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Kata kunci : pembelajaran Question Student Have, Hasil Belajar, IPS 

sejarah. 

 

Sistem pembelajaran IPS Sejarah sampai saat ini masih didominasi oleh 

metode pembelajaran konvensional. Dimana metode ini tidak begitu banyak 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa terutama dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Sehingga siswa menjadi pasif. Akibatnya nilai hasil belajar pun 

tidak memuaskan.Kondisi tersebut disebabkan oleh masalah pengelolaan kelas 

yang kurang efektif. Model pembelajaran yang ada saat ini cenderung 

berlangsung satu arah, bersifat pasif dan hafalan dan tidak dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, kurangnya kepercayaan diri sering 

membuat siswa enggan untuk bertanya materi yang sebenarnya kurang mereka 

kuasai. Dengan sikap yang pasif tersebut menyebabkan tidak adanya interaksi 

timbal balik antara guru dan siswa.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 

penerapan model pembelajaran Question Student Have pada siswa kelas VIII 

SMP N 1 Kendal?, 2. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran 

Question Student Have (QSH) terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas VIII SMP 

N 1 Kendal?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penerapan model 

pembelajaran Question Student Have pada siswa kelas VIII SMP N 1 Kendal. 2. 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Question Student Have pada 

siswa kelas VIII SMP N 1 Kendal. 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kuantitatif, dengan 

menggunakan rancangan penelitian berupa metode eksperimen. Dalam penelitian 

ini terdapat dua kelompok yang dipilih sebagai objek penelitian. Dengan 

menggunakan data pre test dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji 

kesamaan rata-rata sebelum kelas tersebut mendapatkan perlakuan, dilanjutkan 

dengan pembelajaran diakhiri dengan pos test. Pada analisis data tahap awal 

setelah dilakukan uji kesamaan dua rata-rata dua pihak diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa relatif sama. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran Question Student Have dengan hasil 

belajar siswa yang diajar tanpa menggunakan model pembelajaran Question 

Student Have pada mata pelajaran IPS bidang Sejarah kelas VIII SMP Negeri 1 
Kendal yang dilihat dari skor post test. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan angket (kuesioner), wawancara, observasi, 

dan dokumen. 
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah:  Rata-rata kelas eksperimen adalah 

78 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah adalah 65. Nilai rata-rata kelas 

kontrol adalah 69 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60. Perbedaan nilai 

rata-rata antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak begitu jauh. Hal ini 

disebabkan karena soal yang diberikan pada saat post test memiliki tingkat 

kesukaran yang kurang. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata pos test 

kelas eksperimen adalah 77,97 dan rata-rata kelas kontrol adalah 69,35. Kedua 

kelas berdistribusi normal dan mempunyai dua varians yang sama. Pada uji 

perbedaan dua rata-rata dua pihak diperoleh thitung= 4,890. Hasil perhitungan 

hipotesis adalah (4,890)>(1,99) hitung tabel thit > ttab ada pengaruh pemanfaatan 

model pembelajaran Question Student Have terhadap hasil belajar IPS bidang 

sejarah siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Question 

Student Have. Saran yang diberikan kepada guru agar lebih aktif mencari model-

model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter siswa untuk 

meningkakan kualitas pembelajaran IPS 
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