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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Belajar Matematika Antara  Menggunakan Metode Konvensional, 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Strart with a Question dan 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Everyone is a Teacher Here  

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Tunggangri Tulungagung. Populasi 

yang digunakan sebagai sampel adalah seluruh peserta didik kelas VII semester 

genap tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 369 peserta didik. Sebelum 

menentukan kelas yang akan digunakan, peneliti mengumpulkan data awal dari 

nilai ujian semester ganjil kelas VII B, VII C dan VII D kemudian data dianalisis 

awal. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga sampel homogen artinya semua siswa 

pada kelas VII B, VII C dan VII D memiliki kemampuan yang sama sehingga 

kelompok kontrol (VII B) dapat diberikan perlakuan metode konvensional, 

kelompok eksperimen I (VII C) dapat diberikan perlakuan strategi pembelajaran 

aktif Everyone is a Teacher Here dan kelompok eksperimen II (VII D) dapat 

diberikan perlakuan strategi pembelajaran aktif Learning Starts with a Question. 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan selama 3 kali pertemuan 

yaitu 2 kali pertemuan untuk pemberian strategi pembelajaran dan 1 kali 

pertemuan untuk post test. 

Sebelum soal diujikan pada responden sampel penelitian, terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan tiga orang ahli dengan cara dimintai pendapatnya tentang 
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instrumen atau soal tes yang telah disusun. Dan para ahli tersebut menyatakan 

bahwa instrumen yang telah dibuat sudah layak untuk digunakan. Kemudian 

dilakukan uji coba instrumen sebanyak 3 soal uraian yang diuji cobakan pada 15 

siswa di kelas VIII MTsN Tunggangri. Untuk melihat tingkat validitas dan 

reliabilitas peneliti menggunakan software SPSS 16.0 dan diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,514), maka dikatakan valid. Dan setelah dihitung hasil reliabilitas soal 

adalah 0,564, sehingga dapat disimpulkan ketiga soal adalah reliabel 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

(0,564) >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,514). 

Penelitian ini membandingkan kelas eksperimen 1 (Everyone is a Teacher 

Here) dengan kelas kontrol (konvensional), membandingkan kelas eksperimen 2 

(Learning Starts a Question) dengan kelas kontrol (konvensional) untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 menunjukkan 

hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Setelah diketahui 

bahwa kedua kelas eksperimen tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik ketika 

dibandingkan dengan kelas kontrol, maka selanjutnya kedua kelas eksperimen 

yakni kelas eksperimen 1 (Everyone is a Teacher Here)  dan kelas eksperimen 2 

(Learning Starts   a Question ) dibandingkan dan dilihat perbedaanya.  

Berdasarkan observasi di lapangan, kondisi kelas yang diajar dengan 

metode konvensional peserta didik banyak yang mengantuk, kurang bersemangat, 

dan pasif di kelas karena proses KBM hanya berpusat pada guru, sehingga banyak 

siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit dan membosankan. Dalam 

pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher Here maupun tipe Learning Starts 

with a Question siswa semangat dalam mengajukan pertanyaan, menjawab 
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pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dan rekanya, serta antusias dalam diskusi 

dan mengerjakan soal didepan kelas. Namun, pada kelas Everyone is a Teacher 

Here mengalami sedikit  kendala. Siswa cenderung kurang tepat dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh rekannya, sehingga perlu penjelasan ulang dari 

guru yang pada akhirnya membutuhkan sedikit tambahan waktu dan  

mengakibatkan materi kurang bisa disampaikan secara menyeluruh dan sempurna.  

 Berdasarkan penyajian data dan hasil analisis data diketahui bahwa pada 

kelas yang diajar menggunakan metode konvensional dengan jumlah responden 

40 orang siswa memiliki mean (rata-rata) 82,15, pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan 

jumlah responden 41 orang siswa memiliki mean (rata-rata) 87,56, sedangkan 

pada kelas yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif Learning 

Starts with a Question dengan jumlah responden 40 orang siswa memiliki mean 

(rata-rata) 91,65. Dari hasil rata-rata ke tiga kelas tersebut menunjukkan bahwa 

pada kelas yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe 

Learning Starts with a Question menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi. 

 

B. Ada Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara yang Menggunakan 

Metode Konvensional dan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Start 

with a Question  

  Berdasarkan analisis data menggunakan t-test menunjukan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,284234 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang diperoleh dari perhitungan yaitu berdasarkan db = 119, pada taraf 
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signifikansi 5% ditemukan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,65776. Ini berarti bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3,284234) 

> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,65776), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika antara yang menggunakan metode konvensional dan strategi 

pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a Question.  

 

C. Ada Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara yang Menggunakan 

Metode Konvensional dan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Everyone is a 

Teacher Here 

  Berdasarkan analisis data menggunakan t-test menunjukan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,26098 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang diperoleh dari perhitungan yaitu berdasarkan db = 119, pada taraf 

signifikansi 5% ditemukan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,65776. Ini berarti bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (6,26098) > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,65776), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika antara yang menggunakan metode konvensional dan strategi 

pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher Here. 

 

D. Ada Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara yang Menggunakan 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Start with a Question dan tipe 

Everyone is a Teacher Here 

  Berdasarkan analisis data menggunakan t-test menunjukan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,82604 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang diperoleh dari perhitungan yaitu berdasarkan db = 119, pada taraf 
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signifikansi 5% ditemukan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,65776. Ini berarti bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (1,82604) > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,65776), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

matematika antara yang menggunakan metode konvensional dan strategi 

pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a Question. 

 

E. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Strart with a Question 

Menunjukkan Hasil Belajar yang Lebih Baik dibanding dengan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Everyone is a Teacher Here dan Metode 

Konvensional 

  Berdasarkan penelitian di lapangan, rata-rata nilai post test, dan analisis 

data menggunakan t-test menunjukan kelas yang diajar dengan strategi 

pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a Question menunjukan hasil belajar 

yang lebih baik daripada siswa yang diajar dengan metode konvensional dan 

pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher Here. Hal ini sesuai dengan 

landasan teori pada BAB II yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran aktif 

Learning Starts with a Question membuat siswa belajar secara aktif dengan 

membuat mereka bertanya tentang materi pelajaran sebelum ada penjelasan dari 

guru, serta dapat menggugah siswa untuk mencapai kunci belajar, yaitu bertanya.
1
 

Peserta didik menjadi siap memulai pelajaran, karena peserta didik belajar terlebih 

dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran dan menjadi lebih faham setelah 

mendapatkan tambahan penjelasan dari guru.  

                                                 
1
 Hisyam Zaini, et. all., Strategi Pembelajaran Aktif. . . , hal. 44 



78 

 

Kecerdasan peserta didik diasah pada saat peserta didik belajar untuk 

mengajukan pertanyaan, mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan 

pendapat, peserta didik belajar memecahkan masalah sendiri secara kelompok dan 

saling bekerjasama antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang 

kurang pandai, dan mengetahui mana peserta didik yang belajar dan yang tidak 

belajar.
2
 Dengan bertanya peserta didik akan tersusun jalan pemikiranya sehingga 

mencapai perumusan yang baik dan tepat. Bertanya dapat membantu tumbuhnya 

perhatian peserta didik pada pelajaran, serta mengembangkan kemampuanya 

untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamanya, sehingga pengetahuanya 

menjadi fungsional.
3
 Sehingga proses pembelajaran akan lebih variatif, inofatif 

dan konstruktif dalam merekonstruksi wawasan pengetahuan dalam 

implementasinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta 

didik.
4
 

Hal ini sejalan dengan pendapat Nilma Purnama dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Metode Memulai Pelajaran 

Dengan Pertanyaan (Learning Starts with a Questions) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah hasil belajar 

matematika siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran aktif metode 

Learning Starts with a Questions lebih tinggi daripada hasil belajar matematika 

                                                 
2
 Melvin L. Silberman, Active Learning . . . , hal. 186 

3
 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 130  

4
 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hal. 3  
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siswa yang diajarkan dengan metode konvensional.
5
 Rosalina juga berpendapat 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Tipe 

Learning Starts with a Questions Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII MTs Negeri Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014”, 

berkesimpulan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a 

Questions berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
6
 

Berdasarkan uraian data diatas dapat diketahui strategi pembelajaran aktif 

Learning Starts with a Question menunjukkan hasil yang lebih baik. Strategi 

pembelajaran tersebut dianggap menjadi suatu strategi yang baik karena banyak 

memberikan dampak positif bagi siswa. 

Diantara dampak positif bagi siswa adalah: 

1. Siswa menjadi siap memulai pelajaran, karena siswa belajar terlebih dahulu 

sehingga memiliki sedikit gambaran. 

2. Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, ketika siswa sedang ribut, 

yang mengantuk kembali tegar dan hilang kantuknya. 

3. Dapat merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, 

termasuk daya ingatan. 

4. Mampu mengembangkan keberanian dan ketrampilan siswa dalam 

menjawab, mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaannya. 

                                                 
5
 Nilma Purnama, Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Metode Memulai Pelajaran 

dengan Pertanyaan (Learning Starts with a Questions) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 63 
6
 Rosalina, Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Starts with a Questions 

Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Negeri Salatiga Tahun 

Pelajaran 2013/2014. (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), hal. 57 


