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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Metode Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH) Terhadap Hasil Belajar IPASiswa 
Kelas V Di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi Lombok Barat Tahun Pelajaran 
2018/2019. Populasi penelitian ini adalah siswa di Gugus III Labuapi Lombok 
Barat yang terbagi dalam empat sekolah. Sampel dalam penelitian ini adalah dua 
SD dengan menggunakan teknik sampling purposive yaitu SDN 3 Terong Tawah 
sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 32 orang dan SDN 2 Terong Tawah 
sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 36 orang.Pada kelompok 
eksperimen pembelajaran menggunakan metode Active Learning Tipe Question 
Student Have (QSH)sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode 
konvensional. Instrument penelitian berupa lembar observasi dan tes. Berdasarkan 
hasil perhitungan lembar observasi keterlaksanaan metode Active Learning Tipe 
Question Student Have (QSH) diperoleh rata-rata 85.763%	pada kategori sangat 
aktif. Berdasarkan hasil penelitian dari uji normalitas dan homogenitas dari kedua 
kelompok diperoleh bahwa kelompok tersebut normal dan homogen, sehingga 
pengujian hipotesis dapat digunakan uji t.Dari hasil perhitungan, diperoleh Thitung 
= 2.319 dan Ttabel = 1,998 oleh karena Thitung> Ttabel maka, Ha diterima dan Ho 
ditolak yang artinya terdapat Pengaruh Metode Active Learning Tipe Question 
Student Have (QSH) Terhadap Hasil Belajar IPASiswa. Dari hasil penelitian dan 
pembahasan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen 
sebesar 85.972 dan kelompok kontrol 82.031. hal ini menunjukkan bahwa 
penerapan metode Active Learning Tipe Question Student Have (QSH)lebih baik 
dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode Active Learning Tipe Question Student 
Have (QSH) memberikan pengaruh terhadap hasil belajar IPA siswaKelas V Di 
SDN Gugus III Kecamatan Labuapi Lombok Barat Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kata-kata Kunci: Metode Active Learning Tipe Question Student Have (QSH), 
hasil belajar IPA 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Active Learning Methods Type 
QuestionStudent Have(QSH) Against Science Student Learning Outcomes Class 
V In Cluster III SDN Labuapi District of West Lombok in academic year 
2018/2019. The study population was students in Cluster III Labuapi West 
Lombok in four schools. The sample in this study were two SD using purposive 
sampling technique, namely SDN 3 Terong Tawah as the control class with the 
number of students 32 and SDN 2 Terong Tawah as an experimental class with 
the number of students 36 people. In the experimental group, learning using 
Active Learning method Type Question Student Have (QSH) while the control 
group using conventional methods. Research instrument in the form of sheets of 
observation and tests.85.763%	on a very active category. Based on the results of 
the test of normality and homogeneity of the two groups showed that the group of 
normal and homogeneous, so that testing can be used t test hypotheses. From the 
calculation results, obtained Thitung = and Ttabel =2.3191,998 because Thitung> 
Ttabel then, Ha Ho accepted and rejected, which means there Effect of Active 
Learning Method Type Question Student Have (QSH) Against Science Student 
Learning Outcomes. From the results of research and discussion obtained by the 
average value of student learning outcomes for the experimental group and the 
control group 82 031 85 972. This indicates that the application of the methods of 
Active Learning Type QuestionStudent Have(QSH) better than conventional 
teaching methods. It can be concluded that the application of the methods of 
Active Learning Type Question Student Have (QSH) gives effect to Science 
Student Learning Outcomes Class V In Cluster III SDN Labuapi West Lombok 
District of School Year 2018/2019. 

Keywords: Type of Active Learning Method Question Student Have (QSH), 
learning outcomes IPA 
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1.1 PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar dan pembelajaran, manusia memerlukan 
berbagai sumber pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran IPA di SD 
merupakan wahana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan 
diri terhadap fenomena dan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar 
dirinya, disamping memenuhi keperluan untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran dan pengembangan potensi ini 
merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia dalam memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi informasi 
pada era globalisasi. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, 
pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah dasar secara eksplisit berupa 
mata pelajaran mulai diajarkan pada jenjang kelas tinggi. Dalam KTSP 
ditegaskan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai cara mencari tahu tentang alam 
secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-
fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. Pendidikan IPA di Sekolah Dasar diharapkan dapat menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam 
sekitarnya. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar 
secara langsung. Dalam pembelajaran tersebut peserta didik difasilitasi untuk 
mengembangkan sejumlah keterampilan proses (keterampilan atau kerja 
ilmiah) dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah tentang 
dirinya dan alam sekitar. Keterampilan proses ini meliputi: (1) keterampilan 
mengamati dengan seluruh indera; (2) keterampilan menggunakan alat dan 
bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan kerja; (3) 
mengajukan pertanyaan; (4) menggolongkan data; (5) menafsirkan data; (6) 
mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, serta menggali dan 
memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau 
memecahkan masalah sehari-hari. Pada prinsipnya, pembelajaran IPA harus 
dirancang dan dilaksanakan sebagai cara “mencari tahu” dan cara 
“melakukan” yang dapat membantu peserta didik memahami fenomena alam 
secara mendalam (Depdiknas, 2004:3). 

Meskipun demikian, pencermatan terhadap realita di lapangan pada 
mayoritas waktu dan tempat, pembelajaran IPA di sekolah dasar masih 
menunjukkan sejumlah kelemahan. Salah satu kelemahan pembelajaran IPA 
pada mayoritas SD yaitu pembelajaran tersebut lebih menekankan pada 
penguasaan sejumlah fakta dan konsep, dan kurang memfasilitasi peserta 
didik agar proses pembelajaran menjadi aktif. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Susanto (2013:165-166), “proses pembelajaran yang 
terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir 
peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya 
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diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, yang 
memperlihatkan bahwa selama ini proses pembelajaran IPA di sekolah dasar 
masih banyak yang dilaksanakan secara konvesional”.  

Penguasaan fakta dan konsep pada umumnya dilaksanakan dalam 
bentuk latihan-latihan penyelesaian soal-soal tes, semata-mata dalam rangka 
mencapai target nilai tes tertulis evaluasi hasil belajar sebagai “ukuran utama” 
prestasi peserta didik dan kesuksesan guru dalam mengelola pembelajaran. 
Pembelajaran IPA yang demikian jelas lebih menekankan pada penguasaan 
sejumlah konsep dan kurang menekankan pada penguasaan kemampuan dasar 
kerja ilmiah atau keterampilan proses IPA. Oleh karena target seperti itu 
maka guru tidak terlalu terdorong untuk menghadirkan fenomena-fenomena 
alam melalui metode yang sesuai ke dalam pembelajaran IPA. 

Hasil observasi proses pembelajaran secara langsung yang telah 
dilakukan pada tanggal 8-17 Januari 2018 di kelas V Gugus III Kecamatan 
Labuapi Lombok Barat, diperoleh keterangan bahwa rendahnya hasil belajar 
IPA dikarenakan kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses 
pembelajaran, peserta didik jarang bertanya kepada guru meskipun belum 
paham terhadap materi, kurangnya keberanian dan keaktifan peserta didik 
dalam mengerjakan soal latihan di depan kelas. Selain observasi, dilakukan 
pula wawancara dengan wali kelas berdasarkan pedoman wawancara yang 
dibuat peneliti. Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan yang peneliti 
ajukan kepada wali kelas untuk mengetahui keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran dan didapati keterangan bahwa peserta didik tidak terlalu 
aktif dalam proses pembelajaran, kurang aktif bertanya, sedikit peserta didik 
yang mampu mengerti dan mengerjakan soal yang diberikan melalui latihan 
maupun soal yang diberikan di depan papan tulis. Menurut wali kelas 
keadaan tersebut dikarenakan oleh kebanyakan peserta didik berasal dari 
keluarga yang kurang mampu, orang tua mencari nafkah sehingga peserta 
didik tidak begitu banyak mendapat pendidikan selain di sekolah. Faktor 
keluarga, sekolah dan masyarakat sangat mempengaruhi hasil belajar peserta 
didik. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran berpengaruh terhadap 
keberhasilan belajarnya, karena jika keaktifan belajar peserta didik baik maka 
hasil yang diperoleh pun baik pula. 

Aktivitas peserta didik dalam kelas hanyalah mendengar dan mencatat 
saja sehingga peserta didik cenderung mudah lupa dengan materi yang telah 
dipelajari. Kebanyakan peserta didik cenderung melupakan apa yang mereka 
dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka baca.  

Active learning bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 
potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat 
mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi 
yang mereka miliki. Di samping itu active learning juga dimaksudkan untuk 
menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. 
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Beberapa penelitian membuktikan bahwa perhatian peserta didik 
berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. Penelitian McKeachie (1986) 
menyebutkan bahwa dalam sepuluh menit pertama perthatian peserta didik 
dapat mencapai 70%, dan berkurang sampai menjadi 20% pada waktu 20 
menit terakhir. 

Dalam metode active learning setiap materi pelajaran yang baru harus 
dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada 
sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan 
pengetahuan yang sudah ada. Agar peserta didik dapat belajar secara aktif 
guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga 
peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar (Mulyasa, 
2004:241). 

Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam menerapkan active 
learning di sekolah. Silberman (2016:18), di dalam bukunya yang berjudul 
Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif terdapat metode yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode tersebut salah satunya Question 
Student Have. 

Question Student Have digunakan untuk mempelajari tentang 
keinginan dan harapan peserta didik sebagai dasar untuk memaksimalkan 
potensi yang mereka miliki. Metode ini menggunakan sebuah teknik untuk 
mendapatkan partisipasi peserta didik melalui tulisan. Hal ini sangat baik 
digunakan pada peserta didik yang kurang berani mengungkapkan 
pertanyaan, keinginan dan harapan-harapannya melalui percakapan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis 
tertarikuntuk melakukan penelitian dengan judul“Pengaruh Penerapan 
Metode Active Learning Tipe Question Student Have(QSH) Terhadap 
Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Gugus III Kecamatan Labuapi Lombok 
Barat Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

1.1. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Gugus III Kecamatan Labuapi 
Kabupaten Lombok Barat.Lokasi pertama yaitu di SDN 1 Terong Tawah 
Kecamatan Labuapi. Lokasi kedua di SDN 3 Terong Tawah Kecamatan 
Labuapi, Lombok Barat. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Eksperimen 
dengan desain Quasi Experimen.Populasi penelitian ini adalah siswa di 
Gugus III Labuapi Lombok Barat yang terbagi dalam empat sekolah. Sampel 
ditentukan dengan sampling purposive, teknik sampling non random 
sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh dapat 
mewakili.Pertimbangannya yaitu kesamaan kondisi, materi yang dipelajari 
dan terkait waktu pembelajaran untuk pelaksanaan penelitian.Sampel dalam 
penelitian ini adalah dua SDyaitu SDN 3 Terong Tawah sebagai kelas kontrol 
dengan jumlah siswa 32 orang dan SDN 2 Terong Tawah sebagai kelas 
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eksperimen dengan jumlah siswa 36 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
tiga tahap, (1) pemberian tes awal (pretest) / tes awal dilaksanakan dalam 
sekali pertemuan untuk masing-masing kelas eksperimen dan kelas kotrol; (2) 
tahap pelaksanaan dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan untuk masing-
masing kelas eksperimen dan kelas kotrol; (3) tahap terakhir yaitu pemberian 
post-test / tes akhir menggunakan soal yang sama seperti tes awal. 

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi Selama kegiatan 
pembelajaran menggunakan lembar observasi, dan tes. Data yang diperoleh 
dari lembar observasi belajar siswa dianalisis dengan menghitung dari 
keseluruhan aspek proses yang diamati menggunakan skala Guttman yang 
terdiri dari 8 aspek. Data dari tes diperoleh dari analisis hasil belajar dengan 
menggunakan rumus uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  
Siregar (2017:19), menjelaskan bahwa “observasi adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 
kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 
sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 
tersebut”. 

Dalam penelitian ini yang diobservasi yaitu data mengenai 
keaktifan siswa yaitu mencakup aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran sedang berlangsung dalam proses pembelajaran. 

2. Tes  
Tes merupakan alat untuk menaksir tingkat kemampuan seseorang 

secara tidak langsung melalui respon yang diberikannya atas soal yang 
terdapat dalam tes. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang hasil belajar kognitif.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang hasil belajar kognitif. Tes dilakukan terhadap semua siswa 
yang menjadi sampel. 

3. Wawancara  

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”, Sugiyono 
(2013:194). 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini, yaitu: 

1. Lembar Observasi 
Lembar observasi Metode Active Learning Tipe Question Student 

Have (QSH) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterlaksanaan 
pembelajaran. Lembar observasi berisi 8 aspek yaitu; (1)Bekerjasama 
dengan kelompok; (2) Menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam waktu 
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yang telah ditentukan; (3) Mendiskusikan masalah dalam kelompok; (4) 
Merespon pertanyaan lisan dari guru; (5) Menulis pertanyaan yang mereka 
miliki tentang materi yang mereka ikuti; (6) Mengajukan pertanyaan 
berkenaan dengan materi “organ pernapasam pada manusia”; (7) 
Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa lain; (8) Memperhatikan 
jawaban guru berkenaan dengan materi “organ pernapasam pada 
manusia”, Silberman (2016:91). 

2. Lembar Tes  
Tes hasil belajar dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan sebelum 
dan sesudah diberikan perlakuan, soal pretest dan post-testsama. 

3. Pedoman Wawancara 
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan cara tatap muka 
dengan responden. Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara 
yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap tetapi hanya berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Uji Normaitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 
normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus Chi-Kuadrat. 

푥 = 	 ∑ ( )
    

(Hadi, 2016:280) 

Syarat suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal adalah jika 
ditemukan 푥 hitung <푥 tabel   dengan taraf signifikansi 5 %. 

2. Uji Homogenitas Sampel 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua 
kelompok sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Persyaratan 
uji homogenitas diperlukan untuk melakukan analisis inferensial 
parametrik dalam uji komparasi yang peneliti gunakan. Dalam penelitian 
ini, pengujian homogenitas menggunakan uji Fisher (F) dengan rumus: 

F = 	
	

  (Sugiyono, 2017:275) 
Hasil hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga 

F  dengan dk pembilang (N – 1) dan dk penyebut (N-1). Dengan taraf 
signifikansi 5 %. Dengan F  dan F  tersebut dapat ditarik 
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kesimpulan apakah varian ke dua kelompok data tersebut homogen atau 
tidak. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan uji-t. Uji-t 
digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaranActive 
Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa. Rumus uji t: 

t = 
( 	 )	 	( 	 )	 	

	 	 	

(polled varian) 

(Sugiyono, 2017:273) 
Rumus tersebut digunakan apabila n 	 	n , varian homogen (휎 	 ≠	휎 ). 
Harga t sebagai 푡  dihitung dari selisih harga 푡  dengan dk (n 	- 1) 
dan dk (n 		- 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t 
yang terkecil. Dengan taraf signifikansi 5%. 

1.2. HASIL PENELITIAN 
1.2.1. Deskripsi Data 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan metode Active Learning Tipe 
Question Student Have (QSH) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 
Kegiatan penelitian ini dilakukan di SDN Gugus III Kecamatan Labuapi 
yang berkurikulum KTSP pada semester gasal tahun ajaran 2018/2019 
mulai tanggal 1 September sampai dengan 13 September 2018. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN Gugus III 
Kecamatan Labuapi yang terdiri dari 4 SD yaitu SDN 2 Terong Tawah, 
SDN 3 Terong Tawah, SDN 2 Bajur, dan SDN 4 Bajur dengan jumlah 
populasi yaitu 134 siswa. 

Peneliti menggunakan Quasi Eksperimen tipe Nonequivalent Control 
Group Design, di dalam penelitian terdapat kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Maka sampel dalam penelitian ini adalah kelas V di SDN 2 Terong 
Tawah sebagai kelas eksperimen dan kelas V di SDN 3 Terong Tawah 
sebagai kelas kontrol. Sampel ditentukan dengan Purposive Sampling 
dengan pertimbangan tertentu yaitu karena kesamaan kondisi, materi yang 
dipelajari dan terkait waktu pembelajaran untuk pelaksanaan penelitian. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah kesamaan kondisi, materi yang 
dipelajari dan terkait waktu pembelajaran untuk pelaksanaan penelitian. 
Kesamaan kondisi dalam hal ini yaitu hasil belajar yang rendah 
dibandingkan kelas lainnya, materi dan waktu pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan jadwal pembelajaran dan pelaksanaan penelitian pada materi 
pokok Organ Pernapasan Manusia. 
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Pada tahap awal peneliti memberikan tes awal (pre-test) pada 
tanggal 1 September 2018 di kelas Eksperimen yaitu SDN 2 Terong Tawah 
dan pada tanggal 1 September 2018 di kelas Kontrol yaitu SDN 3 Terong 
Tawah dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa dari masing-masing 
kelas.  

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti 
memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu SDN 2 Terong Tawah 
berupa penerapan metode Active Learning Tipe Question Student Have 
(QSH) pada tanggal 3, 5, 10 September 2018, dan pada kelas kontrol yaitu 
SDN 3 Terong Tawah tidak diberikan perlakuan smetode Active Learning 
Tipe Question Student Have (QSH)melainkan menggunakan metode 
ceramah, diskusi, dan tanya jawab pada tanggal 4, 6, 11 September 2018. 

Setelah pemberian perlakuan, peneliti memberikan tes akhir (post-
test) kepada kelas eksperimen yaitu SDN 2 Terong Tawah pada tanggal 12 
September 2018 dan kelas kontrol yaitu SDN 3 Terong Tawah pada tanggal 
13 September 2018 dengan tujuan melihat perbandingan hasil belajar antara 
kelas yang diberikan perlakuan dengan penerapan metode Active Learning 
Tipe Question Student Have (QSH) dengan kelas yang tidak diberikan 
perlakuanmetode Active Learning Tipe Question Student Have (QSH) 
melainkan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab 
(konvensional). 

1.3.2. Deskripsi Data Metode Active Learning Tipe Question Student Have 
(QSH) 

Pelaksanaan metode Active Learning Tipe Question Student Have  
(QSH) dianalisis melalui lembar observasi dari hasil 36 responden peserta 
didik. Aspek yang diamati pada kelompok yang diberi perlakuan tersebut 
meliputi; (1)Bekerjasama dengan kelompok; (2) Menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam waktu yang telah ditentukan; (3) Mendiskusikan masalah 
dalam kelompok; (4) Merespon pertanyaan lisan dari guru; (5) Menulis 
pertanyaan yang mereka miliki tentang materi yang mereka ikuti; (6) 
Mengajukan pertanyaan berkenaan dengan materi “organ pernapasam pada 
manusia”; (7) Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa lain; (8) 
Memperhatikan jawaban guru berkenaan dengan materi “organ pernapasam 
pada manusia” (Silberman, 2016:91). 

Hasil perhitungan pengamatan keterlaksanaan metode Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH)diperoleh rata-rata sebesar 
85.763%. berikut tabel hasil observasi keterlaksanaan metode Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH): 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterlaksanaan Metode Active Learning Tipe Question 
Student Have (QSH) 

 

Variabel Deskriptor Jumlah siswa 
jawaban “ya” 

Persentase 
% 

Metode Active 
Learning Tipe 
Question 
Student Have 
(QSH) 

1. Bekerjasama dengan 
kelompok 36 100 

2. Menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam waktu 
yang telah ditentukan 

30 83.33 

3. Mendiskusikan masalah 
dalam kelompok 34 94.44 

4. Merespon pertanyaan lisan 
dari guru 22 61.11 

5. Menulis pertanyaan yang 
mereka miliki tentang materi 
yang mereka ikuti 

33 91.66 

6. Mengajukan pertanyaan 
berkenaan dengan materi 
“organ pernapasan pada 
manusia” 

32 88.88 

7. Menanggapi pertanyaan yang 
diajukan oleh siswa lain 30 83.33 

8. Memperhatikan jawaban 
guru berkenaan dengan 
materi “organ pernapasam 
pada manusia” 

30 83.33 

Jumlah  245  
Rata-rata 30.875 85.763 

Jumlah siswa 36  
SD 4.189  

 

Keaktifan peserta didik padapembelajaran IPA materi pokok “Organ 
Pernapasan Manusia” denganmenggunakan metode Active Learning Tipe 
Question Student Have (QSH)dilihat dari tabel berada dikategori sangat 
aktif terlihat pada nilai rata-rata sebesar 85.763%. 

1.3.3. Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Data hasil belajar (pre-test dan post-test) siswa kelas eksperimen 
yaitu SDN 2 Terong Tawah dan kelas kontrol yaitu SDN 3 Terong Tawah 
pada mata pelajaran IPA kelas V sebagai berikut. 
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Tabel4.2 

Hasil Pre-Test dan Post-Test Siswa 

 

Pre-Test Post-Test 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Jumlah Siswa 32 36 32 36 

Rata-rata 55.78125 59.02778 82.03125 85.97222 

Nilai Tertinggi 75 80 95 100 

Nilai Terendah 35 35 75 60 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas terdapatperbedaan ketuntasan hasil 
belajar dari tes awal sampai tes akhir. Hasil post-test siswa kelas 
eksperimen setelah diberikan perlakuan metode Active Learning Tipe 
Question Student Have (QSH) lebih baik dibandingkan dengan hasil 
belajar siswa kelas kontrol yang hanya menggunakan metode ceramah, 
diskusi, tanya jawab (konvensional). Demikian pula untuk nilai rata-rata 
siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata 
siswa kelas kontrol.Hasil belajar kategori tuntas dari tes awal yaitu 
sebanyak 35 pesera didikmeningkat di kelas eksperimen, sedangkan di 
kelas kontrol hasil belajar kategori tuntas dari tes awal yaitu sebanyak 32 
pesera didik meningkat. 

1.3.3.1. Uji Normalitas 

Setelah data tes hasil belajar (pretest danpost-test) siswa 
diperoleh, kemudian dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data 
dilakukan untuk mengetahui apakah nilai kedua kelas terdistribusi 
normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 
rumus Chi-Kuadrat.Kriteria pengujiannya adalah data berdistribusi 
normal jika X2

hitung< X2
tabel pada taraf signifikansi 5% dan dengan dk = k 

– 1, dimana k adalah banyaknya kelas interval.Hasil uji normalitas kedua 
kelas dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Pretest) 

Kelas X2
hitung X2

tabel Kesimpulan 
Kontrol -84.0508235 44.985 Normal 

Eksperimen -79.43073285 49.802 Normal  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Post-Test) 

Kelas X2
hitung X2

tabel Kesimpulan 
Kontrol 19.68213257 44.985 Normal 

Eksperimen -68.32799149 49.802 Normal  
 

1.3.3.2. Uji Homogenitas Pretest dan Post-test 

Uji homogenitas data hasil pre-test digunakan untuk mengetahui 
kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan 
perlakuan. Atau digunakan untuk menghitung rumus uji-t untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai pre-test kedua kelas. Adapaun 
hasil uji homogenitas data pre-test siswa pada kedua kelas dapat dilihat 
pada tabel 4.5 dan 4.6berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Penghitungan Homogenitas Pre-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 
Kontrol 1.405526703 1.81 Homogen Eksperimen 

 

Tabel 4.6 

Hasil Penghitungan Homogenitas Post-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 
Kontrol 1.743 1.81 Homogen Eksperimen 

 

1.3.3.3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data, 
kemampuan hasil belajar kedua kelas adalah terdistribusi normal dan 
homogen. Maka, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik 
dengan menggunakan rumus t-test polled varians dengan kriteria 
pengujian yaitu, jika thitung> ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.Hasil 
analisis uji-t dari post-test hasil belajar IPAdisajikan dalam tabel 4.7 
berikut ini. 
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Tabel 4.7 

 Hasil Analisis Uji Hipotesis (Uji-t) Post-Test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Jumlah Siswa 
(n) Rata-rata Varians (S2) Thitung 

Kontrol 32 82.03125 46.54738 2.319 Eksperimen 36 85.97222 81.17063 
 

Berdasarkan tabel 4.7di atas, dapat dilihat thitung> ttabel, yaitu 
2.319	> 1,998 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = 
n1 + n2 – 2 = 36 + 32 – 2 = 66. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis 
yaitu, jika thitung> ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 
PengaruhMetode Active Learning Tipe Question Student Have (QSH) 
Terhadap Hasil Belajar IPASiswa Kelas V Di SDN Gugus III Kecamatan 
Labuapi Lombok Barat Tahun Pelajaran 2018/2019. 

1.4. PEMBAHASAN 
Pencapaian hasil belajar pada aspek afektif siswa dalam pembelajaran 

IPA materi pokok “Organ Pernapasan Manusia” kelas V SDN 2 Terong 
Tawah sebagai kelas penelitian setelah diberi perlakuan metode pembelajaran 
yang lebih bervariasi, yaitupemberian perlakuan menggunakan metode Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH)mempunyai nilai rata-rata 
sebesar 85.763%. Berdasarkan hasil analisis lembar observasi dari 36 
responden, menunjukkan bahwa dari kedelapan aspek tersebut berada pada 
kategori sangat aktif. 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol yaitu SDN 3 Terong 
Tawah dan kelas eksperimen yaitu SDN 2 Terong Tawah pada pelaksanaan 
post-test masing-masing adalah 82.031 dan 85.972. Selain itu, nilai tertinggi 
untuk kelas kontrol adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 75. Sedangkan 
pada kelas eksperimen nilai tertinggi 100 dan terendahnya adalah 60. Hasil 
ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas kontrol dan 
kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan 
yang diberikan pada kedua kelas tersebut. Perlakuan yang diberikan pada 
kelas eksperimen adalah perlakuan khusus, yaitu dengan menerapkan metode 
Active Learning Tipe Question Student Have (QSH), dimana metode tersebut 
adalah metode yang menyenangkan. Sesuai dengan pendapat Silberman 
(2002:5), “Melalui langkah-langkah dari metode Question Student Have 
(QSH), Active learning adalah pembelajaran dengan cepat, menyenangkan, 
penuh semangat dan keterlibatan secara pribadi untuk mempelajari sesuatu 
yang baik”. 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t dengan rumus t-test 
polled varians, Peneliti memperoleh hasil thitung 2.319 sedangkan ttabel 1,998 
pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa, terdapat pengaruh penerapan 
metode Active Learning Tipe Question Student Have (QSH) terhadap hasil 
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belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, 
dan tanya jawab (konvensional). 

1.5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Metode pembelajaran Active Learning Tipe Question Student Have 

(QSH) terbukti mampu mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa kelas 
V pada mata pelajaran IPA materi Organ Pernapasan Manusia. Terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan lembar observasi keterlaksanaan metode Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH) diperoleh rata-rata 85.763% 
pada kategori sangat aktif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
dipaparkan nilai thitung> ttabel, yaitu 2.453	>1,998. Maka dapat disimpulkan 
bahwa ada Pengaruh Metode Active Learning Tipe Question Student Have 
(QSH)Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Di SDN Gugus III 
Kecamatan Labuapi Lombok Barat Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan adanya perubahan hasil belajar siswa kelas 
eksperimen sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dengan nilai rata-rata 
59.027, dan setelah diberikan perlakuan (post-test) nilai rata-ratanya adalah 
85.972. Perbedaan perubahan nilai rata-rata siswa kelas eksperimen dari 
pemberian pre-test sampai post-test yaitu sebesar 26.94. Sedangkan pada 
kelas kontrol perubahan nilai rata-rata dari pemberian pre-test sampai post-
test sebesar 26.25. Hal tersebut disebabkan karena siswa yang diberikan 
perlakuan penerapan metode Active Learning Tipe Question Student Have 
(QSH)menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan dengan adanya 
kegiatan pertanyaan dari siswa membuat siswa lebih semangat 
memperhatikan pelajaran. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan 
dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan belajar siswa pada penerapan model pembelajaran Active 
Learning Tipe Question Student Have (QSH) dikategorikan baik, untuk 
itu guru perlu mempertahankan dan mengembangkan berbagai metode 
belajar yang beranekaragam guna melibatkan peran aktif siswa dalam 
proses pembelajaran. 

2. Pencapaian hasil belajar siswa pada penerapan metodeActive Learning 
Tipe Question Student Have (QSH) dikategorikan baik dan efektif,hal ini 
perlu dipertahankan dan diterapkan pada pokok bahasan lainnya 
agarpembelajaran tercapai dengan maksimal. 

3. Penerapan metodeActive Learning Tipe Question Student Have (QSH) 
pada hasil belajar siswa terdapat adanya pengaruh yang signifikan, untuk 
itu metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan 
untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. 
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