakan 
seperti ceramah, tanya 

jawab, diskusi, dan jigsaw.

Siswa 
mendapat 
nilai tinggi
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Rendah nya hasil belajar fisika siswa umumnya dikarenakan oleh rendahnya 

hasil belajar yang dimiliki siswa.  Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam 

pembelajaran. Dan hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajaranya. Kemampuan itu menckup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pada model pembelajaran Question Student Have, seperti yang dijelaskan 

sebelumnya memiliki tahapan-tahapan yang memiliki kemampuan dan keterampilan 

bertanya. Pembelajaran dengan model ini diawali dengan membagi kelas kedalam 

beberapa kelompok. Jumlah kelompok sebaiknya disesuaikan dengan jumlah peserta 

didik. Selanjutnya bagikan kartu kosong kepada setiap peserta didik dalam setiap 

kelompok. Mintalah peserta didik menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki 

tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam tiap kelompok,putarlah kartu tersebut 

searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan pada anggota kelompok, 

anggota tersebut harus membacanya dan memberikan tanda ceklis jika pertanyaan 

tersebut di anggap penting. Perputaran berhenti sampai kartu tersebut kembali pada 

pemiliknya masing-masing. Setiap pemilik kartu dalam kelompok harus memeriksa 

pertanyaan-pertanyaan mana yang mendapat suara terbanyak. Setelah itu jumlah 

perolehan suara atas pertanyaan itu dibandingkan dengan perolehan anggota lain 

dalam satu kelompok. Pertanyaan yang mendapat suara terbanyak kini menjadi milik 

kelompok.

Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang telah menjadi 

milik kelompok ( mewakili kelompok) guru melakukan pemeriksaan terhadap 

pertanyaan dari tiap-tiap kelompok, mungkin ada pertanyaan yang substansinya sama.

Pertanyaan – pertanyaan yang sudah diseleksi oleh guru dikembalikan kepada peserta 
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didik untuk dijawab secara mandiri maupun kelompok. Jawaban lisan maupun 

tulisan.

Berdasarkan penjelasan dari tahapan model pembelajaran Question Student 

havemaka dapat dikatakan bahwa model ini dapat digunakan untuk membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga, diharapkan masalah-masalah yang 

menyangkut dengan hasil belajar siswa dapat diatasi dengan baik.

J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir yang telah diuraikan 

diatas, makahipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah : terdapat Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe QSH terhadap hasil belajar fisika siswa kelas XI IPA 

pada pokok bahasan hukum Hooke dan Elastisitas.

2. Hipotesis statistik

a. hipotesis nol ( null hypotheses) disingkat HO atau hipotesis statistik

HO = µ1 = µ2, Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe QSH  terhadap hasil belajar siswa SMA Kelas XI IPA pokok bahasan 

Hukum Hooke dan Elastisitas.

b. hipotesis kerja atau disebut juga hipotesis alternatif, disingkat Ha.

Ha = µ1 ≠ µ2, terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

TipeQSHterhadap hasil belajar siswa SMA Kelas XI IPA pokok bahasan 

Hukum Hooke dan Elastisitas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have ( 

QSH) terhadap hasil belajar pada peserta didik.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017 di SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung, pertimbangan yang mendasari untuk memilih sekolah tersebut karena 

adanya permasalahan pembelajaran fisika yang dapat dijadikan sebagai obyek 

penelitian seperti penggunaan model belajar yang masih sangat tradisional dan 

rendahnya hasil belajar fisika peserta didik

C.   Metode dan Desain Penelitian

Metode adalah cara-cara bagaimana mendapatkan data-data yang valid dengan 

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan, 

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah yang terdapat pada dunia pendidikan. Motede yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen yaitu metode yang 

digunakan untuk penelitian pada populasi dan teknik sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara dengan cara purposive 
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sampling, pengumpulan data menggunkan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1

Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Jenis penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

apakah ada perubahan hasil belajar dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini 

menggunakan eksperimen karena mencari tahu pengaruh pada perlakuan ( treatment) 

tertentu, serta sesuai dengan apa yang dimaksud dengan metode penelitian yang 

mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan Quasi Experiment yaitu desain yang memiliki 

kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.2 Penelitian ini terdapat 

dua kelompok, pada kelompok pertama yang disebut kelompok eksperiment, yaitu 

peserta didik akan mendapat perlakuan dengan menggunakan model belajar QSH

sedangkan kelompok kedua yang disebut kelompok kontrol mendapat perlakuan 

seperti biasanya dengan menggunakan konvensional yang dilakukan oleh peserta 

didik. Quasi Experimen design yang digunakan adalah jenis Non Equivalent Control 

Group design pada desain ini terdapat pretest dan posttest untuk kelompok 

eksperimen dan kontrol.

                                                          
1  Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung 

Alfabeta,2016), h.7
2 Ibid, h.114
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Tabel Desain Control Group Pretest-Posttest
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest
E O1 X1 O2

K O3 X2 O4

Keterangan:

E : Kelas Eksperimen

K : Kelas Kontrol

O1 : Pretest pada kelas eksperimen

O2 : Posttest pada kelas eksperimen

X1 : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model

  belajar QSH

X2 : Perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan model 

              konvensional

O3 : Pretest pada kelas kontrol

O4 : Posttest pada kelas kontrol

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

sebanyak 2 kelas yaitu kelas XI IPA 3 dan XI IPA 6.

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 sebagai 

exsperimen dan siswa kelas XI IPA 6 sebagai control yang masing-masing 

berjumlah 30 dan 30 siswa.
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3. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini sampel penelitian diambil dengan teknik cluster 

random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut sehingga didapat 

sample penelitian yaitu kelas XI IPA 3 dan XI IPA 6. Kelas yang dipilih 

menjadi kelas eksperimen adalah kelas XI IPA 3 dengan jumlah siswa 

sebanyak 30 siswa. Sedangkan kelas kontrol dipilih kelas XI IPA 6 dengan

jumlah siswa sebanyak 30 siswa.

E. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang terbentuk oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga dapat memperoleh informasi kemudian ditarik kesimpulannya.3 Penelitian 

ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independent sering disebut dengan variabel stimulus, 

pediktor, antecendent, atau sering disebut dengan variabel bebas.4 Variabel 

bebas (X) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe QSH .

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kreteria, 

konsekuen, atau disebut variabel terikat.5 Variabel terikat ( Y ) dalam 

penelitian ini adalah terhadap hasil belajar siswa SMA  Perintis 2 Bandar 

Lampung.

                                                          
3  Sugiyono, op.cit, h.38
4  Ibid, h.39
5  Ibid.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui untuk mengetahui aktivitas 

peserta didik selama proses belajar mengajar langsung. Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat keterlaksanaan model

belajar QSH dalam kegiatan belajar mengajar. Observernya adalah guru fisika. 

Pada penelitian ini peneliti di observasi tentang keterlaksanaan model yang 

dipakai di kelas eksperimen, sesuai dengan sintaks yang ada atau tidak.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur yang biasanya digunakan dalam penelitian pendahuluan 

untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap.

3. Kuesioner (Angket )

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data seperti hasil belajar 

siswa, perangkat pembelajaran dan foto-foto kegiatan pembelajaran yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian. Dokumentasi dilakukan di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol penelitian. Penggunaan metode ini sesuai 

untuk pengambilan data berupa perangkat pembelajaran, hasil belajar, dan 
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foto-foto kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu di saat pembelajaran 

berlangsung peneliti mengambil data-data tersebut sebagai pelengkap data 

penelitian.

G. Instrumen Penelitian

1. Tes 

Test ada beberapa yaitu tes pilihan ganda, essay, dan uraian. 

2. Non test 

Instrument non tes ada beberapa yaitu,Wawancara, angket, dan 

observasi. Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar fisika pada aspek kognitif dan efektif untuk mengetahui 

perubahan hasil belajar peserta didik. Tes yamg digunakan adalah tes pilihan 

ganda. Sedangkan non tes nya menggunakan wawancara, angket, dan 

observasi. Sebelum instrumen tes ini digunakan dalam pelaksanaan penelitian, 

terdapat beberapa tahapan yang dilakukan terlebih dahulu. Soal di uji cobakan 

dulu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, uji pengecoh 

dan daya pembeda.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mencari soal yang valid.Soal yang 

valid adalah soal yang mampu mengukur data dari variabel yang 

diteliti dengan tepat.6 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan 

nilai rxyhitung dengan rxytabel.

                                                          
6Nunung Apitasari, Maria Magdalena Minarsih, Andi Tri Haryono, “Effect of The Quality of 

Services and Location of Consumer Decision to Use The Service Fotocopy Simongan” Journal of 
Management, Vol. 1 (1), Februari 2015, h. 7.
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Ketentuan Uji Validitas
rxy Kriteria

rxyhitung >rxytabel Valid
rxyhitung <rxytabel Tidak Valid

Berikut rumusan validitas:7

rxy= ∑ (∑ )(∑ )
{ ∑ (∑ )}{{ ∑ (∑ )}

Keterangan:

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N : jumlah peserta didik

∑X : jumlah pertanyaan

∑Y : jumlah skor total

∑XY : jumlah perkalian dari variabel X dan Y

∑X2 : jumlah kuadrat dari pertanyaan

∑Y2 : jumlah kuadrat dari skor

Setelah soal dibuat, maka instrumen soal divalidasi oleh para ahli 

untuk memperoleh soal yang baik.Setelah divalidasi oleh para ahli, 

maka istrumen soal diujicobakan kepada peserta didik yang sudah 

mempelajari materi tersebut.

                                                          
7Ichy Lucya Resta, Ahmad Fauzi, Yulkifli, “Pengaruh Pendekatan Pictorial Riddle Jenis 

Video Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Inkuiri Pada Materi Gelombang Terintegrasi 
Bencana Tsunami” Pillar Of Physics Education, Vol. 1, April 2013, h. 19.
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2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk meningkatkan tingkat ketepatan 

alat pengumpulan data (instrumen).8Uji reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r11hitung dengan r11tabel dapat dilihat rumus alpha 

cronbach:9

r11= (	1 − ∑ 	)
Keterangan :

r11 : reliabilitas butir soal

k : banyaknya butir soal

ab
2 : jumlah varian butir

at
2 : varian total11

Adapun ketentuan uji reliabilitas dapat dilihat pada table 3.10

         Tabel 3.10
Ketentuan Uji Reliabilitas

rxy Kriteria
r11hitung > r11tabel Reliabel
r11hitung < r11tabel Tidak Reliabel

                                                          
8Yosri Alisman, Usmeldi, Oriza Candra, “Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XII 

TITL Menggunakan Multimedia Interaktif Pada Mata Diklat Memperbaiki Motor Listrik Di SMK 
Negeri 1 Tanjung Raya” Jurnal Prndidikan Tekhnik Elektro, Vol. 2 (1), 2014, h. 9.

9Lusiana, Nurhayati Abbas, Sumarno Ismail, “Analisis Motivasi Belajar Pada Pembelajaran 
Matematika Di Kelas VII SMP Negeri 3 Gorontalo” Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1 (1), 2013, 
h. 8.
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Adapun klasifikasi reliabilitas yang disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Klasifikasi Reliabilitas

r11 Klasifikasi
0,00 ≤ r11 < 0,20 Sangat Rendah
0,20 ≤ r11< 0,40 Rendah
0,40 ≤ r11< 0,60 Sedang
0,60 ≤ r11< 0,80 Tinggi
0,80 ≤ r11< 1,00 Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisis hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh 

nilai 0,996081 maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel dengan 

kategori sanagat tinggi. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu soal, 

semakin tinggi ketepatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen ini dapat digunakan untuk penelitian. 

3. Tingkat kesukaran

Bermutu atau tidaknya butir-butir soal tes hasil belajar pertama-

tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang 

dimiliki oleh masing-masing butir soal tersebut. Oleh karena itu dalam 

penyusunan instrumen tes ini perlu memperhatikan tingkat 

kesukarannya. Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari 

tingkat kesukaran (P) adalah:

=
Keterangan:

P = Indeks kesukaran 

B = Jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar
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Js  = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes10

Klasifikasi Tingkat Kesukaran
P Klasifikasi

0,00 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 1,00 Mudah

4. Daya beda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang kemampuannya 

rendah demikian rupa sehingga menjawab butir soal tersebut lebih 

banyak yang menjawab benar, sementara peserta didik yang 

kemampuannya rendah untuk menjawab butir soal tersebut sebagian 

besar tidak dapat menjawab soal dengan benar.11 Adapun untuk 

menentukan daya pembeda tiap item instrument penelitian adalah 

sebagai berikut :

D = − 	
= 	
=

                                                          
10 Anas Sudijono, Op. Cit, h. 170-172
11 Ibid, h. 386
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Jadi :

= 	 − 	 = 	 − 	
Keterangan :

D : Daya beda

JA : Banyaknya peserta kelompok atas

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah

BA : Banyaknya kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

   benar

BB : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal  itu dengan 

   benar

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

  (ingat,  P   sebagai indeks kesukaran)12

Klasifikasi Daya Pembeda
D Klasifikasi

0,00 < D ≤ 0,20 Jelek
0,21 < D ≤ 0,40 Cukup
0,41 < D ≤ 0,70 Baik
0,71 < D ≤ 1,00 Baik Sekali

Negatif Sangat Jelek

                                                          
12 Ibid, h. 390
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Tabel kesimpulan:

No Validitas Reabilitas Tingkat 
Kesukaran

Daya 
Beda

Kesimpulan 

1 Valid Sedang Mudah Jelek Valid
2 Valid Rendah Mudah Jelek Valid
3 Valid Sedang Mudah Cukup Valid
4 Valid S.Rendah Sukar Jelek Tidak valid
5 Valid Rendah Mudah Jelek Valid
6 Valid S.Rendah Sedang Cukup Valid
7 T.Valid T.Valid Sukar S.jelek Tidak valid
8 Valid Sedang Sedang Jelek Valid
9 Valid Sedang Sukar Jelek Valid
10 Valid S.Rendah Sukar Jelek Tidak Valid
11 Valid S.Rendah Sukar S.Jelek Tidak valid
12 Valid Sedang Sedang Baik Valid
13 Valid Sedang Sedang Baik Valid
14 Valid Sedang Sedang Cukup Valid
15 Valid S.Rendah Mudah Jelek Tidak valid
16 Valid Rendah Sedang Cukup Valid
17 Valid Rendah Sedang Cukup Valid
18 Valid Sedang Sukar Baik Valid
19 Valid Sedang Sedang Baik Valid
20 Valid Sedang Sedang Baik Valid
21 Valid Rendah Sedang Cukup Valid
22 T.Valid T.Valid Mudah S.Jelek Tidak valid
23 Valid S.Rendah Sedang Jelek Tidak valid
24 T.Valid T.Valid Mudah S.Jelek Tidak valid
25 Valid Sedang Sedang Jelek Valid
26 Valid Rendah Sedang Cukup Valid
27 T.Valid T.Valid Sukar Jelek Tidak valid
28 Valid S.Rendah Sukar Jelek Tidak valid
29 Valid Sedang Sedang Jelek Valid
30 Valid Sedang Sedang Jelek Valid
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1) NON TES

1. Observasi

Instrumen yang digunakan berikutnya yaitu lembar observasi. 

Lembar observasi digunakan untuk aktivitas peserta didik yang 

sedang terjadi dari awal pembelajaran sampai dengan akhir 

pembelajaran agar terlihat keterlaksanaan peserta didik dalam 

pembelajaran. Data lembar observasi diukur menggunakan skala 

likert, pengukuran dengan menggunakan skala ini dapat menilai 

variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dan dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini skala likert

digunakan untuk menilai keterlaksanaan model RMS (Reading, 

Mind Mapping and Sharing).

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.13 Dengan skala likert, maka indikator berasal dari penjabaran 

aspek yang akan diukur. Untuk mengukur lembar keterlaksanaan 

penelitian nya.

Skor Pada Skala Likert
Skor Keterangan

5 Sangat Baik
4 Baik
3 Sedang
2 Cukup
1 Buruk

                                                          
13Sugiyono, op. cit., h. 134 
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H. Teknik Analisis Data

1. Uji Analisis Prasyarat 

Menganalisis data hasil penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

statistic. Oleh sebab itu data yang peneliti kumpulkan adalah data kuantitatif atau 

data yang berupa angka – angka yang didapat dari hasil pemberian tes dan diberi 

nilai dari tiap – tiap response penelitian. Dalam penelitian ini prasayatan yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, dan uji homogenitas varians. 

Apabila data yang dianalisis terdistribusi normal maka boleh digunakan teknik 

statistic parametric, sedangkan apabila data yang diolah tidak terdistribusi 

normal, maka harus digunakan statistic non – parametrik. 14

Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu :

a. Uji Nilai Gain Ternomalisasi

Dilakukan untuk melihat pemgaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Question Student Have ( QSH ) terhadap hasil belajar. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus uji gain menurut Meltzer 

sebagai berikut:15

− = −−
hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan gain 

ternomalisasi menurut klasifikasi Meltzer sebaga berikut:

                                                          
14 Antomi Siregar, Widha Sunarno, “Pembelajaran Fisika Kontektual Melalui Metode 

Eksperimen Dan Demonstrasi Diskusi Menggunakan Multimedia Interaktif(Ditinjau Dari Sikap Ilmiah 
Dan Kemampuan Verbar Siswa”. Jurnal Inkuiri Vol 2, No 2 2013 (Hal 100-113)

15 David E.Meltzer, “The Relationship Between, Mathematics Preparation and Conceptual 
Learning Gains In Physic: A possible “hidden variable” In diagnostic Pretest Scores” departemen Of 
physic and asrtonomy: Lowa State University, (http://Physic, Laste. Edu/per/docs/addemdum-on-

normalize-gains.pdf) diakses pada minggu 6 Maret 2016 pukul14.25 wib,h.7
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Tabel 16
Klasifikasi nilai gain

Nilai Gain Ternormamlisasi Interpretasi

0,7 < g < 1 Tinggi 
0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 
0 < g < 0,3 Rendah 

b. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.

Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji Liliefors. Dengan 

langkah sebagai berikut : 

1) Membuat Hipotesis.

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal .

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal.

2) Urutkan data sampel dari kecil ke yang besar.

3) Tentukan nila Z dari tiap-tiap data, dengan rumus.

Z = 

Keterangan :

S  : Simpangan baku data tunggal.

Xi : Data tunggal.

X : Rata-rata data tunggal.

4) Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z disebut 

dengan f(Z).
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5) Hitung frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Z disebut 

dengan S(Z).

6) Tentukan nilai L0 dengan rumus F(Z)-S(Z) kemudian tentukan 

nilai mutlaknya. Ambil yang paling besar dan bandingkan dengan 

Lt dari tabel liliofers.

7) Adapun kriteran pengujiannya adalah :

Tolak H0 jika L0>Lt.

Terima jika H0 jika L0≤Lt..
16

c. Uji homogenitas

Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keaadaan atau populasi. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian atau dua  

fisher. Yaitu:

F =

Keterangan :

F    : Homogenitas

S1
2  : Varian terbesar 

S2
2  : Varian terkecil 

Adapun kriterian uji homogenitas adalah :

H0 diterima jika Fh ≤ Ft     H0 : data yang memiliki varian homogen

H0 diterima jika Fh > Ft H0 : data yang tidak memiliki varian homogen.

                                                          
16Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 83
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1. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilaksanakan untuk menganalisis data hasil 

penelitian, setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka 

dilaksanakan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan jika data 

terdeteksi normal dan homogen maka uji hipotesis yang di 

gunakan uji-t dan jika tedapat data tidak normal atau  homogen 

maka di gunakan uji non parametrik uji mann-Whitney (U-tes). 

1) Uji-t

Hipotesis Uji: 

H0 : ≤ 	
Ha : ≥ 	

Untuk menguji hipotesis di atas, penulis menggunakan rumus 

statistik yaitu uji kasamaan dua rata-rata berikut:17

t hitung = ( ) 	( )	 ( 	 )
Keterangan: 

X1     : Nilai rata-rata posttest dari kelas eksperimen

X2    : Nilai rata-rata posttest dari kelas kontrol

n1    : Jumlah sampel kelas eksperimen 

n2    : Jumlah sampel kelas kontrol

                                                          
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatid, Kualitatif dan R&D, Op. 

Cit. h.272.
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S1    : Standar devisiasi dari kelas eksperimen

S2     : Standar devisiasi dari kelas kontrol 

S     : Standar devisisasi gabungan\

Kriteria pengujian

H0  diterima  jika thitung < ttabel

H0 ditolak jika thitung > ttabel

2) Uji Mann-Whitney (Uji-U)

Hipotesis uji

H0 : Tidak terdapat pengaruh model QSH terhadap hasil belajar 

siswa

Ha : Terdapat pengaruh model QSH terhadap hasil belajar siswa

Uji statistik:18

U = 	n 	n 	n (n + 	1	)2 − R
Ekuivalen dengan

U = 	n 	n 	n (n 		+ 1)2 − R
Keterangan:

R1     :jumlah rangking dengan ukuran sampel n1

R2     : jumlah rangking denga ukuran sampel n2

Kriteria pengujian:

H0 diterima  jika Uhitung ≥ Utabel

                                                          
18Budi Suyetno, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2014), 

h.236.
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H0 ditolak jika Uhitung ≤ Utabel

Apabila uji normalitas dan uji homogenitas tidak terlaksana 

dengan baik maka dilakukan alternatif uji, yaitu Uji Non –

Parametri 

a. Analisis Lembar Observasi 

Keterlaksanaan model QSH dapat diketahui dengan 

cara mencari persentase keterlaksanaannya. Untuk 

menghitung persentase  keterlaksanaan dapat dilakukan 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

Jumlah aspek yang teramati
% Keterlaksanaan = 100%

Jumlah seluruh aspek


Adapun interpretasinya ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Kriteria Keterlaksanaan Model.19

% Keterlaksanaan (P) Interpretasi

P = 0 Tak satu kegiatan pun

0 < P ≤ 25 Sebagian kecil kegiatan

25 < P < 50 Hampir setengah kegiatan

P = 50 Setengah kegiatan

50 < P ≤ 75 Sebagian besar kegiatan

75 < P < 100 Hampir seluruh kegiatan

P = 100 Seluruh kegiatan

                                                          
19Irwandani, op.cit, h. 45.
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b. Effect Size

Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas 

Model QSH terhadap hasil belajar fisika siswa adalah 

dengan kriteria cohen dalam hake dengan rumus effect size.20

Rumus yang digunakan yaitu:21

= −
2 + 2 /2 1 2

Keterangan:

d : effect size

mA :nilai rata-rata kelas eksperimen

mB :nilai rata-rata kelas kontrol

sdA :standar deviasi kelas eksperimen

sdB :standar deviasi kelas kontrol

Kriteria besar kecilnya effect size diklasifikasikan sebagai 

berikut:

Tabel 3.1522

Kategori Effect Size
Effect Size Kategori

d < 0,2 Kecil
0,2 < d < 0,8 Sedang 

d > 0,8 Tinggi

                                                          
20Festi Arista, Marzuki, Hery Kresnadi, ”Dampak Pembelajaran Tematik Terhadap Perolehan 

Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan Dan Pembeajaran FKIP Untan Vol. 3 No. 
8 ,2014, h. 5.

21Richard R. Hake, “Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains in 
Mechanics with Gender, High-School Physich, and Pretest Scores on Mathematics and Spatial 
Visualization” Journal International Indiana University Vol. 1 No. 1 ,2002, h.3.

22Erpina. Maridjo Abdul Hasjimy, Asmayani Salimi, “ Pengaruh Kooperatif Teknik Talking 
Stick Terhadap Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD” Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Vol. 3 No. 9, 2014, h. 13.
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Tabel 3.1623

Kategori Effect Size
Cohen’s Standard Effect Size Persentase (%)

2 97,7
1,9 97,1
1,8 96,4
1,7 95,5
1,6 94,5

Tinggi 1,5 93,3

1,4 91,9

1,3 90

1,2 88

1,1 86

1 84

0,9 82

0,8 79

0,7 76

Sedang 0,6 73

0,5 69

0,4 66

Rendah 0,3 62

0,2 58

0,1 54

0 50

2. Hasil lembar keterlaksanaan penelitian

Data dari lkp diukur dengan menggunakan skala likert, 

dengan rumus sebagai berikut:24

= ℎ	 	 	ℎ	 	 × 100%

                                                          
23Lee A. Becker, Effect Size Measures For Two Idependent Groups, Journal: Effect Size 

Becker, 2000, hlm, 3
24Sugiyono, op.cit., h. 137. 



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

QSH terhadap hasil belajar siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Pengujian 

hasil belajar diukur dengan dua aspek yaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek 

kognitif nya dengan menggunakan tes pilihan ganda dan sedangkan aspek 

afektifnya menggunakan observasi dan berupa angket penilaian.Data-data yang 

dideskripsikan merupakan data hasil lembar observasi, angket dan tes hasil belajar 

berupa soal PG sebanyak 20 soal.

1. Deksripsi Data Hasil Belajar

Hasilbelajarmerupakanbuah dari kerja keras selama proses pembelajaran 

sedangkan bagi guru hasil belajar adalah mencerminkan keberhasilan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan.bentukprestasiataunilaidarihasilpembelajaran 

yang telahberlangsung1. Hasil nilai rata-rata pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil PretestHasilBelajarKelas
Kontrol dan Kelas Eksperimen
Kelas Rata-Rata Nilai

Kontrol 37,666667
Eksperimen 36,833333
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretteskelas 

eksperimen kelas XI IPA 3 lebih rendah dibandingkankelas kontrol XI IPA 5 .

Hasil nilai rata-rata posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil PosttestHasilBelajarKelas 
Kontrol dan Kelas Eksperimen
Kelas Rata-Rata Nilai

Kontrol 51,833333
Eksperimen 78,1666667

37.666667

36.833333

36.4

36.6

36.8

37

37.2

37.4

37.6

37.8

Eksperimen Kontrol

Rata-rata Nilai
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata prettestkelas 

eksperimen XI IPA 3 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol X IPA 5.

Untuk menganalisis kategori teshasil belajar siswa digunakan skor gain 

yang ternormalisasi, N-Gain diperoleh dari pengurangan sko rpostest dengan skor 

pretest dibagi oleh skor maksimum dikurang skor pretest .Hasil perhitungan N-

Gain juga akan digunakan pada uji effect size.

PerolehanN-Gain hasil belajar peserta didik dari kelas eksperimen dan

kelas control dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagaiberikut :

Tabel 4.3
Hasil N-Gain HasilBelajarKelas 
Kontrol dan Kelas Eksperimen

Kelas N-Gain Kriteria
Kontrol 0,22493 Sedang

Eksperimen 0,654665 Sedang

0
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40
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60

70

80

90

Kontrol eksperimen

Rata-rata Nilai
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata- rata N-Gain pada

kelas kontrol lebih kecil dibandingkan rata- rata N-Gain kelas eksperimen. 

Kemudian kriteria rata- rata N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas bkontrol

yaitu sedang.

2. Pengujian Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh terdistri busi normal dan homogen. Apabila data terdistribusi 

normal maka pengujian hipotesis akan menggunakan statistic parametris dan

apabila tidak terdistribusi normal maka akan menggunakan statistik non 

parametris. 

a) Uji Normalitas

Uji yang di gunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji liliefors (dengan taraf 

0
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signifikan α =0,05). Adapun kriteria penerimaan data berdistribusi normal 

atau tidak adalah sebagai berikut:

1) Jika Lhitung ≤Ltabel, Ho diterima maka sampel berdistribusi normal

2) Jika Lhitung≥ Ltabel Ho ditolak maka sampel tidak berdistribusi normal

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Data Pretest, Posttest Kelas Eksperimen dan 

KelasKontrol

Statistik
Eksperimen Kontrol

Pretest Posttest Pretest Posttest
N 30 30 30 30

37,666
7

51.8333 36,83333 78,16667

SD 4,6880
21

4,821527 5,330998 6,226104

Lhitung 0.4191
19

0.142797 0,167873 0,136205

Ltabel 0.172 0.172 0.172 0.172
Kesimpulan Normal Normal Normal Normal

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa data hasil 

pretest kelas eksperimen sebesar 0.419119 dan posttest sebesar 0.142797, 

besar Lhitung menunjukkan bahwa data kelas eksperimen berdistribusi 

normal.Pada kelas kontrol besar hasil pretest 0.167873 dan posttest 

sebesar 0.136205, besar Lhitung menunjukkan bahwa data kelas kontrol juga 

berdistribusi normal.Kedua kelas ini memenuhi kriteria Lhitung ≤Ltabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ini terdistribusi normal pada saat pretest maupun posttest.

b) Homogenitas

Sedangkan untuk mengetahui homogenitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji fisher dengan taraf signifikasi α = 0,05. Adapun kriteria 

penerimaan data homogen atau tidak adalah sebagai berikut:

Jika Fhitung<Ftabel,Hoditerima maka sampel homogen 
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Jika Fhitung >Ftabel, Ho ditolak maka sampel tidak homogen.

Tabel 4.5
Uji Homogenitas Data Pretest, Posttestkelas Eksperimen dan kelas 

Kontrol
Statistik Pretest Posttest

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol
SD2 22,4722222 27,4722222 37,47222 22,47222

Fhitung 1,2002 1,66749073
Ftabel 1,69 1,69

Kesimpulan Homogen Homogen

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, untuk data hasil pretestkelas

eksperimen dan kontroldidapat Fhitung sebesar 1,2002 dan data posttest 

didapat Fhitung sebesar 1.66749073, sedangkan Ftabel sebesar 1,69. Dari 

kedua data tersebut didapatkan Fhitung<Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua sampel tersebut mempunyai varians yang sama atau 

homogen.

c) Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis data, diketahui bahwa data 

hasil belajar kedua kelompok pada penelitian ini berdistribusi normal dan 

homogen, sehingga pengujian data hasil belajar kedua kelompok 

dilanjutkan pada analisis data berikutnya, yaitu uji hipotesis menggunakan 

uji-t dengan kriteria pengujian, yaitu jika thitung< ttabel maka H0 diterima, H

a ditolak. Jika thitung >ttabel maka Ha diterima, H0 ditolak.

Hasil  pengujian hipotesis data pretest, posttest pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.6
Data Hasil Uji Hipotesis

Kelas N Mean SD df t (tabel) t (hitung) Kesimpulan

Eksperimen 30 78,1666667 6,226104
48 2,01 5,036

Ada Pengaruh
Kontrol 30 51,833333 4,821527
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Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji hipotesis n-gainpretest, posttest kelas

kontrol dan kelas eksperimen, pada datan-gain pretest, posttest ,tampak 

bahwa thitung > ttabel , yaitu 5,036> 2,010 sehingga hipotesis nol (H0) ditolak 

dan hipotesis alternatif (Ha ) diterima. Dengan diterimanya Ha pada 

pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

dapat menguji kebenaran hipotesis yaitu terdapat pengaruh signifikan 

penggunaan model QSH ( Question student have) terhadap hasil belajar 

siswa.

3. Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Pengaruh Model QSH   

dan Pembelajaran Konvensional.

Dalam proses pembelajaran di kelas XI IPA 3 dengan menggunakan QSH

di mulai dengan sebelum memberikan materi siswa diberikan tugas untuk 

membuat pertanyaan untuk materi yang akan mereka bahas. Setelah itu peserta 

didik di bagi menjadi 6 kelompok. Setelah itu  pertanyaan dari siswa itu di bahas 

menjadi bahan belajar.

Sedangkan pada kelas XI IPA 5 yang menggunakan Model Pembelajaran 

Konvensional (kelas kontrol), pendidik memberikan pelajaran dengan 

menggunakan modelteacher centered (berpusat pada guru) dengan metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab kemudian diakhiri dengan memberikan tes 

akhir.

Hal ini di lakukan untuk memperoleh data dari hasil tes akhir peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dapat dilihat pada tabel danberikut
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Tabel 4.7
Data Hasil Rata-rata Pretest,Posttest, N-gain Kelas Eksperimen dan 

Kontrol
Nilai Rata-rata

Kelas Pretest Posttest N-gain

Eksperimen 38,4 76,8 0,625
Kontrol 38 65,2 0,437

4. Effect Size

Effect size merupakan ukuran mengenai besarnya pengaruh suatu variabel 

pada variabel lain. Variabel yang sering terkait biasanya variabel independen dan 

variabel dependen.Effect size dapat digunakan untuk menentukan variabel yang 

dapat diteliti lebih jauh.Effect size juga dapat dianggap sebagai ukuran mengenai 

tingkat keberhasilan penelitian. 

Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pembelajaran QSH 

terhadap hasil belajar fisika siswa adalah dengan kriteria cohen dalam hake 

dengan rumuseffect size.Hasil perhitungan effect size didapatkan nilai effect size

nya sebesar 1,699 nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Nilai ini 

menunjukan bahwa model pembelajaran QSH  memberi pengaruh yang cukup 

tinggi terhadap hasil belajar siswa.
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mengetahui pengaruh model QSH terhadap hasil belajar siswa 

menggunakan rumus effect size.Perolehan effect size dapat dilihat pada Tabel 

4.10.

Tabel 4.8
Hasil Effect Size

Kelas Rata-rata 
Gain (M)

Standar 
devisiasi

Effect size Keterangan

Eksperimen 78,1666667 6,226104 1,69 Tinggi
Kontrol 51,833333 4,821527

5. Hasil Observasi

Hasil observasi dalam penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran 

yang menggunakan model QSH (Question Student Have )pada kelas eksperimen. 

Dengan memperhatikan tahapan pembelajaan tersebut peneliti menulis beberapa 

butir pernyataan yang digunakan selama penelitian.

Pada pertemuan pertama, siswa sangat sulit dikendalikan karena siswa 

terfokus dengan kehadiran peneliti yang di anggap sebagai guru baru dengan 
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model pembelajaran yang masih asing bagi merekaakan tetapi dengan bantuan 

guru fisika SMA Perintis 2 Bandar Lampung, kelas dapat dikondisikan.Untuk 

pertemuan selanjutnya siswa sudah dapat dikondisikan karena siswa sudah 

memahami prosedur dalam pembelajaran yang dilakukan.Pada penelitian ini 

seluruh tahapan model pembelajaran mencapai 100% ketercapaian.

6. Hasil Penelitian

a) Hasil Belajar

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 2 sampel kelas yang 

menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada pengambilan

sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

Sebelum diterapkan strategi pembelajaran pada masing-masing 

sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut 

memiliki kemampuan yang berbeda. Dimana kelas eksperimen 

memiliki nilai rata-rata yang rendah dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hal ini diperkuat denga nhasil pretest.

Materi yang diajarkan pada penelitian adalah Hukum hooke 

dan Elastisitas yang dilakuakn sebanyak empat kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

melakukan pretest. Pertemuan kedua sampai ketiga belajar dengan 

model yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelas. pada 

pertemuan empat, kedua kelas melaksanakan posttest dengan 

instrumen yang sudah diuji.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model 

QSH (Question Student Have), terhadap hasil belajar siswa. Penelitian 

dilakukan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, dengan mengambil 
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dua kelas sebagai sempel penelitian. Kelas XI IPA 3  dengan jumlah 

peserta didik 30 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

model QSH (Question Student Have),dan kelas XI IPA 5 dengan 

jumlah siswa 30 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model 

konvensional.

Setelah diterapkan model pembelajaranpada sampelkelas 

eksperimen XI IPA 3 dan padakelaskontrolXI IPA 5yaitumetode 

konvensional mengikuti kebiasaan pendidik mengajar maka diperoleh 

perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata postetsyaitu  kelas 

kontrol mendapat nilai rata-rata posttestsebesar 51,833333 dan kelas 

eksperimen nilai rata-rata posttestsebesar 78,16667. 

Terlihatbahwanilai rata-rata 

postestkelaseksperimenlebihtinggidibandingkankelaskontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasilbelajarpeserta didik kelas eksperimen yang 

menggunakan Model belajar QSHlebih tinggi dari pada kelas kontrol 

yang menggunakan metode konvensional.

Hasil N-Gain yang dihitung dari pretest dan posttest juga

menyatakan hal yang sama yaitu terdapat perbedaan yang signifikan

antara nilai N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai 

rata-rata  N-Gain kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar

0,654665 dan nilai rata-rata  N-Gain kelas control memperoleh nilai

sebesar 0,22493 dengan criteria sedang. Dapat dilihat bahwa rata-rata 

N-Gain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal 

ini juga dapat menjadi indicator bahwa hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen yang menggunakan Model QSH meningkat



76

dibandingkandengankelas kontrol yang menggunakan metode 

konvensional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya  proses pembelajaran QSH 

yang diterapkan ternyata dapat dibuktikan bahwa model QSH mampu 

membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran baik 

secara individu maupun kelompok karena pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran QSH siswa diberikan 

kesempatan setiap kelompok untuk membuat pertanyaan sebelum 

pelajaran dimulai dan banyak bertanya ketika kelompok lain sedang 

persentsi didepan. sesuai dengan perspektif yang dikembangkan. 

Sehingga keaktifan siswa tersebut dapat berkembang.Kegiatan-

kegiatan siswa tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa tersebut.

Sedangkan siswa pada kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional kurang dapat menumbuh kembangkan 

pemikirannya dalam  mengekspresikan pelajaran Fisika, dengan kata 

lain kelas kontrol dalam memahami dan mengurutkan penyelesaian 

soal cenderung lambat. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran 

berlangsung guru hanya menerangkan materi dan melakukan tanya 

jawab setelah materi selesai, kemudian guru memberikan soal dan 

menyelesaikan soal yang dibuat. Pada kelas kontrol siswa cenderung 

pasif, mengikuti urutan apa yang disampaikan guru dan dalam 

pembelajaran baik dengan teman maupun dengan guru. Hal tersebut 

menjadi alasan sulitnya peserta didik menumbuh kembangkan hasil 

belajar fisika.
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b) Keterlaksanaan  Model Pembelajaran QSH

Dalam penerapan pembelajaran, model pembelajaran QSH 

berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa dibandingkan dengan 

sebelum menggunakan model pembelajaran konvensional yang sering 

digunakan, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru saja. 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran dikelas eksperimen, guru 

sudah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 

sesuai dengan tahap yang ada pada model tersebut. Pada kelas yang 

diterapkan dengan model QSH  telah dilaksanakan 100% sesuai 

dengan  tahapan yang ada, dengan penilaian keterlaksanaan guru 

fisika terhadap peneliti pada setiap pertemuan dapat diliat pada  tabel 

dan grafik berikut:

Tabel 4.9
Keterlaksanaan Model Pembelajaran QSH

(Question Student Have)
Keterlaksaan Model Pembelajaran QSH (Question Student Have)

Persentase (%)
Pertemuan Pertama 100%
Pertemuan kedua 100%
Pertemuan Ketiga 100%
Pertemuan Keempat 100%

Model pembelajaran QSH terdiri dari beberapa tahapan..Pada 

saat pembelajara peneliti bertindak sebagaai fasilisator dibantu oleh 

guru fisika SMA Perintis 2 Bandar Lampung sebagai observer. Pada 

pertemuan pertama,  peserta didik terlebih dahulu diberi tes (pretest) 

untuk mengukur hasil belajar dalam pembelajaran fisika proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen seperti biasa diawali dengan 

salam dan memeriksa kehadiran siswa, Selajutnya peneliti 
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menyampaikan bahwa akan dilakukan pretest tujuannya untuk 

mengukur hasil belajar setelah melakukan pretest, kemudian peneliti 

menyampaikan pengantar materi yang akan dilaksanakan, yaitu 

Hukum Hooke dan Elastisitas.

Model kooperative tipe QSH adalah suatu model yang 

menuntut siswa bertanya dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah 

model QSH adalah: (a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

sesuai dengan jumlah peserta didik, (b) Guru membagi kertas kosong 

kepada peserta didik setiap kelompok, (c) Meminta peserta didik 

untuk menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang materi 

yang sedang dipelajari, (d) Dalam kelompok, putarlah kartu tersebut 

searah jarum jam, (e) Ketika kartu sampai pada setiap anggota 

kelompok, anggota kelompok tersebut memberi tanda, jika pertanyaan 

tersebut dianggap penting, (f) Perputaran berhenti apabila kartu sudah 

sampai pada pemilikinya masing-masing, (g) Pemilik kartu 

menentukan pertanyaan dengan suara terbanyak untuk dibandingkan 

dengan pertanyaan anggota lain dalam 1 kelompok, (h) Pertanyaan 

dengan suara terbanyak akan menjadi pertnyaan milik kelompok, (i) 

Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang menjadi 

milik kelompok, (j) Guru memeriksa setiap pertanyaan dari setiap 

kelompok untuk dijawab oleh kelompok lain. Keterlaksanaan model 

ini dapat dilihat dari lembar observasi.

Pada pertemuan pertama menunjukan bahwa semua tahapan

pembelajaran QSH terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rpp 

dengan  mempunyai persentase 100%.
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Pada Pertemuan kedua sama seperti pertemuan pertama  

peneliti membagikan siswa kedalam 6 kelompok,lalu membagikan 

kertas kosong kepada masing-masing kelompok,setelah itu siswa 

diberi perinth untuk menulis pertanyaan apa yang akan 

ditanyakan.Lalu setelah itu kartu pertanyaan tersebut diputar searah 

jarum jam,pemilik kartu menentukan siapa mendapat kartu pertanyaan 

paling banyak, itulah pilihan pertanyaan yang akan dipilih sebagai 

pertanyaan yang akan di tanya jawabkan.setelah itu peneliti 

memeriksa setiap pertanyaan dari setiap kelompok dan membimbing 

jalannya persentasi. Semua berjalan sesuai dengan model QSH dan 

sesuai dengan RPP si peneliti.

Pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat sama saja, 

semua berjalan sesuai dengan RPP dan model QSH yang sedang 

diteliti oleh peneliti. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran di 

kelas eksperimen berlangsung sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

oleh peneliti.Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh observerdi kelas 

eksperimen.Dengan terlaksananya model QSH, maka hasil belajar 

yang dimiliki siswa dapat meningkat.Jadi terdapat keterkaitan antara 

model pembelajaran QSH dengan hasil belajar.Hasil penelitian dalam 

skripsi ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Adji Suwarno dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa hasil pretest pada siswa yang 

menggunakan model belajar Question Student Have lebih rendah sama 

dengan hasil belajar siswa dengan metode tanya jawab, lalu 

Chadmelia Igga Mustika,dkk dengan hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif QSH dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada Pokok  Bahasan Kelarutan Di 

Kelas XI SMA PekanBaru dengan peningkatan sebesar 6,53%.

Jadi model QSH ini sangat baik jika diterapkan disekolah 

karena kelebihan yang dimiliki sangat membantu guru dalam 

mengajar, seperti menimbulkan keaktifkan siswa dalam 

belajar,membuat siswa mau membaca sebelum belajar karena siswa 

dituntut untuk membuat pertanyaan sebelum pelajaran dimulai, jadi 

siswa secara tidak langsung harus belajar materi nya terlebih 

dahulu,membuat siswa mau bekerja sama pada kelompok nya karena 

dituntut untuk membuat pertanyaan,dan menjawab pertanyaan 

kelompok. Kelemahan pada model ini adalah kurangnya waktu pada 

saat diskusi karena pada saat diskusi dibutuhkan waktu yang cukup 

lama, tapi ini adalah tugas guru untuk membatasi atau mengatur waktu 

agar waktu yang digunakan dapat efisien. Peneliti berharap model ini 

dapat membantu guru untuk menjadi salah satu solusi model 

pembelajaran yang baik untuk siswa, karena model ini tidak 

menimbulkan bosan dan membuat siswa menjadi belajar sebelum

pelajaran berlangsung.

c) Effect Size

Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pembelajaran 

QSH terhadap hasil belajar fisika siswa adalah dengan kriteria cohen 

dalam hake dengan rumuseeffect size.Hasil perhitungan effect size

didapatkan nilai effect size nya sebesar 1,699 nilai tersebut termasuk 

dalam kategori tinggi. Nilai ini menunjukan bahwa model 

pembelajaran QSH memberi pengaruh yang cukup tinggi terhadap 

hasil belajar siswa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Model QSH dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Hukum Hooke dan Elastisitas. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji independent sampel t testpostest hasill belajar bahwa 

thitung = 5,036 dan ttabel = 2,001 sehingga thitung > ttabel (5,036 >2,001) maka H1

diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model QSH

Terhadap hasil belajar. 

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran untuk perbaikan di masa mendatang yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian menggunakan model Question Student Have dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar pada materi Hukum Hooke dan Elastisitas, 

sehingga model ini dapat diterapkan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran.

2. Hasil penelitian yang akan menerapkan model pembelajaran QSH sebaiknya 

lebih memahami setiap tahapan yang terdapat dalam tahapan dalam model 

pembelajaran ini. Hal ini dilakukan agar setiap tahapan berjalan dengan baik 

sehingga waktu dapat digunakan dengan efektif.
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