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SARI 

 

Ardika Freshtian, Marda. Studi Eksperimen Pemanfaatan Strategi Pembelajaran Aktif  

Learning Starts With A Question Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci : Eksperimen, Strategi Pembelajaran Aktif  Learning Starts With A 

Question, Minat Belajar 

 

Strategi Pembelajaran Learning Starts A With Question, merupakan strategi yang 

digunakan oleh guru dengan maksud mengarahkan siswa agar lebih aktif dalam 

mengikuti dan membahas materi pelajaran yakni dengan cara guru memulai 

pelajaran dengan mengajak siswa untuk membaca materi terlebih dahulu lalu 

mempertanyakan secara lisan atau tulisan mengenai hal-hal yang masih dirasa 

sulit terhadap materi pelajaran maupun terhadap teks bacaan, dan dari pertanyaan 

tersebut guru menerangkan materi yang akan dibahas kepada siswa. Dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya yaitu: (1) bagaimana minat belajar sejarah 

yang diajarkan tanpa menggunakan pemanfaatan strategi pembelajaran berupa 

Learning StartsWith a Question (LSQ) pada siswa kelas XI IPS SMA N 2 

Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013? (2) bagaimana pemanfaatan strategi 

pembelajaran berupa LSQ pada mata pelajaran sejarah terhadap siswa kelas XI 

IPS SMA N 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013? (3) adakah pengaruh 

pemanfaatan strategipembelajaran aktif yang berupa strategipembelajaran  LSQ 

terhadap minat belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA N 2 Sukorejo tahun 

pelajaran 2012/2013?  

Desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pre test 

dan post test. Pengambilan sampel menggunakan teknik Sampel Random.Metode 

pengumpulan datamenggunakan dua metode pengumpulan data angket 

(kuesioner) dan dokumentasi. Telaah analisis data menggunakan uji normalitas 

dan uji homogenitas dan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan strategipembelajaran 

aktif yangberupa strategi pembelajaran  LSQberpengaruh signifikan terhadap 

minat belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA N2 Sukorejo tahun pelajaran 

2012/2013Pengujian keberhasilan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, dengan tingkat kepercayaan 95% atau (α)=0,05. derajat kebebasan 36 

diperoleh t.tabel=2,028, hasilnya pada variabel X (pembelajaran aktif Learning 

Starts With A Question) diperoleh nilai t.hitung = 4,387 > 2,028=ttabel  dan 

sig=0,00<5%, jadi Ho ditolak, berarti variabel Learning Starts With A Question 

secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen minat belajar 

siswa. Koefisien determinasi (R²), diperoleh R²= 0,348=34,8%, ini berarti variabel 

bebaspembelajaran aktif Learning Starts With A Question mempengaruhi variabel 

dependen minat belajar siswa sebesar 34,8%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat. Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan untuk 

mengubah perilakunya dan mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan 

mengembang tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, manusia 

yang lebih berkebudayaan dan manusia yang memiliki kepribadian yang lebih 

baik (Munib, 2004:29). 

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya 

juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Begitu juga 

dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan 

manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah 

pokok bagi pendidikan ialah memilih arah dan tujuan yang ingin dicapai. Cita-

cita dan tujuan harus dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksanaan dan 

sasaran pendidikan memahami suatu proses kegiatan pendidikan. Tentang 

tujuan ini, di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, secara jelas disebutkan 

Tujuan Pendidikan Nasional yaitu “Mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Pada awalnya manusia hanya mengenal pendidikan keluarga dan 

pendidikan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia, diperlukan suatu lembaga pendidikan tertentu yaitu sekolah. 

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan secara khusus, 

teratur, berjenjang, serta diatur sedemikian rupa melalui tata cara dan 

mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

Pendidikan sekolah menjadi tumpuhan harapan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, karena pendidikan sebagai upaya pemberian bekal 

pengetahuan dan keterampilan pada siswa untuk menghadapi hidup dan 

tantangan masa depan. Sebagai lanjutan dari pendidikan dalam keluarga, 

pendidikan sekolah perlu mendapat perhatian yang serius karena kehidupan di 

sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam 

keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak (Hasbullah, 2008:46). 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berkaitan dengan 

nilai, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sebagai 

pendidikan formal, sekolah mempunyai bentuk yang jelas, program yang telah 

direncanakan dengan teratur dan resmi. Sekolah bertugas mendidik, mengajar, 

memperbaiki tingkah laku siswa serta berperan besar dalam pengembangan 

berbagai aspek dalam diri siswa (Hasbullah, 2008:49). Dalam 

perkembangannya sekolah menjadi ujung tombak dari proses modernisasi 

yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah untuk mengembangkan 

kualitas Sumber Daya Manusia. 
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Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara 

peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran 

merupakan dampak logis dari perkembangan iptek yang sangat berpengaruh. 

Peningkatan kualitas pembelajaran mengisyaratkan adanya peningkatan 

kualitas masukan (input), proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta 

hasil belajar (output). Peningkatan kualitas pembelajaran tadi akan sangat 

berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan (Rokhana, 2008: ii). 

Dalam proses pembelajaran, diperlukan adanya fasilitator yang dapat 

menunjang adanya interaksi pada siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah 

mencapai tujuan pembelajarannya. Fasilitator yang sangat mendukung adalah 

guru. Interaksi antara guru dan siswa berguna untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang belangsung dalam lingkungan tertentu. Dalam interaksi ini 

terjadi saling pengaruh antara guru dan siswa (Sukmadinata, 2005: 3).  

Guru sangat berperan penting dalam mengembangkan inovasi pada 

pembelajaran siswa, sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar dengan 

cara yang maksimal. Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut agar selalu 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan tanggung jawabnya. Guru perlu 

menyadari dirinya sebagai pemikul tanggung jawab untuk membawa siswa 

pada tingkat keberhasilan (Sardiman, 2008:4).  

Guru diharapkan agar peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta pada masyarakat 

pada umumnya. Selain itu mereka diharapkan dapat memilih teknik dan media 

pembelajaran secara tepat serta menguasai teknik-teknik penyajian pelajaran 



 

 

4 

dan model pembelajarannya. Adanya penggunaan variasi teknik pembelajaran 

pun sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan minat dan perhatian siswa. 

Pada keterampilan pembelajaran, guru dituntut mampu mengaitkan 

kemampuan yang telah dimiliki dan yang akan dipelajari oleh siswa. 

Pembelajaran yang efektif menuntut kemampuan guru antara lain merancang 

bahan belajar yang mampu menarik dan memotivasi siswa untuk 

meningkatkan minat belajarnya. Minat belajar memiliki peranan yang sangat 

penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila dikehendaki 

peningkatan mutu pendidikan maka dibutuhkan minat yang lebih besar dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini menempatkan minat belajar pada 

posisi yang penting di dalam proses pembelajaran, akan tetapi realita di 

lapangan menunjukan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki kemauan 

belajar yang tinggi pada mata pelajaran sejarah. 

Di era globalisasi yang ditandai dengan berkembang pesatnya 

tekhnologi, gambaran guru yang kompeten menjadi sangat berat dan luas. 

Tidak dapat dihindari bahwa syarat yang mendasar bagi seorang guru yang 

kompeten perlu diselaraskan dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Guru 

harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Perubahan 

cepat dalam bidang iptek bukan menjadi penghalang bagi guru sebagai sumber 

dan aktor pendidikan yang utama, melainkan menjadi tantangan yang 

menuntut kompetensi guru yang lebih tinggi (Idris, 2009:21). Kompetensi 

tersebut berupa pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam penggunaan 

model pembembelajaran yang tepat. 
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Model pembelajaran yang tepat misalnya strategi pembelajaran Learning 

Starts A With Question, merupakan strategi yang digunakan oleh guru dengan 

maksud mengajak siswa untuk membahas pelajaran dengan cara 

mempertanyakan secara lisan atau tulisan mengenai hal-hal yang masih dirasa 

sulit terhadap materi pelajaran maupun terhadap teks bacaan. Learning Starts 

With a Question (LSQ)  adalah salah satu tipe dalam strategi pembelajaran. 

Learning Starts With a Question (LSQ) adalah salah satu cara untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran dengan menstimulir siswa untuk 

menyelidiki atau mempelajari sendiri materi pelajaran tanpa penjelasan 

terlebih dahulu oleh guru. Strategi ini dapat menstimulasi pengajuan 

pertanyaan yang mana merupakan kunci belajar.  

Silberman (2009: 144) mengungkapkan prosedur pembelajaran dengan 

menggunakan tipe ini adalah: 

a. Bagikan kepada siswa bahan ajar yang dipilih sendiri. 

b. Perintahkan siswa untuk mempelajari bahan ajar dengan pasangannya 

ataupun kelompoknya. Perintahkan agar masing-masing pasangan atau 

kelompok  sebisa mungkin berupaya memahami bahan ajar dan mengenali 

apa saja yang tidak mereka pahami dengan menandai bahan ajar dengan 

pertanyaan di dekat informasi tersebut. 

c. Perintahkan siswa untuk kembali pada posisi semula dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. 
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Guru juga dapat memvariasikan tipe ini sesuai dengan kebutuhan kelas. 

Variasi yang dapat dilakukan diantaranya menurut Silberman (2009: 144) 

adalah: 

a. Jika guru merasa bahwa siswa akan kesulitan untuk mempelajari sendiri 

materi pelajaran, berikan sejumlah informasi yang mengarahkan siswa 

atau beri pengetahuan dasar yang diperlukan untuk bisa mengajukan 

pertanyaan sendiri. Selanjutnya bentuk kelompok-kelompok belajar. 

b. Mulai prosedur ini dengan belajar secara berkelompok, bukan secara 

berpasangan.  

Sesuai prosedur di atas maka pelaksanaan pembelajaran tipe LSQ dengan 

memberikan bahan bacaan materi pelajaran, buku paket, bahan bacaan materi 

pelajaran, buku paket, LKS, atau literatur apapun yang menunjang materi 

yang sedang dipelajari oleh siswa.  

Di awal pembelajaran siswa diminta untuk duduk di dalam kelompoknya 

masing-masing, kemudian guru memberikan bahan bacaan materi pelajaran, 

buku paket, bahan bacaan materi pelajaran, buku paket, LKS, atau literatur 

apapun yang menunjang materi yang sedang dipelajari untuk dipelajari dan 

mendiskusikan. Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan 

memperhatikan keanekaragaman jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi 

dan etnik serta kemampuan akademik. Namun dalam penelitian ini nantinya, 

pembentukan kelompok lebih diutamakan kepada kemampuan akademik dan 

jenis kelamin siswa. Setiap kelompok terdiri dari 3–5 orang yang 

berkemampuan tinggi, menengah dan rendah. 
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Langkah-langkah pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan 

akademik menurut Anita (2002: 41) yaitu: 

a. Siswa diurutkan dari tingkat kemampuan rendah sampai kemampuan 

tinggi. 

b. Pembentukan kelompok I dilakukan dengan mengambil satu orang siswa 

berkemampuan tinggi, satu orang berkemampuan menengah, dan dua 

orang berkemampuan rendah. 

c. Pembentukan kelompok II dan seterusnya dilakukan dengan mengambil 

siswa dari urutan yang telah dikemukakan pada point b.  

Pelajaran sejarah dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan 

dan sikap peduli siswa terhadap Negara dan menghargai jasa para pahlawan 

bangsa. Berkaitan dengan bidang studi sejarah, maka guru dituntut 

mempunyai kualitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, disiplin, 

membimbing, dan mendidik sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien, sehingga siswa dan guru akan 

merasakan bahwa pelajaran sejarah itu menarik dan menyenangkan karena 

tidak hanya mempelajari fakta-fakta tetapi banyak nilai-nilai yang dapat 

diambil. 

Pada dasarnya pengajaran sejarah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan 

pelajaran sejarah memiliki arti yang strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut 

Hartono Kasmadi (2006: 16) sejarah merupakan satu bagian dari kelompok 
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ilmu yang berdiri sendiri. Tujuan yang luhur dari sejarah untuk diajarkan pada 

semua jenjang sekolah adalah “menanamkan semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, bangsa dan Negara serta sadar untuk menjawab untuk apa ia 

dilahirkan”. Melihat sedemikian pentingnya mata pelajaran sejarah, maka 

seorang guru harus bisa mengembangkan dan melakukan inovasi terhadap 

pembelajaran sejarah pada siswa. 

Pada kenyataanya, pembelajaran sejarah di sekolah terkesan kurang 

menarik, bahkan dianggap sering membosankan. Pelajaran sejarah sering 

dirasakan sebagai uraian fakta-fakta kering berupa urutan-urutan tahun dan 

peristiwa belaka (Widja, 1989: 91). Pada observasi awal di SMA N 2 Sukorejo 

ditemukan data bahawa banyak siswa yang mengeluhkan kurang bersemangat 

dalam mempelajari sejarah karena materi yang terlalu banyak, penyampaian 

guru yang monoton, hanya hafalan, dan lain-lain. Bahkan tak jarang guru juga 

mengeluh karena minat siswa yang rendah pada mata pelajaran yang 

diampunya. Hal ini menunjukkan kedua pelaku pembelajaran mengalami 

permasalahan yang sumbernya berpangkal dari proses interaksi, untuk itu guru 

harus lebih inovatif lagi dalam pengajaran pada siswa.   

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukorejo. SMA Negeri 2 Sukorejo ini merupakan sekolah yang cukup baik 

dalam pencapaian pembelajarannya dan letak sekolah sangat strategis serta 

sangat nyaman buat melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena letak 

sekolah yang dikelilingi banyak pepohonan yang rindang sehingga siswa 

dapat bersemangat dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sebelumnya 
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belum pernah diberlakukannya proses belajar mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran aktif sebagai pendukung pembelajaran yang berupa 

strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (LSQ) pada mata 

pelajaran sejarah. Untuk itu, peneliti mencoba memanfaatkan strategi 

pembelajaran Learning Starts With a Question (LSQ) sebagai sumber 

pendukung pembelajaran pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo. 

Proses belajar mengajar  di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo ini, 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Siswa hanya duduk 

mendengarkan guru ceramah dan guru masih menggunakan sumber 

pendukung pembelajaran berupa buku paket dan LKS saja, sehingga proses 

pembelajaran menjadi monoton dan terkesan membosankan. Peneliti menduga 

bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah di SMA Negeri 

2 Sukorejo tersebut kurang inovatif dan kurang membawa bekal 

perkembangan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran sejarah terhadap siswa 

(Pendapat ibu Sri Pujiani S. Pd). 

Dalam kesempatan ini, penulis membantu keefektifan dalam proses 

pembelajaran untuk pembentukan minat belajar siswa yaitu dengan cara 

pengenalan strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (LSQ). 

Adapun judul penelitiannya adalah “Studi Eksperimen Pemanfaatan Model 

Strategi PembelajaranLearning  Starts With A Question  Terhadap Minat 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukorejo”, alasan penulis memilih judul ini adalah siswa cenderung 

menganggap bahwa pelajaran sejarah kurang menarik karena guru kurang 
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inovatif dalam menyampaikan materi, siswa hanya duduk menyimak LKS dan 

mendengarkan guru ceramah. Dengan pembelajaran sejarah menggunakan 

strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (LSQ) diharapkan 

siswa dapat meningkatkan minat belajar sejarah yang pada akhirnya hasil 

pembelajaran sejarah menjadi lebih maksimal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang 

diajukan adalah  

1. Bagaimana minat belajar sejarah yang diajarkan tanpa menggunakan 

pemanfaatan strategi pembelajaran berupa Learning Starts With a 

Question (LSQ) pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun 

pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana pemanfaatan strategi pembelajaran berupa Learning Starts 

With a Question (LSQ) pada mata pelajaran sejarah terhadap siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Adakah pengaruh pemanfaatan strategi pembelajaran yang berupa model 

pembelajaran  Learning Starts With a Question (LSQ) terhadap minat 

belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun 

pelajaran 2012/2013? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

tujuan penelitian adalah :  

1. Mengetahui minat belajar sejarah yang diajarkan tanpa menggunakan 

pemanfaatan strategi pembelajaran berupa Learning Starts With a 

Question (LSQ) pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui pemanfaatan strategi pembelajaran berupa Learning Starts 

With a Question (LSQ) pada mata pelajaran sejarah terhadap siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan strategi pembelajaran yang berupa 

model pembelajaran  Learning Starts With a Question (LSQ) terhadap 

minat belajar sejarah pada siswa kelas XI XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo 

tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah : dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki 

strategi pembelajaran yang kurang efektif, sehingga dapat meningkatkan 

minat belajar sejarah siswa. 

2. Guru : dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi guru untuk menentukan 

pilihan terhadap penggunaan sumber pendukung pembelajaran sejarah. 
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3. Siswa : dapat diperoleh cara pembelajar sejarah yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga materi pelajaran dapat 

ditangkap dengan mudah. 

4. Peneliti: dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun keterampilan 

peneliti. 

E. Batasan Istilah 

Penegasan istilah ini digunakan agar tidak terjadi salah pengertian 

dalam penafsiran judul skripsi ini. Sehingga penulis merasa perlu untuk 

membuat batasan yang memperjelas dan mempertegas istilah-istilah yang 

digunakan agar pembaca dapat memahami istilah tersebut. Adapun istilah-

istilah yang dipertegas adalah sebagai berikut: 

1. Studi Eksperimen 

Penelitian Eksperimen adalah sebuah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali (Sugiyono, 2010 : 107). Metode eksperimen 

merupakan bagian dari metode kuantitatif yang memiliki ciri khas 

tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol di dalamnya. 

Rancangan dasar sebagaimana yang didefinisikan di atas, aplikasinya 

bisa bervariasi, mulai dari corak rancangan yang sangat sederhana 

(rancangan praeksperimen) sampai pada corak rancangan yang kompleks 

(Rancangan Faktorial Kompleks). 

Dalam penelitian-penelitian sosial khususnya pendidikan, desain 

eksperimen yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil 
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yang akurat, karena banyak variabel luar yang berpengaruh dan sulit 

mengontrolnya. Dengan eksperimen, diharapkan bisa ditentukan efek 

variabel bebas terhadap variabel tergantung, di mana pengaruh variabel-

variabel  lain dieliminasi sedemikian rupa secara terkontrol. 

2. Minat Belajar Sejarah 

Minat adalah perhatian, kesukaan, kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap suatu gairah keinginan (kamus besar Bahasa Indonesia). Menurut 

Slameto (2003: 180), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Sedangkan Gagne dan Berliner menyatakan bahwa belajar adalah proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil belajar (Tri 

Anni, 2007: 2), (terutama pada peserta didik pada sekolah). Dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar sejarah merupakan rasa suka atau 

ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran sejarah sehingga mendorong 

peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan pengalaman. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang 

lainnya. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek yang 

diminatinya tersebut. 

3. Pembelajaran Aktif (Active Learning) 

Menurut Silberman (2009: 1), Pembelajaran aktif (Active Learning) 

adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 
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secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk 

interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses 

pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran aktif ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir analisis dari siswa dan kapasitas 

siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi yang 

diberikan.  

Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak 

menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dalam pembelajaran aktif, 

setiap materi pambelajaran yang disampaikan kepada siswa dihubungkan 

dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada 

sebelumnya. 

Perbedaan pembelajaran aktif (Active Learning) dengan 

pembelajaran konvensional sebagai berikut: pada pembelajaran aktif(Active 

Learning) kegitan pembelajaran berpusat pada anak didik sedangkan pada 

pembelajaran konvensional kegiatan belajar berpusat pada guru. Dalam 

Active Learning anak didik diajarkan untuk menemukan sendiri 

pengetahuan berbeda dengan pembelajaran konvensional yang anak didik 

hanya menerima pengetahuan dari guru. 

Pada pelaksanaan Active Learning siswa diharapkan dapat 

memberdayakan semua kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berbeda 

dengan pelaksanaan pembelajaran konvensional yaitu siswa  kurang biasa 
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memberdayakan semua kemampuan yang dimiliki. Active Learning 

menggunakan lebih banyak macam model pembelajaran dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional yang menggunakan model monoton. 

Selain itu media pembelajaran yang digunakan dalam Active Learning juga 

lebih banyak daripada media yang digunakan dalam pembelajaran 

konvensional.  Pembelajaran menggunakan Active Learning membuat siswa 

merasa lebih menyenangkan sedangkan pembelajaran konvensional kurang 

menyenagkan bagi siswa. 

4. Pembelajaran Sejarah 

Secara harifah, “sejarah” berasal dari kata Arab “syajara” berarti 

terjadi. “ syajarah “ yang berarti pohon, “ syajarah an- nasab” berarti 

pohon silsilah (Kuntowijoyo, 1995:1). Pengertian yang terkandung dalam 

sejarah sesungguhnya diadopsi dari kata bahasa Yunani “Istoria”, yang 

merupakan kata asal dari bahasa Latin “historia”, bahasa Perancis 

“historie” dan bahasa Inggris “history” yang mula berarti : pencaharian, 

penyelidikan, dan penelitian.  

Berdasarkan pengertian itu, menurut Wasino, (2007:1-2) sejarah 

mengandung arti, kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau yang 

mempengaruhi manusia, perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan yang lainnya, sejarah juga berarti seluruh totalitas dari 

pengalaman manusia di masa lampau. Sedangkan pembelajaran (learning) 

adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara 

terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, 
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karakteristik siswa, karakteristik bidang studi serta berbagai strategi 

pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian 

belajar (Uno, 2008: v). 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat hubungannya dengan masa kini (Widja,1989:23). Pengajaran 

sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan 

dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan 

menjelaskan jati diri bangsa dimasa lalu, masa kini, dan masa depan di 

tengah-tengah perdamaian dunia (Isjoni,2007:72). 

5. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang diterapkan 

di kelas. Dalam pengertian model pembelajaran terdapat empat ciri khusus 

yaitu sebagai berikut:  

a) Rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik 

b) Tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c) Langkah-langkah  mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara optimal 

d) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. 

6. Model Pembelajaran Learning Starts With a Question 
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Strategi Pembelajaran Learning Starts With A Question adalah suatu 

strategi pembelajaran aktif dalam bertanya, agar siswa aktif dalam bertanya 

maka siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini, 

yaitu dengan membaca terlebih dahulu. Dengan membaca maka siswa 

memiliki gambaran tentang materi yang akan dipelajari sehingga apabila 

dalam membaca atau membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep 

akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama. 

Strategi Pembelajaran Learning Starts With a Question adalah strategi 

yang digunakan oleh guru dengan maksud mengajak siswa untuk membahas 

pelajaran dengan cara mempertanyakan secara lisan atau tulisan mengenai 

hal-hal yang masih dirasa sulit terhadap materi pelajaran maupun terhadap 

teks bacaan, adapun langkah-langkah pelaksanaan model ini yaitu: 

a.   Bagikan bahan pelajaran (materi), minta siswa membaca dengan cara 

berpasangan 

b. Siswa diminta membuat pertanyaan terhadap hal-hal yang masih dirasa 

sulit untuk dipahami. 

c. Kumpulkan semua pertanyaan tersebut dan kumpulkan mana pertanyaan 

yang paling banyak dibutuhkan siswa, setelah itu mulailah pelajaran 

dengan cara menjawab dan menjelaskan pertanyaan-petanyaan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Aktif (Active Learning) 

Menurut Silberman (2009: 1), pembelajaran aktif (Active Learning) 

adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 

secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi 

antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran 

tersebut. Tujuan pembelajaran aktif ini adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir analitis dari siswa dan kapasitas siswa untuk 

menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi yang diberikan. 

Ada sejumlah manfaat atau kegunaan dari kegiatan pembelajaran aktif, 

antara lain: 

1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. 

5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 
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6) Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan 

hubungan antara guru dan orangtua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan siswa. 

7) Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

8) Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika 

Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang 

membosankan bagi mereka. Dalam pembelajaran aktif, setiap materi 

paelajaran yang disampaikan kepada siswa dihubungkan dengan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. 

Perbedaan pembelajaran aktif (Active Learning) dengan pembelajaran 

konvensional sebagai berikut : pada pembelajaran aktif (Active Learning) 

kegitan pembelajaran berpusat pada anak didik sedangkan pada pembelajaran 

konvensional kegiatan belajar berpusat pada guru. Dalam Active Learning 

anak didik diajarkan untuk menemukan sendiri pengetahuan berbeda dengan 

pembelajaran konvensional yang anak didik hanya menerima pengetahuan 

dari guru. 

Pada pelaksanaan Active Learning siswa diharapkan dapat 

memberdayakan semua kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berbeda dengan 
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pelaksanaan pembelajaran konvensional yaitu siswa  kurang bisa 

memberdayakan semua kemampuan yang dimiliki. Active Learning 

menggunakan lebih banyak macam model pembelajaran dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional yang menggunakan model monoton. Selain itu 

media pembelajaran yang digunakan dalam Active Learning juga lebih banyak 

daripada media yang digunakan dalam pembelajaran konvensional.   

Pembelajaran menggunakan Active Learning membuat siswa merasa 

lebih menyenangkan sedangkan pembelajaran konvensional kurang 

menyenagkan bagi siswa. 

2. Pembelajaran Sejarah 

Secara harifah, “sejarah” berasal dari kata Arab “syajara” berarti 

terjadi. “syajarah” yang berarti pohon, “syajarah an- nasab” berarti pohon 

silsilah (Kuntowijoyo, 1995:1). Pengertian yang terkandung dalam sejarah 

sesungguhnya diadopsi dari kata bahasa Yunani “Istoria”, yang merupakan 

kata asal dari bahasa Latin “historia”, bahasa Perancis “historie” dan bahasa 

Inggris “history” yang mula berarti : pencaharian, penyelidikan, dan 

penelitian.  

Berdasarkan pengertian itu, menurut Wasino (2007:1-2), sejarah 

mengandung arti kejadian-kejadian yang dibuat manusia atau yang 

mempengaruhi manusia, perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 

keadaan ke keadaan yang lainnya, sejarah juga berarti seluruh totalitas dari 

pengalaman manusia di masa lampau. Sedangkan pembelajaran (learning) 

adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi 



 

 

21 

dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, 

karakteristik bidang studi serta berbagai strategi pembelajaran, baik 

penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian belajar (Uno, 2008:v). 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang 

erat hubungannya dengan masa kini (Widja,1989:23). Pengajaran sejarah 

berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan 

menjelaskan jati diri bangsa dimasa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-

tengah perdamaian dunia (Isjoni,2007:72). 

Menurut Kochar (2008:27-37), ada beberapa hal yang menjadi sasaran 

umum dari pembelajaran sejarah, antara lain: a) Mengembangkan pemahaman 

tentang diri sendiri, yang artinya pembelajaran; b) Sejarah mampu menjadikan 

kita belajar tentang siapa diri kita; c) Memberikan gambaran yang tepat 

tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat; d) Membuat masyarakat 

mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya, 

karena sejarah membuat mereka lebih peka terhadap berbagai permasalahan 

masyarakat, politik, sosial dan ekonomi pada dewasa ini; e) Mengajarkan 

toleransi; f) Menanamkan sikap intelektual, karena dengan sejarah kita mampu 

memformulasikan penilaian yang objektif, mempertimbangkan setiap bukti 

dengan penuh kehati-hatian, dan menganalisis bukti-bukti yang dikumpulkan 

secara tepat; g) Memperluas cakrawala intelektualitas; h) Mengajarkan 
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prinsip-prinsip moral; i) Menanamkan orientasi ke masa depan; j) 

Memberikan pelatihan mental, karena sejarah dapat merangsang pikiran, 

penilaian, dan pemilahan, serta menciptakan sikap ilmiah pada orang dewasa 

sebagai imbangan ketidakstabilan emosinya; k) Melatih siswa menangani isu-

isu kontroversial; l) Membantu memecahkan jalan keluar bagi berbagai 

masalah sosial dan perseorangan; m) Memperkokoh rasa nasionalisme; n) 

Mengembangkan pemahaman internasional; o) Mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang berguna. 

Tujuan pembelajaran sejarah, tujuan pelaksanaan pendidikan sejarah 

dalam kurikulum tahun 2006 seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lamapu, masa kini, dan masa 

depan. 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah dengan 

didasarkan pada pendekatan ilmiah dan  metodologi keilmuan. 

3. Menunbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa 

lampau. 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang. 
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5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

3. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang diterapkan di 

kelas. Dalam pengertian model pembelajaran terdapat empat ciri khusus yaitu 

sebagai berikut:  

a. Rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik. 

b. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Langkah-langkah  mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara optimal. 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. 

 

4. Strategi Pembelajaran Learning Starts A With Question ( LSQ ) 

Strategi pembelajaran  yang tepat misalnya strategi pembelajaran 

Learning Starts With A Question, merupakan strategi yang digunakan oleh 

guru dengan maksud mengajak siswa untuk membahas pelajaran dengan cara 

mempertanyakan secara lisan atau tulisan mengenai hal-hal yang masih dirasa 

sulit terhadap materi pelajaran maupun terhadap teks bacaan. 

Menurut Silberman (2009: 144), Learning Starts With a Question (LSQ)  

adalah salah satu tipe dalam pembelajaran aktif. LSQ ini adalah salah satu cara 

untuk menciptakan kondisi pembelajaran dengan menstimulir siswa untuk 
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menyelidiki atau mempelajari sendiri materi pelajaran tanpa penjelasan 

terlebih dahulu oleh guru. Strategi ini dapat menstimulasi pengajuan 

pertanyaan yang mana merupakan kunci belajar, mengungkapkan prosedur 

pembelajaran dengan menggunakan tipe ini adalah: 

d. Bagikan kepada siswa bahan ajar yang dipilih sendiri. 

e. Perintahkan siswa untuk mempelajari bahan ajar dengan pasangannya 

ataupun kelompoknya. Perintahkan agar masing-masing pasangan ataupun 

kelompoknya sebisa mungkin berupaya memahami bahan ajar dan 

mengenali apa saja yang tidak mereka pahami dengan menandai bahan 

ajar dengan pertanyaan di dekat informasi tersebut. 

f. Perintahkan siswa untuk kembali pada posisi semula dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. 

Guru juga dapat memvariasikan tipe ini sesuai dengan kebutuhan kelas. 

Variasi yang dapat dilakukan diantaranya menurut Silberman (2009: 144), 

adalah: 

a. Jika guru merasa bahwa siswa akan kesulitan untuk mempelajari sendiri 

materi pelajaran, berikan sejumlah informasi yang mengarahkan siswa 

atau beri pengetahuan dasar yang diperlukan untuk bisa mengajukan 

pertanyaan sendiri. Selanjutnya bentuk kelompok-kelompok belajar. 

b. Mulai prosedur ini dengan belajar secara berkelompok, bukan secara 

berpasangan.  

c. Sesuai prosedur di atas maka pelaksanaan pembelajaran tipe LSQ dengan 

memberikan bahan bacaan materi pelajaran, buku paket, bahan bacaan 
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materi pelajaran, buku paket, LKS, atau literatur apapun yang menunjang 

materi yang sedang dipelajari oleh siswa.  

Di awal pembelajaran siswa diminta untuk duduk di dalam kelompoknya 

masing-masing, kemudian guru memberikan bahan bacaan materi pelajaran, 

buku paket, bahan bacaan materi pelajaran, buku paket, LKS, atau literatur 

apapun yang menunjang materi yang sedang dipelajari untuk dipelajari dan 

mendiskusikan bahan bacaan materi pelajaran, buku paket, bahan bacaan 

materi pelajaran, buku paket, LKS, atau literatur apapun yang menunjang 

materi yang sedang dipelajari.  

Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan 

keanekaragaman jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi dan etnik serta 

kemampuan akademik. Namun dalam penelitian ini nantinya, pembentukan 

kelompok lebih diutamakan kepada kemampuan akademik dan jenis kelamin 

siswa. Setiap kelompok terdiri dari 3–5 orang yang berkemampuan tinggi, 

menengah dan rendah. 

Langkah-langkah pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan 

akademik menurut Anita (2002: 41) yaitu: 

a. Siswa diurutkan dari tingkat kemampuan rendah sampai kemampuan 

tinggi. 

b. Pembentukan kelompok I dilakukan dengan mengambil satu orang siswa 

berkemampuan tinggi, satu orang berkemampuan menengah, dan dua 

orang berkemampuan rendah. 
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c. Pembentukan kelompok II dan seterusnya dilakukan dengan mengambil 

siswa dari urutan yang telah dikemukakan pada point b. 

5. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat jika disebutkan dalam bahasa Inggris adalah “interest”, jika 

dalam bahasa Jerman “interesse”. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1988:583), minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

Secara bahasa minat berarti “kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu”. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri 

seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang 

sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. 

Sedangkan pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh 

para ahli, diantaranya yang dikemukakan oleh Hilgard yang dikutip oleh 

Slameto (1991: 57), beliau menyatakan “Interest is persisting tendency to 

pay attention to end enjoy some activity and content”.  

Sardiman (1988: 76), berpendapat bahwa “minat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri”. Sedangkan menurut Pasaribu dan Simanjutak 

(1983: 52), mengartikan minat sebagai “suatu motif yang menyebabkan 

individu berhubungan secara aktif dengan seuatu yang menariknya”. 

Selanjutnya menurut Zakiah Daradjat (1995: 133), mengartikan minat 
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adalah “kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang 

berharga bagi orang”. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang 

dikutip di atas dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan 

seseorang terhadap objek atau sesuatu kegiatan yang digemari yang 

disertai dengan perasaan senang. Adanya perhatian, dan keaktifan berbuat. 

(http://idb4. wikispaces. com /file /view/ jj4006.2.pdf diunduh 27 Juli 

2012). 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Siswa memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap suatu hal yang diminati 

tersebut.  

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya 

serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap 

sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. 

http://idb4/
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Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki 

untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum masyarakat 

menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk depelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau 

kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melalui tujuan-tujuannya, 

memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa 

belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang 

dianggapnya penting. Dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman 

belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia 

akan berminat  (dan bermotivasi) untuk mempelajarinya (Slameto, 

2003:180). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

diartikan sebagai kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha 

untuk mencari ataupun mencoba aktivitas dalam bidang tertentu. 

b. Unsur-Unsur Minat Belajar 

1) Perhatian 

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, 

dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. 

Menurut Sumadi Suryabrata (1989: 14), “perhatian adalah banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan” 
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perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu kepada 

suatu obyek, atau pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu 

aktivitas. 

2) Perasaan 

Unsur yang tak kalah pentingnya adalah perasaan dari anak didik 

terhadap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Perasaan di sini 

adalah perasaan senang dan perasaan tertarik. perasaan senang akan 

menimbulkan minat, yang diperkuat dengan sikap yang positif. 

Sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat dalam mengajar, 

karena akan adanya sikap yang positif sehingga tidak menunjang minat 

dalam mengajar. 

3) Motif 

Motif adalah keadaan pribadi orang yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan 

(Suryabrata, 2002: 70). Motivasi sangat diperlukan dalam proses 

belajar sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, 

tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar. Hal ini merupakan 

pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh 

kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang tertentu 

selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. Oleh 

karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu membangkitkan 

minatnya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan 

kepentingannya sendiri. Motivasi merupakan dasar penggerak yang 
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mendorong aktivitas belajar seseorang sehingga ia berminat terhadap 

sesuatu objek, karena minat adalah alat motivasi dalam belajar. 

(http://idb4.wikispaces.com /file/view/jj4006.2.pdf diunduh 27 Juli 

2012). 

c. Pengukuran Minat 

Ada beberapa alasan mengapa seorang guru perlu mengadakan 

pengukuran terhadap minat anak-anak yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan minat anak-anak. Setiap guru mempunyai kewajiban 

untuk meningkatkan minat anak-anak. Minat merupakan komponen 

yang penting dalam kehidupan pada semuanya dan dalam pendidikan 

dan pengajaran pada khususnya. 

2) Memelihara minat yang baru timbul. Apabila anak-anak menunjukkan 

minat yang kecil, maka merupakan tugas dari guru untuk memelihara 

minat tersebut. 

3) Mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik. Sekolah 

adalah suatu lembaga yang menyiapkan anak-anak untuk hidup di 

dalam masyarakat, maka sekolah harus mengembangkan aspek-aspek 

ideal agar anak-anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang 

bimbingan lanjutan studi atau pekerjaan yang cocok baginya. 

Walaupun minat bukan merupakan indikasi yang pasti, tentang sukses 

tidaknya anak dalam pendidikan yang akan datang atau dalam jabatan, 
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namun interest merupakan pertimbangan yang cukup berarti kalau 

dihubungkan dengan data-data yang lain (Sumartana, 1986:2 30-231). 

d. Meningkatkan Minat Belajar Siswa Terhadap Sejarah 

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah 

dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Selain itu juga 

dengan cara membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Apabila kedua 

hal tersebut tidak berhasil, pengajar dapat memakai intensif dalam usaha 

mencapai tujuan pengajaran. Intensif merupakan alat yang dipakai untuk 

membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau 

melakukannya. Diharapkan pemberian intensif akan membangkitkan 

motivasi siswa, dan mungkin minat terhadap bahan yang diajarkan akan 

muncul (Slameto, 2003:181). 

B. Kerangka Berfikir 

Salah satu tolak ukur suatu pembelajaran dikatakan berhasil dapat dilihat 

dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Keberhasilan dalam belajar tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah pemilihan model mengajar 

yang tepat. Model dalam mengajar yang baik adalah model yang mampu 

merangsang siswa untuk berinteraksi, saling memunculkan strategi-strategi 

pemecahan masalah, memahami konsep-konsep yang sulit serta 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis dan dapat 

mengembangkan sikap sosial siswa.  
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Dalam hal ini ada model pembelajaran yang mampu merangsang siswa 

aktif dan lebih kritis yaitu Learning Starts With A Question. Model 

pembelajaran ini mempunyai keistimewaan yaitu siswa selain bisa 

mengembangkan kemampuan memahami sebuah materi, siswa juga dilatih 

untuk lebih kritis dalam bertanya. 

Learning Starts With A Question merupakan strategi pembelajaran 

dimana siswa ditempatkan dalam kelompok ataupun individu yang setiap 

kelompok ataupun individu harus mampu berkompetisi dengan kelompok atau 

individu lain untuk bisa mengajukan pertanyaan dengan cepat pertanyaan dari 

kelompok atau individu yang sedang diberikan bacaan materi oleh guru di 

kelas. 

Sebelum siswa disuruh mengajukan pertanyaan siswa lebih dulu diberi 

bacaan agar siswa mencari hal-hal yang mereka tidak ketahui dari bacaan 

materi tersebut baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan 

pedoman guru dalam menerangkan. Siswa juga diajari aktif dan kritis dalam 

mengajukan pertanyaan  menjadi serta menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan pada teman sekelompok ataupun bukan, berdiskusi, 

mendorong teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain 

dan sebagainya. Melalui eksperimen strategi pembelajaran Learning Starts 

With A Question diharapkan minat belajar sejarah siswa di kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Sukorejo dapat meningkat. 
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Berikut ini merupakan skema kerangka berpikir dari penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis 

Banyak pendapat mengenai hipotesis. Walaupun pendapat-pendapat 

mereka disampaikan berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai maksud 

yang sama. Menurut Sugiyono (2009: 159) hipotesis diartikan sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari 

hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.       

Ha (Hipotesis alternatif) 

Ada perbedaan besarnya minat belajar sejarah dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Learning Starts With A Question terhadap ceramah 

bervariasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

Ho (Hipotesis nol) 

Tidak ada perbedaan besarnya minat belajar sejarah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran pembelajaran Learning Starts With a 

Question terhadap ceramah bervariasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukorejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran valid tentang 

upaya guru dalam mengatasi hambatan pembelajaran mata pelajaran sejarah di 

SMA Negeri 2 Sukorejo dengan menggunakan metodologi pendekatan 

kuantitatif eksperimen. Menurut Sugiyono (2009: 72), metode eksperimen 

sebagai bagian dari metode kuantitatif mempunyai khas tersendiri, terutama 

dengan adanya kelompok kontrolnya. 

Desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pre test 

dan post test. Dengan dibagi menajadi dua kelompok antara lain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

Dalam penelitian ini, kelas eksperimen akan diberikan perlakuan 

menggunakan strategi pembelajaran Learning Starts With a Question (LSQ)   , 

sedangkan kelas kontrol tidak. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan 

berikut ini: 

   Kelompok Eksperimen  O-1   T-1        O-2 

   Kelompok Kontrol   O-1   T-2        O-2 

 

Bagan 3.1Desain Penelitian yang dikembangkan 
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Keterangan: 

O-1 : Pemberian angket untuk mengetahui minat awal siswa 

O-2 : Pemberian angket untuk mengetahui minat akhir siswa 

T-1 : Perlakuan untuk kelompok Eksperimen 

T-2 : Perlakuan untuk kelompok Kontrol 

Sejalan dengan penelitian yang digunakan, maka langkah penelitian 

yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih sejumlah sampel dari 

populasi. 

2. Langkah kedua yang dilakukan adalah menetapkan kelompok mana yang 

akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok mana yang 

dijadikan kelompok kontrol. Kelompok yang dalam proses belajar 

mengajar menggunakan strategi pembeljaran Learning Starts With a 

Question (LSQ)  sebagai strategi pembelajaran yang ditetapkan sebagai 

kelas eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak menggunakan strategi 

pembelaran Learning Starts With a Question (LSQ) sebagai kelompok 

kontrol. 

3. Langkah ketiga, memberikan pre test untuk kedua kelompok, yaitu untuk 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan. 

4. Langkah keempat, memberikan perlakuan selama tiga kali pertemuan 

terhadap kelompok eksperimen yaitu dengan strategi pembelajaran 
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Learning Starts With A Question (LSQ), sedangkan kelompok kontrol 

tidak. 

5. Langkah terakhir, memberikan post test untuk kedua kelompok, yaitu 

untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan tujuan untuk 

melihat sejauh mana hasil minat belajar siswa kelompok eksperimen yang 

menggunakan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 

(LSQ). 

6. Kemudian, dengan menggunakan teknik statistika, untuk mengujinya.  

B. Subyek dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat 

diperoleh (Arikunto 2010: 172). Dalam penelitian ini, sumber utama adalah 

guru sejarah, Kepala sekolah, siswa dan seluruh kompenen yang terlibat dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Sukorejo. Sedangkan sumber lain 

berupa data laporan, dokumentasi dan kepustakaan. 

C. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sukorejo dengan 

populasi dan sampel sebagai berikut: 

1) Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010: 

173). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah 

keseluruhan kelas XI IPS sebanyak dua kelas. 
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2) Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010: 174). Pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Sampel Random yaitu pengambilan sampelnya, 

peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua 

subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberikan hak 

yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih 

menjadi sampel  (Suharsimi, 177: 2010).  

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas, yaitu satu kelas eksperimen dan 

satu kelas kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan strategi 

pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ), sedangkan untuk kelas 

kontrol diberikan perlakuan tanpa menggunakan strategi pembelajaran 

Learning Starts With A Question (LSQ) sebagai sumber pendukung 

pembelajaran. 

Sugiyono (2009: 39), mengemukakan mengenai dua variabel yaitu 

varibel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel 

terikat).dan penelitian ini menggunakan dua variabel tersebut. 

1. Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan pemanfaatan strategi pembelajaran 

Learning Starts With a Question (LSQ), yang memiliki indikator : 

a. Siswa menjadi siap memulai pelajaran dengan memiliki gambaran 

tentang materi. 

b. Siswa menjadi aktif membaca materi pelajaran. 
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c. Materi akan lebih cepat dipahami dan lebih lama diingat. 

d. Siswa dilatih mendapat/mencari informasi tanpa bantuan guru. 

e. Timbulnya keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat. 

f. Memperluas wawasan siswa melalui bertukar pendapat 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah minat belajar siswa yang memiliki indikator: 

a. Ketertarikan terhadap materi sejarah 

b. Siswa senang mengikuti pelajaran dengan menggunakan sumber 

belajar baru 

c. Siswa senang mengemukakan pendapat. 

d. Siswa senang memperhatikan guru 

e. Rasa ingin tahu siswa tinggi 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adanya pengumpulan data agar memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Berbagai metode yang telah kita kenal 

antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuesioner atau angket, dan 

dokumenter. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: 

1) Metode Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 142). 

Angket atau kuesioner menurut Suharsimi (2010: 268) dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis tergantung sudut pandangnya.  

a. Dipandang dari cara menjawab: 
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1) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

2) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal milih. 

b. Dipandang dari jawaban yang diberikan. 

1) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

2) Kuesioner tak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

c. Dipandang dari bentuknya: 

1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. 

2) Check List, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

3) Rating – skale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan, mulai 

dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket bentuk tertutup, 

dipandang dari jawaban yang diberikan merupakan kuesioner langsung, 

dan memiliki bentuk kuesioner check list. Alternatif  jawaban tiap item ada 

4. Prosedur pemberian skor berdasarkan indikator sikap belajar siswa dan 

minat belajar siswa, yaitu berupa pernyataan positif dan negatif. Langkah-

langkah menyusun angket minat belajar siswa sebagai berikut: 

a) Menentukan indikator 
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b) Menyusun kisi-kisi pembuatan instrument, kisi-kisi penelitian ini 

2) Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data 

yang mendukung penelitian yang meliputi data tentang siswa dan hasil 

belajar yang diperoleh serta foto-foto yang diambil saat penelitian. Metode 

ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran dapat 

meningkatkan minat belajar sejarah siswa. 

F. Pengujian Instrumen Penelitian 

1) Pengujian Validitas 

Instrumen soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

Instrumen ini disusun berdasarkan indikator suatu kompetensi dasar. Oleh 

karena itu instrumen soal tes pembelajaran dengan karya sastra disusun 

berdasarkan indikator tersebut. Menurut Arikunto (2010: 211), sebuah data 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Validitas butir soal ditentukan dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

 

 

 

    = 
  ∑     ∑    ∑  

√{ ∑     ∑   }  { ∑   – ∑   }

 

Rxy : Koefisien korelasi skor item dengan skor total 
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N 

 
: 

 
Jumlah peserta 

 
∑X 

 
 : 

 
Jumlah skor total (X) 

 
∑Y 

 
: 

 
Jumlah skor total (Y) 

 
∑   

 
: 

 
Jumlah kuadrat skor item (X) 

 
∑   

 
: 

 
Jumlah kuadrat skor total (Y) 

∑XY     : 

 

  Jumlah perkalian skor item (X) dan skor total (Y) 

 
Arikunto (2010:213) 

Setelah itu dikonsultasikan dengan harga r product moment. Apabila 

harga rxy>rtabel  pada taraf signifikasi 5%, maka butir soal tersebut valid 

(Arikunto, 2007: 210).  

Setelah dilakukan tabulasi data dan penyusunan tabel persiapan 

penghitungan validitas, dengan rxy = 0,504 dan rtabel = 0,361 dinyatakan 

valid, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap validitas soal 

efektivitas penggunaan sumber pendukung model pembelajaraan aktif 

Learning Starts With A Question terhadap minat belajar sejarah pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013. 

Perhitungan validitas butir soal angket adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Validitas Angket Minat Belajar Siswa 

Kriteria No. Butir Soal Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 30 
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17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Tidak Valid  0 

 

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Validitas Angket Learning Starts With 

a Question (LSQ) 

Kriteria No. Butir Soal Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

30 

Tidak Valid  0 

 

 

2) Pengujian Reliabilitas 

Selain uji validitas sebuah tes juga perlu uji reliabilitas. Sebagaimana 

dikemukakan Arikunto bahwa  “persyaratan bagi sebuah tes yaitu validitas 

dan reliabilits ini penting. Validitas ini penting dan reliabilitas itu perlu 

karena menyokong terbentuknya validitas”. Reliabilitas menunjukan 

kesiapan suatu instrument yang cukup dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Instrument yang dipercaya akan menghasilkan data 

yang dipercaya juga. Rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas 

instrument dengan menggunakan Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: 

     (
 

     
) (  

∑   
 

  
 ) 

Keterangan : 

    : reliabilitas instrument 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑   
      : jumlah varians butir 

  
   : varians total 
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Adapun langkah-langkah yang akan digunakan adalah: 

1. Menyiapkan angket sebagai alat pengumpul data 

2. Memberi skor tehadap jawaban yang telah diisi responden  

3. Pemberian skor dengan ketentuan untuk menjawab: 

a. Untuk pernyataan dengan kriteria positif: 

1 = sangat tidak setuju, 

2 = tidak setuju, 

3 = setuju, dan 

4 = sangat setuju 

4 Membuat tabulasi jawaban responden. 

5 Menghitung total varians butir.  

Dengan varians butir : 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

Dan varians total:  

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

Perhitungan terhadap reliabilitas angket minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran sejarah diperoleh hasil         sebesar 0,917 Setelah 

dikonsultasikan dengan        yang besarnya 0,361, ternyata         lebih 

besar dari        (              ) sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen tersebut reabel atau dapat dipercaya untuk melakukan 
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pengambilan data penelitian. Hasil pengujian reliabilitas secara lengkap 

dapat dilihat dalam lampiran ..... 

Dalam penelitian ini analisis instrumen yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif persentase adalah model yang 

digunakan mendeskripsikan masing-masing indikator dalam variabel 

minat belajar sejarah. Untuk menganalisa variabel tersebut ditempuh 

dengan cara membuat skala pengukuran dengan jumlah soal 30 butir 

dengan jawaban 4 alternatif. 

Rumus yang digunakan : 

  
 

 
      

Keterangan : 

n  = Skor yang diperoleh seluruh responden 

N = Skor maksimal yang semestinya diterima oleh seluruh responden. 

(Ali, 1987: 184). 

Kriteria minat siswa : 

Prosentase Maksimal  = (4 : 4) x 100%  = 100% 

Prosentase Minimal  = (1 : 4) x 100% = 25% 

Rentang   = 100 % - 25%  = 75% 

Interval   = 75% : 4  = 18,75% 

 

 

 

 

 

G. Tebel 3.4 Kriteria Interval Persentase 
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Kelas interval 

prosentase 

Kriteria 

81,26% - 100,00% Sangat baik 

62.51% - 81,25% Baik 

43,76% - 62,50% Kurang Baik 

25,00% - 43,75% Tidak baik 

H. Teknik Analisis Data 

Perhitungan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

ilmu statistik. Ilmu statistik tersebut digunakan untuk mengolah dan menguji 

hipotesis sehingga dapat menggambarkan hipotesis penelitiannya. Penelitian 

ini diolah dengan menggunakan bantuan software computer SPSS 16 

(Statistical Package for Social Sciences). 

I. Prosedur Penelitian Secara Keseluruhan 

Adapun Prosedur dari penelitian ini secara keseluruhan adalah: 

1. Persiapan 

a) Melakukan observasi awal 

1) Wawancara dengan kepala sekolah 

2) Wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah. 

3) Studi dokumentasi mengenai materi-materi sejarah yang diajarkan 

dan hasil minat belajar siswa. 

b) Membuat prosedur pelaksanaan eksperimen, yaitu: 

1) Menetapkan materi dan mempelajari silabus. 

2) Menyusun satuan pelajaran dan rencana pelaksanaan pelajaran 

(RPP). 
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3) Memilih jenis model pembelajaran aktif yang akan digunakan 

sebagai model pembelajaran. 

4) Membuat kisi-kisi instrument tes. 

5) Menyusun tes penelitian berbentuk tes tertulis, yaitu berbentuk 

pilihan ganda. 

2. Melakukan Eksperimen 

a. Mengadakan kegiatan belajar mengajar masing-masing 45 menit 

pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Sebanyak 

empat kali. 

b. Mengadakan pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

c. Mengadakan penyebaran angket sebanyak 30 pernyataan mengenai 

penggunaan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 

(LSQ)  terhadap minat belajar pada kelas eksperimen. 

d. Mengolah dan menganalisa data penelitian dengan menggunakan uji t 

dua pihak dan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

e. Membuat kesimpulan hasil penelitian. 

3. Melaporkan Hasil Penelitian. 

Hasil dari penelitian akan dilaporkan secara tertulis dan sesuai 

dengan aturan-aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal tersebut 

sama seperti dikemukakan oleh Sudjana dan Ibrahim (2001: 173), bahwa : 

Mengingat hasil penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah atau metode 

keilmuan, maka laporan hasil penelitian pada hakikatnya merupakan karya 
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ilmiah, sehingga penulisan dan pemaparannya harus menggunakan kaedah 

penulisan karya ilmiah. 

J. Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengujian Tahap Awal 

Penelitian ini diawali dengan pemberian tes awal (pre test) kepada 

kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan awal keduanya sebelum 

diberi perlakuan. Uji yang digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari tes awal ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki distribusi yang normal ataukah tidak. Hipotesis 

yang digunakan dalam pengujian ini adalah data memiliki distribusi 

yang normal. Kenormalan dapat dilihat dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dari masing-masing variabel (Santoso, 1999:31). 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

varian memiliki kemampuan yang sama dalam minat belajarnya. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian homogenitas ini adalah 

kedua varian memiliki kemampuan yang sama (homogen). 

    = kedua varian memiliki kemampuan sama  

    = kedua varian memiliki kemampuan tidak sama 
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Jika hipotesis    ini terbukti maka penelitian dapat dilanjutkan. 

Untuk menguji homogenitas dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus  uji F. 

        
               

               
    

(Sudjana, 2005:250) 

Kriteria pengujian adalah tolak    jika                     ⁄  

maka dapat disimpulkan kedua kelompok tersebut memiliki kesamaan 

varian. (Sudjana, 1996: 250). 

2) Uji Hipotesis 

Hipotesis statistiknya  

   : minat belajar sejarah pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

pemanfaatan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 

(LSQ) kurang baik atau sama dengan belajar sejarah pada kelas kontrol 

yang menggunakan metode konvensional. 

   : minat belajar sejarah pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

pemanfaatan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 

(LSQ) lebih baik dari pada minat belajar sejarah pada kelas kontrol 

yang menggunakan metode konvensional. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah 2 rata-rata, yaitu uji 1 pihak yaitu 

pihak kanan dengan rumus uji t. 

Hipotesisnya sebagai berikut, 
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Keterangan : 

  : Kelas Eksperimen 

  : Kelas Kontrol 

Maka digunakan rumus uji t: 

  
       

 √
 

  
 

 

  

 

dengan,   

      
        

           
  

          
  

Keterangan : 

   = nilai rata-rata kelompok kontrol 

     = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

  
 
  = variansi data pada kelompok kontrol 

  
 
  = variansi data pada kelompok eksperimen 

      = variansi gabungan 

    = banyak subyek pada kelompok kontrol  

    = banyak subyek pada kelompok eksperimen 

 

 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus 

yang digunakan :  

  
       

 √
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Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika diperoleh: 

     
             

       
 

Dengan 

     
  
 

   
,       

  
 

  
 

                                      

3) Uji Regresi 

a. Persamaan Estimasi Regresi persamaan regresi yang digunakan 

adalah: 

        

Dengan  

  
∑  ∑    ∑ ∑  

  ∑    ∑   
 

  
 ∑    ∑ ∑ 

 ∑    ∑   
 

 

 

Dimana: 

X = Variabel Bebas 

Y = Variabel terikat 

a,b = Koefisien regresi (Sudjana, 1996: 159) 

 

2) Uji keberartian dan kelinieran persamaan regresi 

Uji keberartian ini dengan membandingkan         dengan 

       dengan dk pembilang 1, dk penyebut n-2, dan tarif 
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siknifikansi 5%. Jika                 maka    ditolak, dan arah 

regresi berarti, dan sebaliknya. 

2) Koefisien Determinasi 

   
 { ∑   ∑ ∑ }

 ∑    ∑   
 

    Koefisien determinasi 

   = Koefisien arah regresi (Sudjana, 1996: 333) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Kondisi SMA Negeri 2 Sukorejo 

SMA Negeri 2 Sukorejo merupakan sekolah baru yang baru berdiri 

selama 10  tahun, tepatnya berdiri pada tahun 2002 yang awalnya berada 

di SMA 1 Sukorejo dan pada akhir tahun 2002 berpindah ke SMA N 2 

Sukorejo sendiri. SMA N 2 Sukorejo yang beralamat Jalan Lingkar Utara 

Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang awalnya 

dengan kepala sekolah Bapak Drs. Budiman (2003-2006) yang kemudian 

pada tahun 2006 digantikan oleh Bapak Ashari hingga tahun 2009. Dan 

dari tahun 2009 hingga  sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Budi 

Wahono, M.Pd.  

Letak sekolahan menghadap ke timur, bagian gedung yang 

menghadap ke timur antara lain aula, sebelah kiri aula terdapat ruangan 

wakil kepala sekolah, ruang BK, ruangan guru, koperasi sekolahan dan 

dapur, sebelah kanan aula terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang tata 

usaha, gudang, ruang OSIS dan mushola. Sebelah berat terdapat tempat 

parkir siswa dan kamar mandi siswa, yang didepanya terdapat sebuah 

gedung baru yang belum dipakai dan laboratorium komputer. Sebelah 

utara terdapat ruang kelas XE, XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI IPA 1 yang 

menghadap ke arah selatan. Di sebelah selatan terdapat ruang kelas XI 
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IPA 2, XII IPA 1, berdampingan dengan ruang perpustakaan dan 

laboratorium multimedia, bagian selatan yang menghadap ke selatan 

terdapat ruang kelas XA, XB, XC, XD dan XII IPS, lapangan upacara 

terletk di bagian tengah bangunan sekolah ini. 

b. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Sukorejo 

1) Visi Sekolah : Menjadi Sekolah penghasil peserta didik  yang 

Terpuji dalam Perilaku, Terdepan dalam Prestasi, Terampil 

dalam Hidup dan yang mampu bersaing di era global. 

2) Misi Sekolah  

a) Mewujudkan pengembangan perangkat kurikulum yang 

lengkap dan berorientasi ke perkembangan jaman. 

b) Mewujudkan kondisi proses pembelajaran yang lancar tertib 

dan optimal. 

c) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas 

dan memiliki keunggulan kompetitif  di masyarakat. 

d) Mewujudkan sumber daya manusia dan tenaga kependidikan 

yang memiliki semangat kerja, kemampuan dan kemauan kerja 

yang tinggi. 

e) Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang 

memadai dan berbasis lingkungan. 

f) Mewujudkan manajemen sekolah yang mantap dan profesional 

g) Mewujudkan penggalangan biaya pendidikan yang memadai 

sesuai dengan aturan yang berlaku 
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h) Mewujudkan standar penilaian prestasi akademik dan non 

akademik yang baik. 

2. Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-

masing variabel penelitian dan pengaruh variabel bebas pemanfaatan 

strategi pembeajaran berupa Learning Starts With a Question (LSQ) 

terhadap minat belajar siswa. 

a. Deskriptif tahap awal Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sukorejo 

tentangpemanfaatan strategi pembelajaran berupa Learning Starts With A 

Question (LSQ) pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri2 Sukorejo tahun pelajaran 

2012/2013, dibawah ini dijelaskan hasil penelitian yang meliputi hasil analisis 

tahap awal, dan hasil analisis tahap akhir, dan pengaruh LSQ terhadap minat 

belajar siswa mengikuti pelajran sejarah. 

b. Variabel Minat siswa pada kelas kontrol 

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UU No. 20, Tahun 2003, pasal 

1).Deskriptif variabel minat siswa sebelum dan setelah diberikan pembelajaran 

LSQ dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Deskripif minat belajar siswa secara terperinci dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Distribusi Variabel Minat siswa sebelum diberikan 

pembelajaran ceramah. 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata-rata 

klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 
0 0% 

68.36% 

62,51% - 81,25% Tinggi 
29 76% 

68.36% 

43,76% - 62,50% Rendah 
9 24% 

68.36% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  
0 0% 

68.36% 

Jumlah 38 100% Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 38responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat minat siswa sebelum diberikan pembelajaran Ceramah 

adalah sebagai berikut. 0responden (0%) memilikiMinat dalam kriteria sangat 

tinggi.29responden (76%) memiliki minat belajar dalam kriteria tinggi. 9 

responden (24%) memiliki minat siswa termasuk dalam kriteriarendah. Secara 

klasikal persentasi minat belajar siswa sebelum diberikan pembelajaran ceramah 

sebesar 68,36% dan termasuk dalam kriteria tinggi.Untuk lebih detailnya berikut 

disajikan diagram batang minat siswa setelah diberikan pembelajran ceramah. 
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Diagram 4.1 Minat belajar siswa setelah diberikan pembelajaran 

ceramah 

 

 

Deskriptif minat belajar siswa setelah diberikan pembelajaran ceramah 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2 Distribusi Variabel Minat siswa sesudah diberikan 

pembelajaran ceramah. 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata-rata 

klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 
0 0% 

68.68% 

62,51% - 81,25% Tinggi 
30 79% 

68.68% 

43,76% - 62,50% Rendah 
8 21% 

68.68% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  
0 0% 

68.68% 

Jumlah 38 100% Tinggi 

 

Tingkat Minat siswa setelah diberikan pembelajaran LSQ adalah sebagai 

berikut. 0responden (0%) memiliki minat dalam kriteria sangat 
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20%

40%

60%

80%

Sangat Tinggi Tinggi Rendah

0% 

76% 

24% 

0% 

Minat siswa sebelum diberikan 
pembelajaran ceramah 
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tinggi.30responden (79%) memiliki minat belajar dalam kriteria tinggi. 8 

responden (21%) memiliki minat siswa termasuk dalam kriteriarendah. Secara 

klasikal persentasi minat belajar siswa sebelum diberikan LSQ sebesar 68,88% 

dan termasuk dalam kriteria tinggi.Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang minat siswa. Untuk lebih detailnya berikut disajikan diagram 

batang minat siswa setelah diberikan pembelajran LSQ. 

Diagram 4.2 Minat belajar siswa setelah diberikan pembelajaran 

ceramah                    
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3. Uji Normalitas. 

Data yang digunakan untuk menguji normalitas adalah angket minat siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan uji normalitas data 

pre test disajikan pada Tabel 4.3 

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pre Test 

Kelas   
       Dk   

      Kriteria 

Eksperimen 3,66 
6 11,07 Normal 

Kontrol 7,42 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2012 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 20-21 

Karena χ
2

hitung  padakedua  kelas <χ
2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa data pre 

testberdistribusi normal. Hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam 

analisis selanjutnya denganmenggunakan statistik parametrik 

a. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji ANAVA merupakan uji yangdigunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan rata-rata antar kelompok eksperimen. Hasil uji 

kesamaan varians (uji ANAVA) antara kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat 

pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre Test 

Kelas Varians Dk                Kriteria 

Eksperimen 51,0 
28 1,02 1,97 

Mempunyai 

Varian 

yang sama 
Kontrol 52,2 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2012 
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Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 22 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung  = 1,02, sedangkan Ftabel = 1,97. 

Karena Fhitung< Ftabel, jadi dapat disimpulkandata awal antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varian yang sama. 

b. Uji Perbedaan dua rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) merupakan uji untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata antar kelompok 

eksperimen dan kontrol. Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Pre Test 

Kelas Rata-rata Dk                Kriteria 

Eksperimen 84,5 
28,0 0,911 2,033 

Tidak ada 

perbedaan Kontrol 82,4 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2012 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 0,911, sedangkan 

ttabel = 2,052. Karena - ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan minat belajar siswayang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dengan demikian dapat dikatakan minat belajar sejarah siswa pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen pada dasarnya adalah sama. 

c. Hasil Analisis Tahap Akhir. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajarpost test 

aspek kognitif. Gambaran umum hasil kognitif post test kelas eksperimen  dan 

kelas kontroldisajikan pada. 
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4. Uji Normalitas. 

Hasil perhitungan uji normalitas data post test dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Post Test 

Kelas   
       Dk   

      Kriteria 

Eksperimen 2,16 
6 11,07 Normal 

Kontrol 1,65 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2011 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 27-28 

Berdasarkan perhitungan χ
2

hitung <χ
2
tabel maka data post testkelas 

eksperimen  dan data posttest kelas kontrol berdistribusi normal. 

a. Uji Kesamaan Dua Varians  

Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data post testantara kelas 

eksperimen 1dan kelas kontroldisajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Post Test 

Kelas Varians Dk                Kriteria 

Eksperimen 83,2 

28 1,30 1,97 

Mempunyai 

varians 

yang sama 
Kontrol 64,0 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2012 

Keterangan: data selengkapnya disajikan pada Lampiran 29 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung< Ftabel maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama.  
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b. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata data posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (uji Hipotesis 1). 

Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata dua pihak data post test 

disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 HasilPerhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Dua Pihak data 

Post Test 

Kelas Rata-rata Dk                Kriteria 

Eksperimen 84,5 
28,0 2,911 2,052 

Ada 

perbedaan Kontrol 72,4 

Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2011 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 30 

Analisis data hasil Output : 

1) Uji kesamaan dua rata – rata antara data posstestantara kelas 

eksperimen dan kelas kontrolmenggunakan hipotesis sebagai berikut : 

 H0 : Tidak terdapat perbedaaan minat belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol . 

 H1 : Terdapat perbedaaan minat belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

2) Kriteria  penerimaan H0  

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05. banyaknya siswa pada 

kelas eksperimen =28 dan banyaknya siswa pada kelas kontrol = 28 diperoleh 

ttabel= 2,052 
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  Ho diterima apabila (–  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel) 

  Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel)  

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung= 2.911> 2,052. 

jadi H1 diterima. Jadi Terdapat perbedaaan minat belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan siswa pada kleas kontrol. Dengan kata lain siswa yang diberikan 

Pembelajaran LSQ memiliki minat yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

yang diberikan model pembelajaran konvensional. 

5. Telaah Analisis Data. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana yang terdiri data uji 

linieritas data (pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan), uji r
2
 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen), uji t (uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial). 

a. Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel. 

Unstandardized Residualyang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independent diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitas. 

Hasil output daripengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel. 4.9 uji normalitas data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 38 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.36457928 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .112 

Positive .112 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .689 

Asymp. Sig. (2-tailed) .729 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Analisis data hasil Output : 

1) Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

2) Kriteria  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,729 = 72,9% > 5%, maka H0 diterima. Artinya 

variabel  Unstandardized Residualberdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai 

berikut. 
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Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot 

 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

Unstandardized Residual memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas. 

Uji linieritas pada analisis regresi sederhana berguna untuk mengetahui 

apakah penggunaan model regresi linier dalam penelitian ini tepat atau tidak. 

Untuk melakukan uji linieritas dapat dilihat pada tabel Anova dibawah ini: 
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Tabel 4.10 uji linieritas. 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Minat * 

LSQ 

Between 

Groups 

(Combined) 2771.307 26 106.589 3.805 .012 

Linearity 1072.704 1 1072.704 38.290 .000 

Deviation from 

Linearity 
1698.603 25 67.944 2.425 .063 

Within Groups 308.167 11 28.015   

Total 3079.474 37    

 

Hipotesis yang digunakan. 

Ho : model regresi linier. 

H1 : model regresi tidak linier. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel atau  nilai sig ≥ 0,05= maka Ho diterima. 

Jika Fhitung> Ftabel dan nilai sig < 0,05 maka H1 diterima. (Sudjana, 2005:383). 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0,05. Derajat kebebasan (df1) = k  

= 1,  dan df2 = n – k = 38 – 1 = 37 diperoleh nilai Ftabel= 4.149. 

Pada tabeldiatasdiperoleh nilai Fhitung = 62.465>4.105= Ftabeldengan 

demikian model regresi linier. Dengan kata lain model regresi linier dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

c. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 Persamaan regresi linier sederhana. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.997 9.985  4.106 .000 

LSQ .592 .135 .590 4.387 .000 

a. Dependent Variable: Minat     

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: Y = 40,997+0,592X. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut: 

1) Konstanta = 40,997 

Jika variabel Minat siswa dianggap sama dengan nol, maka variabel tingkat 

pendapatan sebesar 40,997. 

2) Koefisien X = 0,592 

Jika variabel Minat siswa mengalami kenaikan sebesar satu poin maka akan 

menyebabkan kenaikan variabeltingkat pendapatan sebesar 0,592. 

3) Pengujian Hipotesis 

a) Pengujian keberartian pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil 

output dari SPSS adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 Uji Hipotesis. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.997 9.985  4.106 .000 

LSQ .592 .135 .590 4.387 .000 

a. Dependent Variable: Minat     

 

Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau () = 0.05. Derajat kebebasan 

(df) = n-k-1 = 38-1-1 = 36, diperoleh ttabel= 2,028 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X (Minat siswa) 

diperoleh nilai thitung =4,387>2.028= ttabel, dan sig =0.000< 5%, jadi Ho ditolak. Ini 

berarti pembelajaran LSQsecara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel 

minat belajar siswa.  

Dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi: 

Y = 40,997+0,592X 

Dimana: 

Y = Minat siswa 

X = Pembelajaran LSQ. 
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b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel Minat siswa terhadap 

tingkatLSQ responden dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 Uji determinasi. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .590
a
 .348 .330 7.46616 

a. Predictors: (Constant), LSQ  

 

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,348 = 34,8% ini berarti 

variabel bebas strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) 

mempengaruhi minat siswa sebesar 34,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

B. Pembahasan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan model pembelajaran 

aktif yang berupa strategi pembelajaran  Learning Starts With A Question (LSQ) 

terhadap minat belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukorejo 

tahun pelajaran 2012/2013, diperoleh keterangan bahwa tingkat minat siswa 

sebelum diberikan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 

mencapai 67,3%  walaupun secara keseluruhanklasikal minat siswa untuk 

mengikuti pelajaran sejarah sudah termasuk dalam kategori tinggi namun masih 

banyak siswa yang memiliki minat rendah dalam mengikuti pelajaran sejarah dan 

tidak ada siswa yang memiliki minat dalam kategori sangat tinggi, kondisi seperti 
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masih kurang idealuntuk dijadikan model awal dalam pembelajaran sejarah, perlu 

diupayakan peningkatan minat belajar siswa guna mengefektifkan jalannya proses 

pembelajaran sejarah. 

Strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ)  ternyata 

mampu meningkatkan minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah, 

3 siswa yang memiliki minat sangat tinggi, dan hanya 6 siswa yang memilki minat 

dalam kategori rendah, serta selebihnya memiliki minat tinggi, merupakan 

gambaran minat siswa setelah diberikan strategi pembelajaran Learning Starts 

With A Question (LSQ). Minat merupakan keinginan hati untuk melakukan 

tindakan karena dorongan untuk memperoleh sesuatu.  Tanpa adanya minat yang 

tinggi pada diri siswa, mustahil proses pembelajaran sejarah dapat dilakukn secara 

optimal secerdas daan semenarik apapun gurunya, guru yang berkarya dijaman 

kontemporer harus mampu menumbuhkan minat siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan sebelum menginjak pada materi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai 

landasan awal pemicu semangat siswa dalammengikuti proses pembelajaaran. 

Fakta menunjukan bahwasannya siswa sebenarnya merupakan makhluk yang 

kritis, namun kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana cara berpikir kritis, 

diantara mereka bahkan sempat bertanya-tanya untuk apa mempelajari sejarah, 

kenapa waktu ini tidak digunakan untuk mempersiapkan masa depan. Guru yang 

cerdas tentunya mampu menyadarkan para siswanya, bahwa sebenarnya 

mempelajari sejarah adalah salah satu cara mempersiapkan masa depan yang lebih 

baik, dengan mengetahui sejarah kemampuan intuisi siswa dalam merencanakan 

masa yang akan datang diharapkan lebih matang, siswa belajar tidak hanya untuk 
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memperoleh hasil belajar yang bagus dan memperoleh peringkat wahid dalam 

bidangnya, strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) 

memberikan makna, lebih dari suatu proses pembelajaran, model pembelajaran 

aktif ini diyakini mampu membentuk cara berpikir siswa ke arah yang lebih baik, 

belajar untuk mengerti, belajar untuk melakukan, belajar untuk menghasilkan 

itulah beberapa nilai pembelajaran yang menggunakan tipe Learning Starts With 

A Question (LSQ). Harus disadari,” Untuk apa?”  merupakan pertanyaan yang 

mengendap dihati siswa setiap mengikuti pelajaran yang tidak mereka ketahui 

fungsi dan manfaatnya, itulah yang membuat minat siswa mengikuti pelajaran 

sejarah belum bisa disejajarkan dengan minat siswa untuk mengikuti pelajaran-

pelajaran lain yang dinilai siswa lebih real dan bermanfaat, walaupun sebenarnya 

sejarah merupakan pelajaran yang sangat bermakna. Strategi pembelajaran 

Learning Starts With a Question (LSQ) memudahkan para guru untuk membuka 

pikiran siswa apa sebenarnya makna dari pelajaran sejarah, dengan 

mempersilahkan siswa untuk bertanya sekilas materi yang akan diajarkan itu sama 

saja memberikan kesempatan pada siswa tentang arah dan tujuan yang akan 

dicapai dari pelajaran tersebut. Tingginya minat siswa setelah diberikan model 

pembelajran LSQ tentunya merupakan kabar yang menggembirakan bagi guru 

sejarah yang ingin menggunakan model pembelajaran lsq dalam mengajar sejarah. 

Siswa terlihat aktif dan bergairah ketika diberikan pembelajaran dengan model 

lsq, beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk 

membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah dengan menggunakan 

minat-minat siswa yang telah ada. Selain itu juga dengan cara membentuk minat-
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minat baru pada diri siswa. Apabila kedua hal tersebut tidak berhasil, pengajar 

dapat memakai intensif dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Intensif 

merupakan alat yang dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu 

yang tidak mau melakukannya. Diharapkan pemberian intensif akan 

membangkitkan motivasi siswa, dan mungkin minat terhadap bahan yang 

diajarkan akan muncul (Slameto, 2003:181). 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa model  pembelajaran 

LSQ bepengaruh signifikan terhadap minat belajar siswa, besarnya pengaruh 

strategi pembelajran Learning Starts With A Question (LSQ) terhadap minat 

belajar siswa adalah 34,8%, mengingat begitu besarnya pengaruh strategi 

pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) terhadap minat belajar 

siswa, sudah sepantasnya guru sejarah mulai perlahan hijrah dari pembelajaran 

konvensional yang sudah lama menjadi favorit ke pembelajaran dengan strategi 

Learning Starts With A Question (LSQ), atau setidaknya menggabungkan kedua 

model pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran Learning Starts With A 

Question (LSQ) dinilai lebih memanusiakan manusia, karena dalam proses 

pembelajaran siswa diberi ruang lebih lebar untuk aktif dan mengaktualisasikan 

dirinya. Selain terbukti dapat meningkatkan minat belajar siswa Learning Starts 

With A Question (LSQ) juga berpotensi melatih dan meningkatkan kepercayaan 

diri siswa, dengan sering bertanya didalam kelas wawasan siswa akan terbuka 

lebih lebar, mental siswa dalam menyampaikan pendapat dikhalayak umum juga 

perlahan mulai terpupuk. Penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A 

Question (LSQ) sangat tepat dalam menyukseskan program pendidikan 
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berkarakter yang saat ini sedang digembor-gemborkan oleh para ahli pendidik, 

jika Learning Starts With A Question (LSQ) diterapkan sebaik mungkin bukan 

tidak mungkin generasi penerus bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti baik akan 

tumbuh subur di tanah air Indonesia tercinta.   
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BAB V 

PENUTUP 

Bedasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

A. Simpulan. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Minat belajar sejarah yang diajarkan dengan menggunakan 

pemanfaatanstrategipembelajaran berupaLearning Starts With A Question 

(LSQ) pada siswa kelas XIIPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 

2012/2013 sudah mengalami peningkatan bahkan ada beberapa siswa yang 

memiliki minat belajar dengan kategori sangat tinggi. 

2. Minat belajar sejarah yang diajarkan tanpa menggunakan pemanfaatan 

strategipembelajaranberupa Learning Starts With A Question (LSQ) pada 

siswa kelas XIIPS SMA Negeri 2 Sukorejo tahun pelajaran 2012/2013 sudah 

tergolong cukup tinggi namun masih banyak siswa yang memiliki minat 

belajar rendah dalam mengikuti pelajaran. 

3. Pemanfaatan strategi pembelajaran aktif yangberupa strategi pembelajaran  

Learning Starts With A Question (LSQ)berpengaruh signifikan terhadap minat 

belajar sejarah pada siswa kelas XIIPS SMA Negeri2 Sukorejo, tahun 

pelajaran 2012/2013, besarnya pengaruh strategi pembelajaran aktif LSQ 

terhadap minat belajar siswa sebesar 34,4%. 
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B. Saran. 

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebaiknya para guru sebelum menyampaikan materi yang akan diajarkan 

terlebih dahulu memberikan gambaran dan tujuan dari materi yang akan 

diajarkan tersebut, sehingga dapat memancing siswa untuk bertanya sekilas 

materi yang akan diajarkan, permulaan ini diyakini mampu meningkatkan 

minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran sejrah karena cara seperti ini 

membuat siswa merasa menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. 

b. Sebaiknya para guru sejarah sesekali menggunakan strategi pembelajaran 

Learning Starts With A Question (LSQ) dalam menyamapaikan materi 

pelajaran,karena hal ini diyakini dapat meningkatkan keaktifan dan minat 

siswa dalam mengikuti pelajaran. 

c. Bagi pihak sekolah sebaiknya memberikan pelatihan pada para gurunya, 

khususnya guru sejarah tentang bagaimana cara menerapkan strategi 

pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) yang benar pada para 

siswanya. 

d. Pembelajran Learning Starts With A Question (LSQ) berpotensi membuat 

suasana kelas menjadi ramai sehingga guru diharapkan mampu 

mengendalikan suasana kelas. 
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PENGEMBANGAN SILABUS 

 

Satuan Pendidikan :  SMA 

Mata Pelajaran :  Sejarah 

Kelas/Semester :  XI/1 

Tahun Ajaran :  2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi   :  Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa 

negara-negara  tradisional. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pelajaran 

Strategi Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Bahan Metode 
Pengalaman 

Belajar 

1.1 Menganalis

is pengaruh 

perkembangan 

agama dan 

kebudayaan 

Islam terhadap 

masyarakat di 

berbagai daerah 

di Indonesia 

 

1. Agama dan 

kebudayaan Islam 

pada awalnya 

tumbuh di wilayah 

Timur Tengahdan 

dapat mempengaruhi 

kehidupan 

masyarakat dalam 

berbagai aspek, 

terutama dalam 

bidang perdagangan. 

2. Bukti dan teori 

masuknya Islam ke 

Indonesia belum bisa 

ditentukan, tetapi ada 

hal-hal yang bisa 

mengindikasi 

kejadian tersebut 

tentang masuknya 

Islam, antara lain 

dengan adanya; 

a Batu Nissan 

Fatimah binti 

Maemun tahun 

1082 M. 

b Batu Nisan Sultan 

Malik mAl Saleh 

tahun 1297. 

3. Sumber lain yang 

berupa catatan sejarah 

di antaranya:  

a. Berita dari 

Ceramah 

Tanyajawab

Penugasan 

Diskusi 

 

 

 

 

 Siswa 

mampu 

menganalisis 

perkembang

an agama 

dan 

kebudayaan 

Islam di 

Indonesia.  

6JP(2 

pertemuan) 

 

 

 

 

 

 

- Buku 

sejara

h yang 

releva

n 

- 

Artike

l-

artikel 

tentan

gsejar

ah dari 

intern

et 
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zaman Dinasti Tang, 

b. Catatan dari 

Marcopolo,  

c. Catatan dari 

Ma Huan,  

d. Buku karya 

Tome Pires. 

4. Asal-usul 

agama Islam di 

Indonesia: 

a. Islam datang dari 

Gujarat, 

b. Islam datang dari 

Arab atau Mesir. 

5. Cara-cara penyebaran 

agama Islam ke 

Indonesia antara lain 

melalui: perdagangan, 

perkawinan, dakwah, 

pendidkan, kesenian, 

tasawuf. 

 

           

                 ………………………….2012 

 

Kepala Sekolah     Mengetahui 

                                                                                    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

NIP      NIP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA/MA.   : SMA N 2 Sukorejo 

Program   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : XI/1 

Standar Kompetensi  : 1.  Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada 

Masa  

           Negara-negara Tradisional 

Kompetensi Dasar  : 1.3. Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama 

dan   

                Kebudayaan Islam terhadap Masyarakat di 

Berbagai 

             Daerah di Indonesia 

Indikator   : -   Mendeskripsikan proses lahir dan 

berkembangnya agama 

          dan kebudayaan Islam di Jazirah Arab 

Alokasi Waktu  : 3x45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

 Mendeskripsikan proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan 

Islam di Indonesia 

 

B. Materi Pembelajaran 

 Proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia 

 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan strategi LSQ ( Learning Starts With A Question) 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan menjelaskan secara 

ringkas situasi sebelum Islam di Jazirah Arab. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

 

 Bagikan kepada siswa bahan ajar yang dipilih sendiri. 

 Perintahkan siswa untuk mempelajari bahan ajar dengan pasangannya 

ataupun kelompoknya. Perintahkan agar masing-masing pasangan atau 
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kelompok  sebisa mungkin berupaya memahami bahan ajar dan mengenali 

apa saja yang tidak mereka pahami dengan menandai bahan ajar dengan 

pertanyaan di dekat informasi tersebut. 

 Perintahkan siswa untuk kembali pada posisi semula dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. 

 Guru menjelaskan mengenai Islam masa Nabi Muhammad Saw, masa 

Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayah. 

 Pada pertemuan sebelumnya guru telah menugaskan pada peserta didik 

untuk mencari informasi tentang perkembangan Islam pada masa 

Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai sumber, 

baik internet maupun buku. 

 Peserta didik dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 3 – 4 orang 

untuk mendiskusikan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah 

Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai sumber yang telah 

peserta didik dapatkan (Aktivitas hal 70).  

3. Kegiatan Penutup 

 Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 

 Menarik kesimpulan materi. 

 

E. Sumber Belajar 

 Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

 Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA XI IPS -   

 Buku sumber Sejarah SMA XI IPS –   (hal 63 – 86) 

 Peta konsep 

 Power point 

 OHP/slide 

 Buku-buku penunjang yang relevan 

 Internet 

 

F. Penilaian 

 Unjuk Kerja berbentuk diskusi kelompok mengenai perkembangan Islam 

pada masa Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai 

sumber yang telah peserta didik dapatkan (Aktivitas hal 70).  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA/MA.   : SMA N 2 Sukorejo 

Program   : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : XI/1 

Standar Kompetensi  : 1.  Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada 

Masa  

           Negara-negara Tradisional 

Kompetensi Dasar  : 1.3. Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama 

dan   

                Kebudayaan Islam terhadap Masyarakat di 

Berbagai 

             Daerah di Indonesia 

Indikator   : -   Mendeskripsikan proses lahir dan 

berkembangnya agama 

          dan kebudayaan Islam di Jazirah Arab 

Alokasi Waktu  : 3x45 menit 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

 Mendeskripsikan proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan 

Islam di Indonesia 

 

H. Materi Pembelajaran 

 Proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia 

 

I. Metode Pembelajaran 

Pendekatan konvensional ceramah 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan menjelaskan secara 

ringkas situasi sebelum Islam di Jazirah Arab. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan mengenai Islam masa Nabi Muhammad Saw, masa 

Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayah. 

 Pada pertemuan sebelumnya guru telah menugaskan pada peserta didik 

untuk mencari informasi tentang perkembangan Islam pada masa 
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Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai sumber, 

baik internet maupun buku. 

 Peserta didik dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 3 – 4 orang 

untuk mendiskusikan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah 

Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai sumber yang telah 

peserta didik dapatkan (Aktivitas hal 70).  

3. Kegiatan Penutup 

 Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 

 Menarik kesimpulan materi. 

 

J. Sumber Belajar 

 Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

 Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA XI IPS -   

 Buku sumber Sejarah SMA XI IPS –   (hal 63 – 86) 

 Peta konsep 

 Power point 

 OHP/slide 

 Buku-buku penunjang yang relevan 

 Internet 

 

K. Penilaian 

 Unjuk Kerja berbentuk diskusi kelompok mengenai perkembangan Islam 

pada masa Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, dan Kordoba dari berbagai 

sumber yang telah peserta didik dapatkan (Aktivitas hal 70).  
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Lembar Penilaian Diskusi 

Hari/Tanggal  : ………………………………… 

Topik diskusi/debat : ………………………………… 

No Sikap/Aspek 

yang dinilai  

Nama 

Kelompok/ 

Nama 

peserta 

didik  

Nilai 

Kualit

atif 

Nilai 

Kuanti

tatif 

Penilaian kelompok 

1. Menyelesaikan 

tugas kelompok 

dengan baik  

   

2 Kerjasama 

kelompok 

   

3 Hasil tugas    

Jumlah Nilai Kelompok   

Penilaian Individu Peserta didik 

1. Berani 

mengemukakan 

pendapat 

   

2. Berani menjawab 

pertanyaan 

   

3. Inisiatif    

4. Ketelitian     

Jumlah Nilai Individu   

 

 

 

Mengetahui,      Sukorejo, ……….............. 

Kepala Sekolah/Yayasan    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

…………………….......    ........................................ 

NIP.................................    NIP................................

Kriteria Penilaian : 

Kriteria 

Indikator 

Nilai Kualitatif Nilai 

Kuantitati

f 

80-100 Memuaskan 4 

70-79 Baik 3 

60-69 Cukup 2 

45-59 Kurang cukup 1 
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KISI-KISI ANGKET MODEL PEMBELAJARAN AKTIF LEARNING 

START WITH A QUESTION 

 

Variabel Indikator Soal Jumlah 

Model Pembelajaran 

Aktif Learning Start 

With A Question 

1. Siswa menjadi siap 

memulai pelajaran 

dengan memiliki 

gambaran tentang 

materi 

2. Siswa menjadi aktif 

membaca materi 

pelajaran 

3. Materi akan lebih cepat 

dipahami dan lebih 

lama diingat 

4. Siswa dilatih 

mendapat/memcari 

informasi tanpa 

bantuan guru 

5. Timbulnya keberanian 

siswa dalam 

mengutarakan pendapat 

6. Memperluas wawasan 

siswa melalui bertukar 

pendapat 

1-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

16-20 

 

 

 

21-25 

 

 

26-30 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

Jumlah 30 
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Kisi-Kisi Angket Minat belajar Siswa 

Variabel Indikator 

 

Nomor 

Pertanyaan 

jumlah 

Minat Belajar 

Siswa pada 

Pelajaran 

Sejarah 

1. Ketertarikan 

terhadap materi dan 

pelajaran sejarah 

2. Perhatian terhadap 

guru, materi dan 

pelajaran sejarah 

3. Keinginan 

mengetahui,mempela

jari dan 

membuktikan  

4. Rangsangan, 

Stimulus atau 

dorongan 

5. Perasaan terhadap 

guru, materi dan 

pelajaran sejarah 

1-6 

 

 

7-12 

 

 

13-18 

 

 

 

19-24 

 

 

25-30 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

Jumlah 30 
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ANGKET STRATEGI PEMBELAJARAN  

LEARNING STARTS WITH A QUESTION ( LSQ ) 

Nama  : ..................................................................................... 

Kelas  : ..................................................................................... 

Hari/Tanggal : ..................................................................................... 

Sekolah : ..................................................................................... 

 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Perhatikan dan cermati setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan.  

b. Pilihlah salah satu jawaban dari obsi jawaban yang disediakan dengan 

memberi tanda silang ( X ). 

c. Isilah jawaban dengan jujur dan jangan terpengaruh jawaban teman. 

 

II. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Dengan seringnya anda membaca materi pelajaran sebelum dimulainya 

proses belajara mengajar, apakah membuat anda menginggat materi lebih 

lama? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

2. Apakah anda senang dengan seringnya anda diperintahakan membaca 

sebelum 

 pelajaran dimulai karena itu dapat membuat anda mendalami materi? 

a. Sangat senang  c. Kurang senang 

b. Senang   d. Tidak senang 

3. Apakah anda paham tentang materi setelah anda membaca materi 

pelajaran 

 sebelum pelajaran dimulai? 

a. Sangat paham  c. Kurang paham 

b. Paham   d. Tidak paham 
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4. Apakah dengan anda mengajukan pertanyaan mengenai materi yang akan 

dibahas oleh guru sebelum pelajaran dimulai membuat anda lebih mudah 

memahami materi pelajaran? 

a. Sangat Mudah  c. Kurang Mudah 

b. Mudah   d. Sulit 

5. Apakah seringnya anda membaca sebelum pelajaran dimulai membuat 

anda lebih aktif bertanya mengenai materi pelajaran yang belum 

dimengerti? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

6. Apakah dengan anda memahami materi membuat anda sering 

mengutarakan pendapat? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

7. Anda menjadi sering bertanya tentang materi? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

8. Apakah anda menjadi sering menjawab pertanyan-pertanyan dari guru? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

9. Seringnya siswa membuat pertanyaan untuk diajukan terhadap guru 

membuat siswa lebih berani mengutarakan pendapat maupun pertanyaan 

karena siswa sudah memiliki banyak bekal pengaetahuan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

10. Dengan seringnya anda membuat pertanyaan membuat anda lebih mudah 

mengingat materi pelajaran saat diberikan ulangan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 
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11. Apakah guru anda selalu memerintahkan anda belajar sebelum pelajaran 

dimulai? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

12. Apakah dengan anda belajar sebelum pelajaran dimulai anda menjadi lebih 

memahami pelajaran? 

a. Sangat Memahami  c. Kurang Memahami 

b. Memahami  d. Tidak Memahami 

13. Apakah dengan anda selalu membaca materi, anda mendapat gamabaran 

tentang materi pelajaran? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

14. Apakah guru anda selalu menyuruh siswa membuat pertanyaan tentang 

pelajaran sebelum pelajaran dimualai? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

15. Dengan seringnya siswa membaca dan membuat pertanyaan sebelum 

memulai pelajaran membuat siswa memliki gambaran materi saat 

diterangkan oleh guru? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

16. Apakah sering diperintahnya anda membaca sebelum pelajaran dimulai 

oleh guru, memberikan pengetahuan baru yang tidak anda dapat 

sebelumnya? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

17. Dengan anda dibiasakan untuk membaca dan bertanya sebelum pertanyaan 

dimulai membuat anda lebih mudah untuk mencari informasi mengenai 

materi pelajaran tanpa bantuan guru? 

a. Sangat Mudah  c. Kurang Mudah 

b. Mudah   d. Sulit 
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18. Apakah anda sering menanyakan materi yang belum anda ketahui yang 

dijadikan tugas rumah? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

19. Apakah anda sering mendiskusikan materi dengan teman–teman anda 

mengenai materi yang belum dimengerti? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

20. Apakah anda menjadi bisa mandiri dalam memahami materi tanpa 

mendapat bantuan dari guru, dengan seringnya diperintahkan untuk 

membuat pertanyaan sebelum pelajaran? 

a. Sangat bisa  c. Kadang-kadang 

b. Bisa   d. Tidak bisa 

21. Apakah dengan anda sering bertanya dan membaca sebelum pelajaran 

dimulai membuat wawasan anda bertambah? 

a. Sangat bertambah  c. Kurang bertambah 

b. Bertambah   d. Tidak bertambah 

22. Apakah anda sering memberikan wawasan baru yang anda dapat dari anda 

membaca sumber lain? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

23. Dibiasakannya siswa membaca materi pelajaran membuat wawasan siswa 

lebih luas? 

a. Sangat senang  c. Kurang senang 

b. Senang   d. Tidak senang  

24. Apakah siswa yang selalu dibiasakan membuat pertanyaan membuat siswa 

menjadi lebih interaktif dalam bertukar pendapat dengan siswa lain 

maupun guru? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 



 

 

 

93 

25. Aktifnya siswa dikelas dengan cara saling bertukar pendapat dengan siswa 

membuat siswa memiliki wawasan luas baik dalam hal pelajaran maupu 

dalam memahami karakter siswa? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

26. Apakah dengan guru menyuruh anda untuk belajar sebelum mata pelajaran 

dimulai membuat anda aktif ketika proses belajar mengajar? 

a. Sangat Aktif  c. Kurang Aktif 

b. Aktif   d. Tidak Aktif 

27. Dengan seringnya anda diperintahkan untuk membaca materi sebelum 

pelajaran dimulai, apakah mempengaruhi kebiasaan anda untuk rajin 

membaca? 

a. Sangat Berpengaruh c. Kurang Berpengaruh 

b. Berpengaruh  d. Tidak Berpengaruh 

28. Apakah anda sering membaca sumber–sumber bacaan lain untuk membuat 

anda lebih memahami materi pelajaran? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

29. Apakah dengan seringnya anda membuat pertanyaan anda manjadi lebih 

rajin dalam mengumpulkan sumber-sumber bacaan lain untuk dijadikan 

rujukan dalam membuat pertanyaan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

30. Apakah dengan seringnya anda diperintahakan membaca materi oleh guru 

sebelum pelajaran dimulai membuat anda senang membaca buku tentang 

sejarah? 

 a. Sangat senang  c. Biasa saja 

 b. Senang   d. Tidak senang 
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ANGKET MINAT BELAJAR SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH 

 

Nama  : ..................................................................................... 

Kelas  : ..................................................................................... 

Hari/Tanggal : ..................................................................................... 

Sekolah : ..................................................................................... 

 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

d. Perhatikan dan cermati setiap soal dan alternatif jawaban yang 

disediakan.  

e. Pilihlah salah satu jawaban dari obsi jawaban yang disediakan 

dengan memberi tanda silang ( X ). 

f. Isilah jawaban dengan jujur dan jangan terpengaruh jawaban 

teman. 

 

II. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Saya selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

2. Guru memberikan pengetahuan baru dalam setiap pelajaran 

sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

3. Saya sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

4. Media yang digunakan guru sangat bervariasi. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

Lampiran 4 
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5. Saya senang terhadap pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

6. Saya menjadi lebih aktif belajar ketika saya dapat memahami 

materi sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

7. Dari peristiwa masa lampau dapat saya jadikan pelajaran untuk 

masa yang akan datang. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

8. Saya selalu bersemangat untuk bertanya mengenai hal yang 

berhubungan dengan pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

9. Rasa ingin tahu saya tinggi ketika ada materi yang belum saya 

mengerti. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

10. Saya sering mencari diinternet atau tentang kebenaran dalam 

materi yang disampaikan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

11. Materi-materi pada pelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru 

sangat menarik. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

12. Saya sangat bersemangat saat ada pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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13. Pelajar sejarah hanya berisi hafalan dan urutan tahun. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

14. Pelajaran sejarah memberikan pelajaran yang dapat diambil 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

15. Mempelajari sejarah dari negara kita sendiri sangatlah menarik. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

16. Saya selalu mencari sumber belajar lain jika saya tidak puas 

dengan penjelasan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

17. Sebelum pelajaran sejarah, malamnya saya selalu membaca dahulu 

materi yang kiranya besok akan disampaikan oleh guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju  

18. Saya sering mendiskusikan materi yang disampaikan guru setelah 

pelajaran selesai. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

19. Didalam setiap pertemuan guru selalu mengajar dengan 

mengunakan metode-metode pembelajaran. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

20. Sebelum guru menyampaikan materi selalu memberikan 

pertanyaan-pertanyaan sehingga saya mempunyai gambaran 

tentang materi yang akan disampaikan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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21. Saya senang mengikuti pelajaran sejarah karena cara guru 

menyampaikan materi mudah dimengerti dan menyenangkan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

22. Dalam mempelajari pelajaran sejarah saya lebih senang 

mendengarkan cerita dari guru dari pada membaca sendiri. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

23. Saya senang mengemukakan pendapat mengenai materi pelajaran 

sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

24. Saya sering mencari diinternet tentang materi sejatah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

25. Saya senang membaca buku-buku yang menyangkut pelajatan 

sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

26. Saya lebih giat mempelajari pelajaran sejarah karena mengandung 

nasionalisme. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

27. Saya berusaha  memperhatikan guru ketika menerangkan materi 

sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

28. Dengan memperhatikan guru saya dapat memahami setiap materi 

yang diajarkan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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29. Saya mencatat setiap apa yang dijelaskan oleh guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

30. Saya selalu memusatkan perhatian saya pada saat guru 

menjelaskan materi.  

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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Daftar Siswa Uji Coba Angket 

No NIS Nama Siswa L/P 

1 1262 AGUNG SUBIYANTO   L 

2 1271 ANA LATIFATUN NISA'   P 

3 1273 ANDI RIYANTO   L 

4 1274 ANDI SETIANTO   L 

5 1277 ANI SULISTYANINGSIH   P 

6 1279 ANIS CHOIRUNNISA   P 

7 1282 ANUGRAH RAHMAT YULIANTO   L 

8 1284 ARDI INDRATNO   L 

9 1305 DYAH SULISTYANINGRUM   P 

10 1308 EKA RISKIYANTO   L 

11 1313 EVI MIFTAKHUL ULUM   P 

12 1320 FITRIANI WULANDARI   P 

13 1329 INDRI IKA DAMAYANI   P 

14 1333 ISTUNDIATI   P 

15 1334 JEIN CICILIA MONICA   P 

16 1346 MEI RIYA PURWATI   P 

17 1348 MERITA PANGESTI   P 

18 1350 MUHAMMAD WIDIYANTO   L 

19 1351 MUDRIKAH   P 

20 1354 MUNADHIROH   P 

21 1361 NUR CAHYATI   P 

22 1369 PUTRI LESTARI   P 

23 1373 RAHMALIA WINDA SARI   P 

24 1374 RENIK ROSIDAH   P 

25 1376 RINDI PRASANTI   P 

26 1378 RIZKI AMBARWATI   P 

27 1383 SAHRUL GUNAWAN   L 

28 1385 SEFI INDRI ARFIANI   P 

29 1390 SITI YULIHAH   P 

30 1393 SULAEMAN   L 

31 1400 TITIK SUTRISNO   P 

32 1404 VINA ANGGRAENI   P 
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PERHITUNGAN VALIDITAS UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Rumus: 

    = 
  ∑     ∑    ∑  

√{ ∑     ∑   }  { ∑   – ∑   }

 

Kriteria 

Butir angket Valid jika     >        

Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1 
No. X Y X² Y² XY 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

78 

94 

98 

101 

117 

104 

102 

108 

102 

84 

109 

94 

96 

95 

84 

102 

95 

128 

98 

118 

107 

126 

109 

108 

120 

101 

87 

83 

82 

107 

92 

120 

112 

105 

107 

102 

9 

4 

9 

9 

16 

9 

9 

9 

9 

4 

9 

4 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4 

9 

9 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

16 

9 

4 

16 

9 

6084 

8836 

9604 

10201 

13689 

10816 

10404 

11664 

10404 

7056 

11881 

8836 

9216 

9025 

7056 

10404 

9025 

16384 

9604 

13924 

11449 

15879 

11881 

11664 

14400 

10201 

7569 

6889 

6724 

11449 

8464 

14400 

12544 

11025 

11449 

10404 

234 

188 

294 

303 

468 

312 

306 

324 

306 

168 

327 

188 

288 

285 

285 

168 

204 

285 

384 

294 

354 

321 

378 

218 

324 

360 

303 

261 

166 

164 

321 

276 

480 

336 

210 

428 

∑ 102 3675 300 380501 7281 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

 

     = 
                         

√{                } {                     }
 

 

     = 0,479 
 

Pada α = 5% dengan N=36 diperoleh        = 0,329 

Karena     >       , maka angket No. 1 tersebut Valid 
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PERHITUNGAN REABILITAS UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Rumus : 

     (
 

     
) (  

∑  
 

  
 ) 

Kriteria 

Apabila    >       , maka angket tersebut realibel 

Perhitungan 

1. Varians Total 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

  
  = 

       
       

  

  
 

    = 163,316 

2. Varians butir 

   
  = 

      
      

  

  
 = 1,64 

   
  = 

      
      

  

  
 = 1,37 

. 

. 

. 

    
  = 

      
      

  

  
 = 0,73 

∑  
  = 30,82 

 

3. Koefisien reabilitas 

     (
  

      
) (  

     

       
) 

    = 0,839 

Pada α = 5% dengan N=36 diperoleh       =0,329. Karena    >       maka dapat 

disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS UJICOBA 

 INSTRUMEN MINAT BELAJAR SISWA 

 

Rumus: 

    = 
  ∑     ∑    ∑  

√{ ∑     ∑   }  { ∑   – ∑   }

 

Kriteria 

Butir angket Valid jika     >        

Perhitungan : 
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Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1 

No. X Y X² Y² XY 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

78 

94 

98 

101 

117 

104 

102 

108 

102 

84 

109 

94 

96 

95 

84 

102 

95 

128 

98 

118 

107 

126 

109 

108 

120 

101 

87 

83 

82 

107 

92 

120 

112 

105 

107 

102 

9 

4 

9 

9 

16 

9 

9 

9 

9 

4 

9 

4 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4 

9 

9 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

16 

9 

4 

16 

9 

6084 

8836 

9604 

10201 

13689 

10816 

10404 

11664 

10404 

7056 

11881 

8836 

9216 

9025 

7056 

10404 

9025 

16384 

9604 

13924 

11449 

15879 

11881 

11664 

14400 

10201 

7569 

6889 

6724 

11449 

8464 

14400 

12544 

11025 

11449 

10404 

234 

188 

294 

303 

468 

312 

306 

324 

306 

168 

327 

188 

288 

285 

285 

168 

204 

285 

384 

294 

354 

321 

378 

218 

324 

360 

303 

261 

166 

164 

321 

276 

480 

336 

210 

428 

∑ 102 3675 300 380501 7281 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

 

     = 
                         

√{                } {                     }
 

 

     = 0,4928 

Pada α = 5% dengan N=36 diperoleh        = 0,329 

Karena     >       , maka angket No. 1 tersebut Valid 

PERHITUNGAN REABILITAS UJICOBA  

INSTRUMENMINAT BELAJAR SISWA 

 

Rumus : 

     (
 

     
) (  

∑  
 

  
 ) 
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Kriteria 

Apabila    >       , maka angket tersebut realibel 

Perhitungan 

1. Varians Total 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

  
  = 

       
       

  

  
 

    = 152.707 

2. Varians butir 

   
  = 

      
      

  

  
 = 0,31 

   
  = 

      
      

  

  
 = 0,31 

. 

. 

. 

    
  = 

      
      

  

  
 = 0,37 

∑  
  = 15,52 

 

3. Koefisien reabilitas 

     (
  

      
) (  

     

       
) 

    = 0,925 

Pada α = 5% dengan N=36 diperoleh       =0,329. Karena    >       maka dapat 

disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 
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ANGKET STRATEGI PEMBELAJARAN  

 LEARNING STARTS WITH A QUESTION ( LSQ ) 

Nama  : ..................................................................................... 

Kelas  : ..................................................................................... 

Hari/Tanggal : ..................................................................................... 

Sekolah : ..................................................................................... 

 

III. Petunjuk Pengisian Angket 

g. Perhatikan dan cermati setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan.  

h. Pilihlah salah satu jawaban dari obsi jawaban yang disediakan dengan 

memberi tanda silang ( X ). 

i. Isilah jawaban dengan jujur dan jangan terpengaruh jawaban teman. 

 

IV. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Apakah guru anda selalu memerintahkan anda belajar sebelum pelajaran 

dimulai? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

2. Apakah dengan anda belajar sebelum pelajaran dimulai anda menjadi lebih 

memahami pelajaran? 

a. Sangat Memahami  c. Kurang Memahami 

b. Memahami  d. Tidak Memahami 

3. Apakah dengan anda selalu membaca materi, anda mendapat gamabaran 

tentang materi pelajaran? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

4. Apakah guru anda selalu menyuruh siswa membuat pertanyaan tentang 

pelajaran sebelum pelajaran dimualai? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

5. Dengan seringnya siswa membaca dan membuat pertanyaan sebelum 

memulai pelajaran membuat siswa memliki gambaran materi saat 

diterangkan oleh guru? 
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a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

6. Apakah dengan guru menyuruh anda untuk belajar sebelum mata pelajaran 

dimulai membuat anda aktif ketika proses belajar mengajar? 

a. Sangat Aktif  c. Kurang Aktif 

b. Aktif   d. Tidak Aktif 

7. Dengan seringnya anda diperintahkan untuk membaca materi sebelum 

pelajaran dimulai, apakah mempengaruhi kebiasaan anda untuk rajin 

membaca? 

a. Sangat Berpengaruh c. Kurang Berpengaruh 

b. Berpengaruh  d. Tidak Berpengaruh 

8. Apakah anda sering membaca sumber–sumber bacaan lain untuk membuat 

anda lebih memahami materi pelajaran? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

9. Apakah dengan seringnya anda membuat pertanyaan anda manjadi lebih rajin 

dalam mengumpulkan sumber-sumber bacaan lain untuk dijadikan rujukan 

dalam membuat pertanyaan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

10. Apakah dengan seringnya anda diperintahakan membaca materi oleh guru 

sebelum pelajaran dimulai membuat anda senang membaca buku tentang 

sejarah? 

 a. Sangat senang  c. Biasa saja 

 b. Senang   d. Tidak senang 

11. Dengan seringnya anda membaca materi pelajaran sebelum dimulainya 

proses belajara mengajar, apakah membuat anda menginggat materi lebih 

lama? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

12. Apakah anda senang dengan seringnya anda diperintahakan membaca 

sebelum pelajaran dimulai karena itu dapat membuat anda mendalami 

materi? 
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a. Sangat senang  c. Kurang senang 

b. Senang   d. Tidak senang 

13. Apakah anda paham tentang materi setelah anda membaca materi pelajaran 

sebelum pelajaran dimulai? 

a. Sangat paham  c. Kurang paham 

b. Paham   d. Tidak paham 

14. Apakah dengan anda mengajukan pertanyaan mengenai materi yang akan 

dibahas oleh guru sebelum pelajaran dimulai membuat anda lebih mudah 

memahami materi pelajaran? 

a. Sangat Mudah  c. Kurang Mudah 

b. Mudah   d. Sulit 

15. Dengan seringnya anda membuat pertanyaan membuat anda lebih mudah 

mengingat materi pelajaran saat diberikan ulangan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

16. Apakah sering diperintahnya anda membaca sebelum pelajaran dimulai oleh 

guru, memberikan pengetahuan baru yang tidak anda dapat sebelumnya? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

17. Dengan anda dibiasakan untuk membaca dan bertanya sebelum pertanyaan 

dimulai membuat anda lebih mudah untuk mencari informasi mengenai 

materi pelajaran tanpa bantuan guru? 

a. Sangat Mudah  c. Kurang Mudah 

b. Mudah   d. Sulit 

18. Apakah anda sering menanyakan materi yang belum anda ketahui yang 

dijadikan tugas rumah? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

19. Apakah anda sering mendiskusikan materi dengan teman–teman anda 

mengenai materi yang belum dimengerti? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 
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20. Apakah anda menjadi bisa mandiri dalam memahami materi tanpa mendapat 

bantuan dari guru, dengan seringnya diperintahkan untuk membuat 

pertanyaan sebelum pelajaran? 

a. Sangat bisa  c. Kadang-kadang 

b. Bisa   d. Tidak bisa 

21. Apakah seringnya anda membaca sebelum pelajaran dimulai membuat anda 

lebih aktif bertanya mengenai materi pelajaran yang belum dimengerti? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

22. Apakah dengan anda memahami materi membuat anda sering mengutarakan 

pendapat? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

23. Anda menjadi sering bertanya tentang materi? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

24. Apakah anda menjadi sering menjawab pertanyan-pertanyan dari guru? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

25. Seringnya siswa membuat pertanyaan untuk diajukan terhadap guru membuat 

siswa lebih berani mengutarakan pendapat maupun pertanyaan karena siswa 

sudah memiliki banyak bekal pengaetahuan? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

26. Apakah dengan anda sering bertanya dan membaca sebelum pelajaran 

dimulai membuat wawasan anda bertambah? 

a. Sangat bertambah  c. Kurang bertambah 

b. Bertambah   d. Tidak bertambah 

27. Apakah anda sering memberikan wawasan baru yang anda dapat dari anda 

membaca sumber lain? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 
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28. Dibiasakannya siswa membaca materi pelajaran membuat wawasan siswa 

lebih luas? 

a. Sangat senang  c. Kurang senang 

b. Senang   d. Tidak senang  

29. Apakah siswa yang selalu dibiasakan membuat pertanyaan membuat siswa 

menjadi lebih interaktif dalam bertukar pendapat dengan siswa lain maupun 

guru? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

30. Aktifnya siswa dikelas dengan cara saling bertukar pendapat dengan siswa 

membuat siswa memiliki wawasan luas baik dalam hal pelajaran maupu 

dalam memahami karakter siswa? 

a. Selalu   c. Pernah 

b. Sering   d. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

110 

ANGKET MINAT BELAJAR SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH 

 

Nama  : ..................................................................................... 

Kelas  : ..................................................................................... 

Hari/Tanggal : ..................................................................................... 

Sekolah : ..................................................................................... 

 

V. Petunjuk Pengisian Angket 

j. Perhatikan dan cermati setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan.  

k. Pilihlah salah satu jawaban dari obsi jawaban yang disediakan dengan 

memberi tanda silang ( X ). 

l. Isilah jawaban dengan jujur dan jangan terpengaruh jawaban teman. 

 

VI. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Materi-materi pada pelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru sangat 

menarik. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

2. Saya sangat bersemangat saat ada pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

3. Pelajar sejarah hanya berisi hafalan dan urutan tahun. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

4. Pelajaran sejarah memberikan pelajaran yang dapat diambil 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

5. Mempelajari sejarah dari negara kita sendiri sangatlah menarik. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

6. Saya lebih giat mempelajari pelajaran sejarah karena mengandung 

nasionalisme. 

Lampiran 9 
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a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

7. Saya berusaha  memperhatikan guru ketika menerangkan materi sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

8. Dengan memperhatikan guru saya dapat memahami setiap materi yang 

diajarkan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

9. Saya mencatat setiap apa yang dijelaskan oleh guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

10. Saya selalu memusatkan perhatian saya pada saat guru menjelaskan materi.  

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

11. Saya menjadi lebih aktif belajar ketika saya dapat memahami materi sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

12. Dari peristiwa masa lampau dapat saya jadikan pelajaran untuk masa yang akan 

datang. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

13. Saya selalu bersemangat untuk bertanya mengenai hal yang berhubungan 

dengan pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

14. Rasa ingin tahu saya tinggi ketika ada materi yang belum saya mengerti. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

15. Saya sering mencari diinternet atau tentang kebenaran dalam materi yang 

disampaikan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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16. Saya selalu mencari sumber belajar lain jika saya tidak puas dengan penjelasan 

guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

17. Sebelum pelajaran sejarah, malamnya saya selalu membaca dahulu materi yang 

kiranya besok akan disampaikan oleh guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju  

18. Saya sering mendiskusikan materi yang disampaikan guru setelah pelajaran 

selesai. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

19. Didalam setiap pertemuan guru selalu mengajar dengan mengunakan metode-

metode pembelajaran. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

20. Sebelum guru menyampaikan materi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan 

sehingga saya mempunyai gambaran tentang materi yang akan disampaikan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

21. Saya selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

22. Guru memberikan pengetahuan baru dalam setiap pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

23. Saya sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

24. Media yang digunakan guru sangat bervariasi. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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25. Saya senang terhadap pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

26. Saya senang mengikuti pelajaran sejarah karena cara guru menyampaikan 

materi mudah dimengerti dan menyenangkan. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

27. Dalam mempelajari pelajaran sejarah saya lebih senang mendengarkan cerita 

dari guru dari pada membaca sendiri. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

28. Saya senang mengemukakan pendapat mengenai materi pelajaran sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

29. Saya senang membaca buku-buku yang menyangkut pelajatan sejarah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 

30. Saya sering mencari diinternet tentang materi sejatah. 

a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 

b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
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Daftar Siswa Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa L/P 

1 AFIKA YULIA ULFA   P 

2 AHMAD MUDLOAF   L 

3 AJI MEGATAMA PRAKOSO   L 

4 AN HARI SAKKA SAFILLA   L 

5 ANASTASIA ELVY CARERRA   P 

6 ANDI SETIAWAN   L 

7 ANJANG SAPUTRI   P 

8 ARISTA INDRIYANI   P 

9 AUDIAN ADITYA ABDURRAHMAN  L 

10 CUKUP FERI TERESIMANTO   L 

11 DANIEL ANDREAS   L 

12 DAVID ARDI SASONGKO   L 

13 DESI MUSLIKHATI   P 

14 DIANA LATIFA   P 

15 DWI SETYAWAN   L 

16 FAJAR ARDIYANTO   L 

17 FAJAR SODIQ   L 

18 FARID DANANG PAMUNGKAS   L 

19 FATDLIYATUNINGRUM   P 

20 FREDI PRASETYO   L 

21 HENI HASTUTI   P 

22 IKA MUSLIKHATUN   P 

23 INEKE YUANITA   P 

24 INGGIT ANGGRAENI   P 

25 KHUSNUIL KHOTIMAH   P 

26 M  RIFKI KAMAL FAZA   L 

27 MASRUROH   P 

28 MATIAS APRILO ATMAHENAKI   L 

29 MEI NUR SUSAN   P 

30 NURUL AGUSTINA   P 

31 NURYANTO   L 

33 PRAYOGI   L 

34 RICKY RINALDI RAMADHAN   L 

35 ROCHIMATUN   P 

32 SUSANA PRATIWI   P 

36 TETEG RINDHO PAMBUDI   L 

37 TIFFANY ANISA YULIANA   P 

38 WAHYU AJI SAPUTRO   L 
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-

-

-

-

-

c²

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 11,07

0,00 11,07

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal

27 7,22

6 38

f0
(f0-fh)²

fh

Luas Kls. 

Untuk Z
fh

UJI NORMALITAS DATA NILAI PRETEST KELOMPOK KONTROL

c
2
()(k-3)

94 4,5

67 82,03

71,0 -1,53

67 72 66,5 -2,15

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk batas 

kls.

Peluang 

untuk Z

2,9905

4 2,64591,81100,4842 0,0477

76 81 75,5 -0,90

72 76 1,3217

7,8430

0,0090

0,4365 0,1197 4,5482 7

9

0,2064 30,3168

81 85 80,0 -0,28 9,28840,1104 0,2444

0,4689

0,3651

85 90 84,5 0,34 0,1340 0,2312 10 0,1682

3,9431 5 0,2833

8,7844

0,1038

= 7,42

91 95 90,0 1,10

95,5 1,87

Daerah penolakan 
HoDaerah penerimaan 

Ho

Daerah penerimaan 
Ho

Daerah penolakan 
Ho

 




-


k

1i h

2

ho2

f

ff
χ
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-

-

-

-

-

c²

UJI NORMALITAS DATA NILAI POSTTEST KELOMPOK KONTROL

c
2
()(k-3)

94 4,8

65 82,42

2 0,2015

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk batas 

kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

29 8,00

6 38

fh f0
(f0-fh)²

fh

0,1001 3,8057 5 0,3748

65 70 64,5

70 75 69,3 -1,64 0,4491

-2,24 0,4875 0,0384 1,4579

10 0,0381

75 80 74,2 -1,03 0,3490 0,1834 6,9688 6 0,1347

8,9543 8 0,10170,235680 84 79,0 -0,43 0,1656

9,40180,0701

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal

0,8030

95,5 1,64 0,4490

= 1,65

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 11,07

0,1315 4,9969 7

1,65 11,07

84 89 83,8 0,18 0,2474

90 95 89,7 0,91 0,3175

Daerah penerimaan 
Ho

Daerah penolakan 
Ho

Daerah penolakan 
HoDaerah penerimaan 

Ho

 




-


k
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2

ho2

f

ff
χ
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-

-

-

-

-

c²

0,3960 0,0788

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data distribusi normal

= 3,66

 0,00 3,6568

97,5 1,96 0,4748

92,2 97,0 91,7 1,26 1,3274

0,1438 5,4644 7 0,4316

2,9934 1

87,3 92,2 86,8 0,68 0,2522

82,5 87,3 82,0 0,10 0,0000

0,2235 8,4948 10 0,2667

0,0413 0,2109 8,0136 8

77,7 82,5 77,2 -0,47 0,1822

72,8 77,7 72,3 -1,05 0,0398

3,6050 6 1,5912

0,3535 0,1713 6,5091 6

72,8 67,5 -1,63 0,4484 0,0949

UJI NORMALITAS DATA NILAI PRETEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

c
2
()(k-3)

97 4,8

6 38

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 11,07 

68 81,13

29 8,37

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z
fh f0

(f0-fh)²

fh

68,0

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

 




-


k

1i h

2

ho2

f

ff
χ

Lampiran 18 



127 

 

 
 

 

 

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-

-

-

-

-

c²

38 9,12

6 38

0,0576

f0
(f0-fh)²

fh

1,6537 2

fh

0,0725

4,8257 6 0,2858

8,8577

0,1819

97 103 96,2 1,28 0,4000 0,0815 3,0956

= 2,16

5 1,1716

UJI NORMALITAS DATA NILAI POSTTEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

c
2
()(k-3)

102 6,3

64 84,47

64 70 63,5 0,4892 0,0435-2,30

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

70 77 69,8 0,4457 0,1270-1,60

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh c² tabel = 11,07 

7 0,3896

83 89 82,5 -0,22 0,0856 0,2693 10,2322

77 83 76,2 -0,91 0,3187 0,2331

103,5 2,09 0,4815

11

89 96 88,8 0,48 0,1836 0,2164 8,2231 7

2,16 8,71 2,159

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data distribusi normal

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

 




-


k

1i h

2

ho2

f

ff
χ
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Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1)

F 1/2 (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada  = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 33 - 1 = 32

dk penyebut = nk -1 = 37 - 1 = 36

F (0.025)(37:36) = 1,97

1,0237 1,97

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang sama.

Standart deviasi (s) 7,14 7,22

F =
52,19

= 1,0237
50,98

x 81,13 82,03

Varians (s
2
) 50,98 52,19

Jumlah 3083 3117

n 29 29

Sumber variasi Kelompok eksperimen Kelompok kontrol

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL  PRE TEST  ANTARA KELOMPOK kontrol 

dan Kelompok eksperimen

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penerimaan 
Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 

Lampiran 20 



129 

 

 
 

 

Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1)

F 1/2 (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada  = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 29 - 1 = 28

dk penyebut = nk -1 = 29 - 1 = 28

F (0.025)(37:36) = 2,13

1,3009 2,13

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

Standart deviasi (s) 9,12 8,00

F =
83,23

= 1,3009
63,98

x 84,47 82,42

Varians (s
2
) 83,23 63,98

Jumlah 3210 3132

n 29 29

Sumber variasi Kelompok Eksper
Kelompok 

Eksperimen 2

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL  POST TEST  ANTARA KELOMPOK kontrol 

dan kelompok eksperimen

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah penerimaan 
Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho diterima apabila  -t(1-1/2)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2)(n1+n2-2)

-t(1-1/2)dk t(1-1/2)dk

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

29 29

-2,04 -0,474 2,040

;"Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan nilai pretest  yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen

7,18229 +

 

Pada  = 5% dengan dk = 30 - 1 = 29 diperoleh t(0.05)(29) = 

Pada  = 5% dengan dk = 29 - 1 = 28 diperoleh t(0.05)(29) = 

2,040

2,040

jadi ttabel = 2,045 + (2,048 - 2, 045) / 2)  = 2,040

= 7,1823

29 29

t =
81,13 82,03

= -0,474

s = 29 50,98 29 52,19

Varians (s
2
) 50,9822 52,1885

Standart deviasi (s) 7,14 7,22

n 29 29

x 81,13 82,03

Jumlah 3083 3117

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA HASIL  PRE TEST  ANTARA KELOMPOK 

eksperimen dan kelompok kontrol

m1 m2

m1 m2

Sumber variasi Kelompok eksperimen Kelompok kontrol

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+

-


   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

-+

-+-


ss
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho diterima apabila  -t(1-1/2)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2)(n1+n2-2)

-t(1-1/2)dk t(1-1/2)dk

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

29 29

-2,04 2,04

jadi ttabel = 2,045 + (2,048 - 2, 045) / 2)  = 2,044

0,91  

;"Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan nilai pretest  yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen

 

8,57931 +

Pada  = 5% dengan dk = 30 - 1 = 29 diperoleh t(0.05)(29) = 2,048

Pada  = 5% dengan dk = 29 - 1 = 28 diperoleh t(0.05)(29) = 2,040

= 8,5793
29 29

t =
84,47 82,42

= 0,911

s =
29 83,23 29 63,98

Varians (s
2
) 83,2290 63,9801

Standart deviasi (s) 9,12 8,00

n 29 29

x 84,47 82,42

Jumlah 3210 3132

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA HASIL  POST TEST  ANTARA KELOMPOK 

eksperimen dan kelompok kontrol

m1 m2

m1 m2

Sumber variasi Kelompok Eksper
Kelompok 

Eksperimen 2

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+

-


   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

-+

-+-


ss
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Deskriptif 
Uji normalitas data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 38 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.36457928 

Most Extreme Differences Absolute .112 

Positive .112 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .689 

Asymp. Sig. (2-tailed) .729 

a. Test distribution is Normal.  

   

Uji linieritas 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Minat * LSQ Between 

Groups 

(Combined) 2771.307 26 106.589 3.805 .012 

Linearity 1072.704 1 1072.704 38.290 .000 

Deviation from 

Linearity 
1698.603 25 67.944 2.425 .063 

Within Groups 308.167 11 28.015   

Total 3079.474 37    
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Uji Homogenitas 

 

 

 

 

Uji glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.246 5.746  1.609 .116 

LSQ -.045 .078 -.096 -.581 .565 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Analisis regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.997 9.985  4.106 .000 

LSQ .592 .135 .590 4.387 .000 

a. Dependent Variable: Minat     

 

 

 

 
uji R 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .590
a
 .348 .330 7.46616 

a. Predictors: (Constant), LSQ  

 

 

 

 
Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1072.704 1 1072.704 19.244 .000
a
 

Residual 2006.770 36 55.744   

Total 3079.474 37    

a. Predictors: (Constant), LSQ     

b. Dependent Variable: Minat     
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Uji t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.997 9.985  4.106 .000 

LSQ .592 .135 .590 4.387 .000 

a. Dependent Variable: Minat     

 

2.028094 

4.105456 
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Dokumentasi 

 

Foto 1 : Pengisian Angket 
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Foto 2 : Peneliti Memberikan Materi 

 

 Foto 3 : Pembelajaran LSQ (Kelas Eksperimen)  

 

Foto 4 : Pembelajaran ceramah (Kelas Kontrol) 
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