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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai 

sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari kajian pustaka atau dapat 

dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari kajian pustaka yang 

dihubungkan sesuai variabel yang diteliti. Kajian pustaka berisi semua 

pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa 

membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian. Berikut 

adalah bagan kerangka konseptual dari penelitian ini 
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hasil kerja sebelumnya yang kita kenal juga sebagai literatur atau pustaka. 

Literatur atau bahan pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau 

landasan teoritis dalam penelitian. Dalam menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Question Student Have diperlukan teori dan konsep dari tujuan 

pembelajaran matematika yang berhubungan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Question Student Have. Kemudian untuk mengimplementasikan 

tujuan dari model pembelajaran tersebut peneliti harus membuat rencana 

pembelajaran yang didalamnya terdapat standart isi, standart kompetensi dan cara. 

Setelah membuat rencana pembelajaran akan terbentuk sebuah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berkaitan dengan model pembelajaran 

tersebut. Sehingga dapat diketahui hasil atau prestasi siswa dari pelaksanaan 

penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Question Student Have. 

 

2.1 Tujuan Pembelajaran matematika SMP 

Kegiatan belajar dan mengajar matematika seyogyanya juga tidak 

disamakan begitu saja oleh ilmu yang lain. Karena peserta yang belajar 

matematika itu sebagai ilmu pengetahuan yang dewasa ini berkembang sempat 

pesat, baik materi maupun kegunaannya merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan kepada pendidik dasar, menengah dan tinggi, masing-masing 

mempunyai tujuan pembelajaran tersendiri. Menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (2006: 388) tujuan pembelajaran matematika di SMP berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:  
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat dalam pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan menyatakan matematika;  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Matematika seolah tidak dapat dipisahkan sama sekali dari ciri-ciri yang 

dimiliki matematika. Menurut Suyitno (2000,10) terdapat dua ciri penting 

matematika menurut GBPP adalah:  

a. Memiliki obyek kajian yang abstrak.  

b. Berpola pikir deduktif dan konsisten 

Dari kutipan di atas, jelas bahwa tujuan diberikannya Matematika di SMP 

adalah untuk memahami konsep matematika, memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan gagasan dan memiliki sifat menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 
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memecahkan masalah. Selain itu juga mempersiapkan siswa dalam menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi, serta berguna untuk membantu siswa dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran matematika pada 

jenjang sekolah menengah dapat dilakukan dengan menggunakan pengalaman 

sehari-hari siswa atau masalah pada kehidupan sehari-hari dalam memberikan 

pemahaman matematika. Pengalaman sehari-hari akan membuat materi yang 

dipelajari siswa tidak hanya berupa teori semata, tetapi dirasakan kegunaannya 

dalam kehidupan mereka. 

 

2.2 Rencana Pembelajaran Matematika SMP 

Dalam merencanakan pembelajaran kooperatif, guru memegang beberapa 

peran. Pertama membuat rencana pra-pembelajaran tentang pengelompokan siswa dan 

pemberian tugas yang sesuai. Guru harus dapat menjelaskan tugas akademis dan 

struktur kooperatif kepada siswa dan kemudian harus memonitor dan turun tangan bila 

perlu. Akhirnya, guru juga harus bertanggungjawab mengevaluasi pembelajaran siswa 

dan keefektifan kerja masing-masing kelompok (Noorchaya, 2002). 

Terdapat enam tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pelajaran dan 

memotivasi siswa belajar. Fase ini diikuti oleh Penyajian informasi; seringkali dengan 

bahan bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam 

tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama 

untuk menyelesaikan tugas mereka. Fase terakhir pembelajaran kooperatif meliputi 

presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi tentang apa yang mereka pelajari 

dan memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. Enam 
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tahap pembelajaran kooperatif yang diuraikan oleh Arends (1997) tersebut dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tahapan/ aktivitas guru dalam Pembelajaran Kooperatif 

Tabel 2.1 Kriteria Guru dalam pembelajaran kooperatif 

Fase-fase Aktivitas Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi  

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demontrasi atau lewat bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan  

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

 

2.1 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Question Student Have 

 Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kelompok kooperatif 

yang menuntut diterapkannya pendekatan belajar yang siswa sentris, humanistik 

dan demokratis yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan 

belajarnya (Djahiri K, 2004). Dengan demikian, maka pembelajaran kooperatif 

mampu membelajarkan diri dan kehidupan siswa baik di kelas atau sekolah. 

Lingkungan belajarnya juga membina dan meningkatkan serta mengembangkan 

potensi diri siswa sekaligus memberikan pelatihan hidup senyatanya. Ciri-ciri dari 

pembelajaran kooperatif adalah: a) setiap anggota memiliki peran, b)terjadi 

hubungan interaksi langsung diantara siswa,c) setiap anggota kelompok 
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bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman sekelompoknya, d) guru 

membantu mengembangkan keterampilan -keterampilan interpersonal kelompok, 

dan e) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Tujuan utama dalam penerapan model pembelajaran kooperatif adalah 

agar siswa dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan 

cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain 

untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. Dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif siswa 

memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, disamping itu juga bisa 

melatih siswa untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun 

keterampilan sosial,seperti keterampilan untuk mengemukakan pendapat, 

menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan dan 

mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas 

(Stahl,1994). 

 Metode Question Student Have dikembangkan untuk melatih peserta didik 

agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya. Menurut Zaini (2006:17) 

langkah–langkah dalam model pembelajaran Question Students Have  adalah 

pertama bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa kemudian minta setiap 

siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta 

untuk memberikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman disamping 

kirinya.Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, siswa diminta untuk 

membaca pertanyaan yang ada.Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada 

pemiliknya, siswa diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada 
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kertasnya. Kemudian beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan 

Jawaban langsung secara singkat,menunda jawaban sampai pada waktu yang tepat 

atau waktu membahas topik tersebut.Jika waktu cukup, minta beberapa orang 

siswa untuk membacakan pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapatkan 

tanda centang yang banyak kemudian beri jawaban. Lalu kumpulkan semua 

kertas, Besar kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan anda jawab 

pada pertemuan berikutnya. 

Dari langkah-langkah tersebut di atas, guru harus bisa membuat beberapa 

catatan dalam proses pembelajaran seperti membuat sub kelompok dalam kelas 

yang jumlah siswanya banyak, dengan siswa yang berjumlah banyak akan 

memungkinkan kehabisan waktu  dan menjelaskan kepada siswa agar tidak hanya 

membuat pertanyaan, akan tetapi menuliskan harapan mereka dalam mengikuti 

pembelajaran. Semakin banyak siswa yang bertanya akan menjadikan proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar, karena dapat dilihat bahwa siswa yang tidak 

pernah mengajukan pertanyaaan menjadi berani mengajukan pertanyaan. Selain 

siswa mengajukan pertanyaan,  dalam pembelajaran ini diperbolehkan kepada 

siswa mencurahkan keluhan-keluhan, keinginan  maupun harapan yang mereka 

pendam dan yang diinginkan selama mengikuti pelajaran. Hal ini guru akan dapat 

melihat bagaimana keinginan siswa yang sebenarnya dalam mengikuti proses 

belajar mengajar, yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan belajar 

mengajar yang aktif dan terbuka. 

Menurut Hartono (2008:21) model pembelajaran Question Students Have 

memiliki kelebihan yaitu: Pelaksanaan proses pembelajaran ditekankan pada 

keaktifan belajar siswa dan keaktifan guru dalam menciptakan lingkungan belajar 
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yang serasi dan menantang pola interaksi siswa.Siswa termotivasi dalam belajar 

dan siswa akan mendapat kemudahan dalam menerima dan memahami materi 

yang diajarkan karena terjadi timbal balik antara guru dan siswa. Sehingga siswa 

dapat berpartisipasi siswa melalui tulisan,dan sangat baik bagi siswa yang kurang 

berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapan melalui 

percakapan. Siswa tidak hanya mendengarkan tetapi perlu membaca, menulis, 

berdiskusi dan mendorong siswa untuk berfikir dalam memecahkan suatu soal dan 

menilai penguasaan siswa tentang bahan pelajaran, membangkitkan minat siswa 

sehingga akan menimbulkan keinginan untuk mempelajarinya juga menarik 

perhatian siswa dalam belajar. Dapat menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju 

pada proses pembelajaran, memperkuat dan memperlancar stimulus respon siswa, 

sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan mampu memberi kesan yang 

mendalam pada diri siswa. Guru lebih mengetahui dimana letak ketidakpahaman 

siswa, karena semua siswa sudah mengajukan pertanyaan dan akan didiskusikan. 

Kelemahan Model pembelajaran Question Student Have terjadi jika 

diterapkan pada materi pelajaran singkat karena tidak terlalu banyak pertanyaan 

yang akan diajukan siswa jadi tidak semua materi pelajaran bisa digunakan untuk 

menerapkan model pembelajaran ini. 

 

2.2.2 Efektivitas Model 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan keberhasilan dari 

segi tercapai tidaknya sesuatu yang direncanakan atau diinginkan (Drajat, 1996; 

Sudirman, 2002). Efektivitas model merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran (Nisa, 2013). 
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Efektivitas model dapat ditinjau dari tiga aspek, antara lain: aspek aktivitas siswa, 

aspek respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan aspek hasil belajar 

siswa (In’am, 2013). Kriteria penilaian model pembelajaran dikatakan efektif 

apabila paling sedikit dua dari tiga aspek terpenuhi, yaitu: aktivitas siswa 

terpenuhi apabila termasuk dalam kategori baik, respon siswa terpenuhi apabila 

termasuk dalam kategori respon positif dan hasil belajar siswa terpenuhi apabila 

hasil belajar siswa secara klasikal dikategorikan tuntas (Muhklis, 2005). 

2.2.3 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, baik secara fisik maupun non fisik (Anton, 2001; 

Depdiknas, 2007). Aktivitas siswa dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar 

secara aktif. Pada proses pembelajaran, aktivitas yang dilakukan oleh setiap siswa 

berbeda-beda yang dipengaruhi oleh penggunaan metode dan pendekatan 

pembelajaran serta orientasi aktivitas (Djamarah, 2003).Pembelajaran akan 

menghasilkan suatu perubahan dan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan pada diri siswa. Siswa mampu menggali kemampuannya dengan 

rasa ingin tahunya sehingga interaksi yang terjadi akan menjadi pengalaman dan 

keinginan untuk mengetahui sesuatu yang baru. 

Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa maka semakin banyak pula 

manfaat yang diperoleh siswa,sehingga diharapkan hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. Model pembelajaran Question Student Have  sangat tepat digunakan 

dalam pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan aktivitas siswa. Ciri atau 

kadar dari proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, antara lain: a) 
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siswa aktif mencari atau memberikan informasi, bertanya bahkan dalam membuat 

kesimpulan; b) adanya interaksi aktif secara terstruktur dengan siswa; c) adanya 

kesempatan bagi siswa untuk menilai hasil karyanya sendiri; d) adanya 

pemanfaatan sumber belajar secara optimal (Uno, 2007). 

Paul B.Diedric menggolongkan jenis-jenis aktivitas siswa sebagai berikut 

(Sardiman, 2006): a) visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya 

membaca,memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 

b) oral Activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya, memberi 

saran,berpendapat, diskusi, interupsi; c) listening Activities, sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan,diskusi, musik, pidato; d) writing Activities, 

seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,menyalin; e) drawing 

Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram; f) motor Activities, yang 

termasuk di dalamnya antara lain: melakukanpercobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, berkebun, beternak: g) mental Activities, sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat,memecahkan soal, menganalisis, mengambil 

keputusan; h) motional Activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup, 

melamun,berani, tenang. 

Pada penelitian ini aktivitas siswa yang akan diamati didasarkan pada 

penggolongan jenis aktivitas menurut Paul B.Diedric (Sudarman, 2011) namun 

hanya dibatasi pada 4 jenis aktivitas saja, yaitu: listening activities, writting 

activities, oral activities dan motor activities. 
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2.2.4 Respon Siswa 

Respon siswa dalam pembelajaran merupakan tanggapan atau tingkat 

kecenderungan yang bersikap positif dan negatif ataupun bentuk penerimaan atau 

penolakan serta sikap acuh tak acuh siswa terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung (Susanto, 1988; Ahmad, 1999; Depdiknas, 2008). Berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh steven M Caffe, respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a)kognitif yaitu, respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan 

informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya 

perubahan terhadap apa yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak; b) afektif 

yaitu, respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang 

terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh 

khalayak terhadap sesuati; c) konatif yaitu, respon yang berhubungan dengan 

prilaku nyata yang meliputi tindakan atau perubahan. 

Adapun pembagian respon yang dijelaskan secara rinci oleh Ahmadi (1999) 

sebagai berikut: a) respon positif yaitu sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap 

yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta 

melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada; b) respon 

negative yaitu bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan 

ataumemperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-normayang 

berlaku dimana individu itu berada. Sedangkan menurut Sugiyono (2011), respon 

siswa terhadap pembelajaran terdiri dari tiga indikator yaitu: ketertarikan yang 

meliputi minat siswa dan emosi siswa terhadap pembelajaran; manfaat yang 

meliputi kegunaan dari kegiatan pembelajaran; dan pemahaman yang meliputi 

pengetahuan siswa terhadap materi pembelajaran. 
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Pada penelitian ini akan menggunakan indikator respon menurut Sugiyono 

(2011) yang meliputi indikator ketertarikan, manfaat dan pemahaman, selain itu 

juga akan digunakan pembagian respon menurut Ahmadi (1999) yaitu respon 

positif dan negatif dalam kategorian penilaian respon siswa.  

 

2.2.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati & Mudjiono, 2006; 

Sudjana, 2009).Indikator hasil belajar menurut Benjamin S.Bloom dengan 

Taxonomy of Education Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotorik (Nurgiantoro, 1988). 

Ranah hasil belajar yang pertama yaitu ranah kognitif yang berkaitan 

dengan hasilberupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Dalam 

kaitannya dengan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan utama dalam tujuan 

pembelajaran karena berhubungan dengan pengetahuan siswa.Ranah kognitif 

mencakup  kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehensif), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis),dan penilaian 

(evaluation). Ranah hasil belajar yang kedua yaitu ranah afektif.Secara umum 

ranahafektif diartikan sebagai perwujudan sikap yang dilakukan oleh individu 

setelahmenyadari nilai yang diterimanya, sehingga kemudian sikap tersebut 

menjaditingkah laku yang sesuai dengan nilai yang dipelajarinya. Ranah afektif 

dalambelajar mencakup kategori: menerima (receiving), menjawab (responding), 

menilai (valuing), dan organisasi (organization). Ranah hasil belajar yang ketiga 
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menurut Bloom yaitu ranah psikomotor.Ranah ini berkaitan dengan gerakan tubuh 

atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks 

(Poerwanti: 2008). 

Pada penelitian ini, indikator hasil belajar siswa yang digunakan adalah 

ranah kognitif yaitu penilaian pengetahuan siswa melalui tes hasil belajar. Hal ini 

didasarkan pada tujuan penelitian yaitu mendiskripsikan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika setelah diterapkannya Model pembelajaran Question 

Student Have di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. Standar nilai yang 

digunakan untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa pada penelitian ini 

mengacu pada standar nilai yang digunakan guru di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang. Terdapat dua kategori kriteria penilaian yaitu: kemampuan siswa secara 

individu serta kemampuan siswa secara klasikal. Siswa dikatakan mampu secara 

individu dalam belajar matematika apabila skor yang diperoleh siswa sesuai KKM 

yang berlaku yaitu     dari skor maksimal 100 


