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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

METODE QUESTION STUDENT  HAVE PADA SISWA KELAS IV SD 

NEGERI GEMBONG 02 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

Khasanah, A54E090038 , Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2012,139halaman. 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

dengan metode question student have. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 

kelas IV SD Negeri Gembong 02 yang berjumlah 31 anak. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik 

observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Prosedur penelitian Penelitian Tindakan Kelas ini, mekanisme kerja 

diwujudkan dalam bentuk siklus yang mencakup 4 macam kegiatan antara 

lain:perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. 

 Hasil belajar pada siklus I masih terdapat 13 siswa yang belum tuntas 

sedangkan 18 lainnya sudah mencapai nilai KKM. Pada siklus II mengalami 

peningkatan hasil belajar. Tersisa 6 siswa yang belum tuntas, sedangkan 25 siswa 

lain sudah mencapai KKM . Metode question student have terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gembong 

02 tahun pelajaran 2012 / 2013. 

Kata kunci:Meningkatkan hasil belajar, metode question student have 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kami menyadari bahwa  pelajaran matematika merupakan momok 

paling menakutkan, membosankan, dan paling tidak disukai oleh siswa 

kelas IV SD Negeri Gembong 02. Hal ini terbukti dari hasil belajar siswa 

yang masih di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan untuk pelajaran matematika yaitu 75.  Hampir 54 % siswa 

mendapatkan nilai di bawah KKM. Matematika bagi sebagian siswa 

dianggap pelajaran yang sulit dan rumit, sehingga kemampuan siswa 

dalam pengetahuan dasar masih sangat kurang, oleh karena itu 

ketidakmampuan sering menimbulkan rasa jenuh dan mengalami kesulitan 

belajar terutama dalam menganalisis secara sederhana untuk memecahkan 

soal cerita, akibatnya hasil belajar matematika siswa cenderung lebih 

rendah dibandingkan mata pelajaran yang lain. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika, diterapkan metode Question Student Have (QSH) dengan 

tujuan agar stimulus yang diberikan kepada siswa dapat berdampak pada 

ingatan siswa tentang apa yang dipelajari.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil 

judul untuk penelitian ini sebagai berikut: Upaya Meningkatkan Hasil 
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Belajar Matematika Dengan Metode Question Student Have Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri Gembong 02 Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: 

1. Siswa kurang berani bertanya kepada guru meskipun belum jelas. 

2. Siswa sulit memahami materi ajar. 

3. Siswa kurang memahami konsep  

4. Siswa ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

5. Hasil belajar siswa rendah. 

C.Perumusan Masalah 

             Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut : apakah penerapan metode question 

student have dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas IV SD Negeri Gembong 02 tahun pelajaran 2012 / 2013? 

D.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan ,tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDNGembong 02 tahun 

pelajaran 2012 / 2013. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian belajar 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu yang 

relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Untuk dapat mencapai 

suatu perubahan tingkah laku tersebut adalah tergantung dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya.Faktor – faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud 

faktor internal mencakup kondisi fisik . Sedangkan faktor eksternal 

antara lain seperti variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus), yang 

dipelajari. 

2. Hasil Belajar 

a. Hasil belajar 

Ukuran keberhasilan belajar dalam pengertian yang operasional 

adalah penguasaan suatu bahan ajar. Keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar merupakan sebuah ukuran atas proses pembelajaran. 

3. Metode Question Student Have 

Metode merupakan suatu cara atau taktik untuk mencapai tujuan 

akhir yaitu hasil belajar siswa dapat memperoleh nilai yang baik di 

atas kriteria ketuntasan yang sudah ditentukan.Penerapan metode  
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belajar yang tepat merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. 

Metode Question Student Have menurut Siberman (2006:9) dapat 

diartikan sebagai pertanyaan yang dimiliki siswa. Pertanyaan ini bisa 

dalam bentuk soal atau masalah lain yang berhubungan dengan materi 

yang belum dipahami.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

    1.Tempat Penelitian 

Sesuai masalah yang diteliti, maka penelitian dilaksanakan di 

Sekolah Dasar Negeri Gembong 02 Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati.  

2. a. Waktu Penelitian 

Waktu yang peneliti gunakan untuk melaksanakan penelitian ini 

selama 3 bulan yaitu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 

tahun 2012 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

          1. Subyek penelitian  

Sebagai subyek dalam penelitian ini  adalah siswa kelas IV SD 

Negeri Gembong 02 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2012 / 2013.Siswa kelas IV berjumlah 31 anak yang terbagi 

atas 14 siswa laki – laki dan 17 siwa perempuan.Dalam penelitian ini 

seluruh siswa dan guru kelas IV dijadikan sampel penelitian. 
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 2.Obyek penelitian 

  Pembelajaran matematika dengan metode Question Student Have 

menjadi obyek penelitian Agar metode ini dapat berhasil dengan baik, 

harus dilaksanakan sesuai dengan langkah – langkah yang ada dalam 

metode Question Student Have. 

C. Sumber Data 

Data yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini 

meliputi: 

1.Informan, terdiri dari guru kelas IV  dan siswa kelas IV SD Negeri 

Gembong 02. 

2.Tempat dan peristiwa 

3.Dokumen : daftar nilai hasil tes individual,RPP 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, tes, 

wawancara, dan dokumentasi. 

E.Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

C. Prosedur Penelitian 
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Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini,mekanisme kerja 

diwujudkan dalam bentuk siklus yang dalam penelitian ini direncanakan 

dalam 2 siklus, yaitu setiap siklusnya mencakup 4 macam kegiatan antara 

lain :(1)perencanaan (2)pelaksanaan tindakan (3)observasi dan evaluasi 

(4)refleksi. 

D. Indikator Kinerja 

Untuk mengukur ketercapaian tujuan penelitian dirumuskan 

indikator sebagai berikut: 80 % siswa mencapai ketuntasan belajar 

(minimal mendapat nilai 75) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, peneliti mengadakan 

evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jumlah siswa yang belum tuntas pada 

siklus II pertemuan 1 berjumlah 7 siswa dan 24 siswa lainnya sudah tuntas 

mencapai nilai KKM . Hasil belajar matematika siswa pada siklus II pertemuan 2 

masih terdapat 5 siswa belum tuntas, sedangkan 26 siswa lain sudah tuntas. Jika 

disajikan dalam bentuk tabel akan terlihat seperti berikut ini: 

TABEL 5  

PROSENTASE HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Rentang 

Nilai 

Jumlah Siswa Siklus II Prosentase Siklus II 

Prosentase 

Rata - rata 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan  

1 

Pertemuan 

2 

31-40 1 1 3,22 % 3,22 % 3,22 % 

41-50 2 1 6,45 % 3,22 % 4,84 % 

51-60 1 1 3,22 % 3,22 % 3,22 % 

61-70 3 2 9,68 % 6,45 % 8,07 % 

71-80 4 3 12,9 % 9,68 % 11,29 % 

81-90 5 7 16,13 % 22,6 % 19,37 % 

91-100 15 16 48,39 % 51,6 % 50 % 
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Apabila  tabel prosentase hasil belajar siswa disajikan dalam bentuk 

grafik, maka akan terlihat sebagai berikut: 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode question student have ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gembong 02. 

Peningkatan hasil belajar tersebut dikarenakan penggunaan metode 

question student have dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan 

langkah – langkah yang ada dalam metode ini. 

B. Saran 

Setelah proses pembelajaran dengan metode question student have 

dilaksanakan  dan menunjukkan peningkatan hasil belajar, peneliti 

menyarankan hendaknya: 

a. Menerapkan metode yang tepat dalam proses pembelajaran.   

b. Pengelolaan waktu belajar yang sesuai dengan alokasi waktu yang 

sudah dijadwalkan. 

c. Menjelaskan secara rinci langkah – langkah yang harus ditempuh 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

d. Menyiapkan instrumen – instrumen yang dibutuhkan dalam 

metode ini. 
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e. Peka dan dapat mengetahui kesulitan – kesulitan yang dialami 

oleh siswa sehingga dapat memberikan jalan keluar untuk 

mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa. 

f. Menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk anak yang 

berkebutuhan khusus agar penanganannya lebih optimal. 
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