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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri Salatiga, subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas VIIIB dan VIIID. Kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VIIID sebagai kelas kontrol, jumlah siswa VIIIB sebanyak 34 siswa dan VIIID 

sebanyak 32 siswa. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan strategi 

pembelajaran aktif tipe learning starts with a question (LSQ), sedangkan kelas 

kontrol dengan pembelajaran konvensional. 

B. Deskripsi  Awal 

1. Deskripsi Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

a. Analisis Deskriptif Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Hasil analisis deskriptif awal angket keaktifan belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh menggunakan program spss 16.00 

for windows dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 

Hasil Analisis Deskriptif Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

 

 

 
 

 
Berdasarkan tabel 11 diatas dari 34 siswa kelas eksperimen diperoleh skor 

minimum 79, maksimum 121, standar deviasi 9,955 sedangkan untuk kelas 

kontrol dari 32 siswa diperoleh skor minimum 73 maksimum 126,  standar 

deviasi 10,839. 

Berdasarkan Tabel 11 dapat ditentukan interval skor angket awal 

belajar siswa sebagai berikut: 

Batas 1  = mean + 0,5 SD 

  = 101,3788 + 0,5 x 10,3132 

  = 106,5354 = 107 

Batas 2 = mean – 0,5 SD 

  = 101,3788 – 0,5 x 10,3132 

  = 96,2228 = 96 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Eksperimen 34 101.24 9.955 79 121 

Kontrol 32 101.53 10.839 73 126 
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Tabel 12 

Kategori Nilai Angket Awal 

No Kategori Batas Bawah Batas Atas Interval 

1. Tinggi 107 126 107 ≤ �	 < 126 

2. Sedang  96 107 96 ≤ �	 < 107 

3. Rendah 73 96 73 ≤ �	 < 96 

 

Kategori awal angket keaktifan belajar dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengukuran penelitian terhadap subjek 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13 

Kategori Awal Angket  Keaktifan Belajar Siswa 

Interval Kategori Kelas 

Eksperimen Persentase Kontrol Persentase 

107 	≤ � < 126 Tinggi 11 32,35% 10 31,25% 

 96	 ≤ 	�	 <	107 Sedang 19 55,88% 18 56,25% 

73	 ≤ �	 < 96 Rendah 4 11,77% 4 12,5% 

 

Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat bahwa pada kelas ekperimen 

sebanyak 11 siswa atau 32,35% yang memperoleh keaktifan belajar  tinggi, 

19 siswa atau 55,88% memperoleh keaktifan belajar sedang dan 4 siswa 

atau 11,77% mendapatkan keaktifan belajar rendah. Pada kelas kontrol 10 

siswa atau 31,25% mendapatkan keaktifan belajar tinggi, 18 siswa atau 

56,25% memperoleh keaktifan belajar yang sedang dan 4 siswa atau 12,5% 

mendapatkan keaktifan belajar yang rendah.  

b. Uji Normalitas Awal  Angket Keaktifan Belajar 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak, baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Uji normalitas dilakukan dengan spss 16.00 for windows 

menggunakan uji kolmograv smirnov test. Hasil uji normalitas awal angket 

keaktifan belajar siswa dapat dilihat pada tabel 14. 
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Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

 

 
 

 

 
 
 

 
Berdasarkan tabel 14 diatas diperoleh nilai sig untuk kelas eksperimen 

sebesar 0,090 dan kelas kontrol 0,20. Masing-masing kelas memperoleh nilai 

sig lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas berdistribusi 

normal. Kedua kelas berdistribusi normal dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 
Gambar 2 

Grafik Distribusi Normal Awal Angket  Keaktifan Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Eksperimen 1 0.144 32 0.090 

Kontrol 2 0.126 32 0.200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    
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Gambar 3 

Grafik Distribusi Normal Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Kelas Kontrol 

 
c. Uji Homogenitas Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan program spss 

16.00 for windows dengan uji Anova test of homogeneity of variances. Uji 

homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui data homogen atau tidak. 

Tabel 15 

Hasil Uji Homogenitas Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 15 diatas diperoleh nilai sig 0,872 > 0,05, maka kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama atau homogen. 

d. Uji Independent Sample t-Test Awal Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Uji independent sample t-test nilai awal angket keaktifan belajar siswa 

dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test. Uji independent 

sample t-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran 

aktif tipe LSQ terhadap keaktifan belajar siswa. Perhitungan ini 

menggunakan spss 16.00 for windows. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Tabel 16. 

 
 
 
 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.026 1 64 0.872 
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Tabel 16 
Hasil Uji Independent Sampel t-test Angket Keaktifan Belajar 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Angket Equal 
variances 
assumed 

0.026 0.872 -0.116 64 0.908 -0.296 2.560 -5.409 4.817 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-0.115 62.660 0.909 -0.296 2.566 -5.425 4.833 

 

Berdasarkan tabel 16 pada uji t diperoleh nilai sig 0,908  > 0,05. Maka kedua 

kelas memiliki keaktifan belajar yang sama.  

2. Deskripsi Nilai Pretest Hasil Belajar 

a. Analisis Deskriptif Nilai Pretest Hasil Belajar 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai awal kedua 

kelas sebelum diberi perlakuan. Data yang digunakan sebagai pretest adalah 

nilai murni mid semester 2. Nilai murni berarti bahwa nilai belum diolah 

dengan nilai-nilai yang lainnya. Nilai ni dijadikan patokan kemampuan awal 

siswa kelas VIIIB dan VIIID. Tabel 17 adalah hasil analisis deskriptif yang 

diperoleh dengan menggunakan program spss 16.00 for windows. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabel 17 

Nilai Analisis Deskriptif Nilai Pretest Hasil Belajar 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

eksperimen 34 56.18 18.777 20 84 

Control 32 56.44 19.080 22 86 

 
Berdasarkan Tabel 17 diatas dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen mempunyai nilai rata-rata 56,18, standar deviation 18,777, nilai 

minimum 20 dan maksimum 84, sedangkan kelas kontrol mempunyai nilai 

rata-rata 56,44 standar deviation 19,080, nilai minimum 22 dan maksimum 

84. 

Berdasarkan Tabel 17 dapat ditentukan interval skor pretest belajar 

siswa sebagai berikut: 

Batas 1  = mean + 0,5 SD 

  = 56,30 + 0,5 x 18,77 

  = 65,685 = 66 

Batas 2 = mean – 0,5 SD 

  = 56,30 – 0,5 x 18,77 

  = 46,915 = 47 

Tabel 18 

Kategori Nilai Angket Awal 

No Kategori Batas Bawah Batas Atas Interval 

1. Tinggi 66 86 66 ≤ �	 < 86 

2. Sedang  47 66 47 ≤ �	 < 66 

3. Rendah 20 47 20 ≤ �	 < 47 

 

Kategori pretest dibedakan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. Hasil pengukuran penelitian terhadap subjek penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 19. 
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Tabel 19 
Kategori Nilai Pretest Hasil Belajar Siswa 

Interval Kategori Kelas 

Eksperimen Persentase Kontrol Persentase 

66 ≤ � < 86 Tinggi 15 44,12% 12 37,5% 

47 ≤ 	�	 < 66 Sedang 10 29,42% 12 37,5% 

20 ≤ �	 < 47 Rendah 9 26,46% 8 25% 

 

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat bahwa pada kelas ekperimen 

sebanyak 15 siswa atau 44,12% yang memperoleh hasil belajar  tinggi, 10 

siswa atau 29,42% memperoleh hasil belajar sedang dan 9 siswa atau 

26,46% mendapatkan hasil belajar rendah. Pada kelas kontrol 12 siswa atau 

37,5% mendapatkan hasil belajar tinggi, 12 siswa atau 3,75% memperoleh 

hasil belajar yang sedang dan 8 siswa atau 25% mendapatkan hasil belajar 

yang rendah.  

b. Uji Normalitas Nilai Pretest Hasil Belajar 

Uji normalitas nilai pretest digunakan untuk mengetahui kenormalan 

nilai setiap kelas, baik ekperimen ataupun kontrol. Uji normalitas dilakukan 

dengan program spss 16.00 for windows menggunakan uji kolmogrov-

smirnov test. Aturan yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah jika 

signifikan > 0,05 maka sebaran nilai tersebut berdistribusi normal, 

sedangkan jika signifikan < 0,05 maka sebaran nilai kelas tidak berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan uji normalitas nilai pretest dapat dilihat dalam 

Tabel 20. 

Tabel 20 
Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Hasil Belajar 

 

 
 

 

 
 
 

 

Berdasarkan Tabel 20 diatas diperoleh nilai sigifikan kedua kelas 0,200 

> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas berdistribusi normal. 

Nilai pretest berdistribusi normal ini juga dapat dilihat dari gambar 

penyebaran dibawah ini :  

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Eksperimen 1 0.112 32 0.200
*
 

Kontrol 2 0.083 32 0.200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    
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Gambar 4 

Grafik Distribusi Normal Nilai Pretest Hasil Belajar 

Kelas Ekperimen 

 
Gambar 5 

Grafik Distribusi Normal Nilai Pretest Hasil Belajar 

Kelas Kontrol 

 

c. Uji Homogenitas Nilai Pretest Hasil Belajar 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kelas yang digunakan 

dalam penelitian mempunyai kemampuan yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas dalam penelitian ini menggunakan program spss 16.00 for 

windows dengan uji Anova test of homogeneity of variances. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada Tabel 21. 
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Tabel 21 

Hasil Uj Homogenitas Nilai Pretest Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.002 1 64 0.964 

 
Hasil uji homogenitas diatas didapatkan nilai signifikan 0,964 lebih 

dari 0,05 yang berarti bahwa nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol 

mempunyai varian yang sama atau homogen. 

d. Uji Independent Sample t-Test Nilai Pretest Hasil Belajar 

Uji nilai pretest menggunakan Independent sampel t-test digunakan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Perhitungan ini menggunakan program spss 16.00 windows 

yang dilakukan dengan Independent sampel t-test. Hasil perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 22 

Hasil Uji Independent Sample t-Test nilai Pretest Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  
Lower 

Uppe
r 

Hasil Equal 
variance
s 
assumed 

0.002 0.964 -0.056 64 0.956 -0.261 4.661 -9.573 9.050 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  

-0.056 63.617 0.956 -0.261 4.663 -9.578 9.056 

 
Berdasarkan Tabel 21 pada uji t diperoleh nilai sig 0,956 > 0,05. Maka 

rataan kedua kelas sama. Rata-rata kelas eksperimen adalah 56,18 dan kelas 

kontrol 56,44. Hal ini berarti bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kemampuan yang sama dalam matematika. 
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C. Deskripsi Akhir 

1. Deskripsi Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

a. Analisis Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Hasil analisis deskriptif akhir angket keaktifan belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh menggunkan program spss 16.00 for 

windows dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 23 

Hasil Analisis Deskriptif Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Eksperimen 34 110.21 5.793 101 124 

Kontrol 32 103.03 5.468 84 114 

 
Berdasarkan tabel 23 diatas dari 34 siswa kelas eksperimen diperoleh 

skor minimum 101, maksimum 124, standar deviasi 5,793 sedangkan untuk 

kelas kontrol dari 32 siswa diperoleh skor minimum 84 maksimum 114,  

standar deviasi 5,468. 

Berdasarkan Tabel 23 dapat ditentukan interval skor angket awal 

belajar siswa sebagai berikut: 

Batas 1  = mean + 0,5 SD 

  = 106,72 + 0,5 x 6,66 

  = 110.05 = 111 

Batas 2 = mean – 0,5 SD 

  = 106,72 – 0,5 x 6,66 

  = 103,39 = 103 

Tabel 24 

Kategori Nilai Angket Akhir 

No Kategori Batas Bawah Batas Atas Interval 

1. Tinggi 111 124 111 ≤ �	 < 124 

2. Sedang  103 111 103 ≤ �	 < 111 

3. Rendah 84 103 84 ≤ �	 < 103 

 

Kategori akhir angket keaktifan belajar dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengukuran penelitian terhadap subjek 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 25. 
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Tabel 25 

Kategori Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Interval Kategori Kelas 

Eksperimen Persentase Kontrol Persentase 

111  ≤ � < 124 Tinggi 16 47,06% 1 3,125% 

103	 ≤ 	�	 < 111 Sedang 18 52,94% 30 93,75% 

84 ≤ �	 < 103 Rendah 0 0% 1 3,125% 

 

Berdasarkan Tabel 25 dapat dilihat bahwa pada kelas ekperimen 

sebanyak 16 siswa atau 47,06% yang memperoleh keaktifan belajar  tinggi, 

18 siswa atau 52,94% memperoleh keaktifan belajar sedang dan 0 siswa 

atau 0% mendapatkan keaktifan belajar rendah. Pada kelas kontrol 1 siswa 

atau 3,125% mendapatkan keaktifan belajar tinggi, 30 siswa atau 93,75% 

memperoleh keaktifan belajar yang sedang dan 1 siswa atau 3,125% 

mendapatkan keaktifan belajar yang rendah.  

b. Uji Normalitas Akhir Angket Keaktifan Belajar 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak, baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Uji normalitas dilakukan dengan spss 16.00 for windows 

menggunakan uji kolmograv smirnov test. Hasil uji normalitas akhir angket 

keaktifan belajar siswa dapat dilihat pada tabel 26. 

Tabel 26 

Hasil Uji Normalitas Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 23 diatas diperoleh nilai sig untuk kelas eksperimen 

sebesar 0,200 dan kelas kontrol 0,200. Masing-masing kelas memperoleh 

nilai sig lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

berdistribusi normal. Kedua kelas berdistribusi normal dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Eksperimen 1 0.090 32 0.200
*
 

Kontrol 2 0.123 32 0.200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    
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Gambar 6 

Grafik Distribusi Normal Akhir Angket  Keaktifan Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen 

 
Gambar 7 

Grafik Distribusi Normal Akhir Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Kelas Kontrol 

 

c. Uji Homogenitas Akhir Angket  Keaktifan Belajar  Siswa 

Uji homogenitas dalam peneliian ini menggunakan program spss 

16.00 for windows dengan uji Anova test of homogeneity of variances. Uji 

homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui data homogen atau tidak. 

Tabel 27 

Hasil Uji Homogenitas Angket Awal Keaktifan Belajar Siswa 

 

 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.578 1 64 0.450 
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Berdasarkan Tabel 27 diatas diperoleh nilai sig 0,450 > 0,05, maka kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama atau homogen. 

d. Uji Independent Sample t-Test Akhir Keaktifan Belajar Siswa 

Uji independent sample t-test nilai akhir keaktifan belajar siswa 

dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test. Uji independent 

sample t-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran 

aktif tipe LSQ terhadap keaktifan belajar siswa. Perhitungan ini 

menggunakan spss 16.00 for windows. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Tabel 28. 

Tabel 28 

Hasil Uji Independent Sampel t-test Akhir Angket  Keaktifan Belajar 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Angket Equal 
varian
ces 
assum
es 

0.578 0.450 5.167 64 0.000 7.175 1.389 4.400 9.949 

Equal 
varian
ces 
not 
assum
es 

  

5.176 63.999 0.000 7.175 1.386 4.405 9.944 

 
Berdasarkan tabel 28 diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 artinya bahwa 

nilai rata-rata keaktifan belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda. Rata-rata kelas eksperimen 110,21 dan kelas kontrol 
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adalah 103,03. Selisih rata-rata antar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah 7,18. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

kekatifan belajar matematika siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga tahun 

ajaran 2013/2014. 

2. Deskripsi Nilai Posttest Hasil Belajar 

a. Analisis Deskriptif Nilai Posttest Hasil Belajar 

Analisis deskriptif nilai posstest digunakan untuk menggambarkan nilai 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapat perlakuan 

strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. Analisis deskriptif diperoleh 

menggunakan program spss 16.00 for windows. Hasil analisis deskriptif nilai 

posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 

29. 

Tabel 29 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Hasil Belajar 

 

 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 29 diatas dapat dilihat bahwa pada kelas 

eksperimen nilai minimum 50, maksimum 100, rata-rata 82,06, standar 

deviation 16,007 pada kelas kontrol nilai minimum 23, maksimum 100, rata-

rata 65,78 dan standar deviasi 24,404. 

Berdasarkan Tabel 29 dapat ditentukan interval skor angket awal 

belajar siswa sebagai berikut: 

Batas 1  = mean + 0,5 SD 

  = 74 + 0,5 x 18,25 

  = 83,125 = 83 

Batas 2 = mean – 0,5 SD 

  = 74 – 0,5 x 18,25 

  = 64,875 = 65 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Eksperimen 34 82.03 16.007 50 100 

Kontrol 32 65.78 16.752 23 100 
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Tabel 30 

Kategori Nilai Posttest 

No Kategori Batas Bawah Batas Atas Interval 

1. Tinggi 83 100 83 ≤ �	 < 100 

2. Sedang  65 83 65 ≤ �	 < 83 

3. Rendah 23 65 23 ≤ �	 < 65 

 

Kategori hasil belajar dibedakan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah. Hasil pengukuran penelitian terhadap subjek penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 31. 

Tabel 31 

Kategori Nilai Posttest  Hasil Belajar 

 
Interval Kategori Kelas 

Eksperimen Persentase Kontrol Persentase 

83 ≤ � < 100 Tinggi 17 50% 6 18,375% 

65 ≤ � < 83 Sedang 15 44,12% 15 46,875% 

23	 ≤ �	 < 65 Rendah 2 5,88% 11 34,75% 

 
Berdasarkan Tabel 30 dapat dilihat bahwa perolehan nilai posttest 

kategori tinggi pada kelas ekperimen terdapat 17 siswa atau 50% siswa 

memperoleh hasil belajar yang tinggi, 15 siswa atau 44,12% memperoleh 

hasil belajar sedang dan 2 siswa atau 5,88%  mendapatkan hasil belajar 

rendah. Pada kelas kontrol terdapat 6 siswa atau 18,375% mendapatkan 

hasil belajar tinggi, 15 siswa atau 46,875% memperoleh hasil belajar yang 

sedang dan 11 siswa atau 34,75% mendapatkan hasil belajar yang rendah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

b. Uji Normalitas Nilai Posttest Hasil Belajar 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak, baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Uji normalitas dilakukan dengan program spss 16.00 for 

windows menggunakan uji kolmogrov-smirnov test. Hasil uji normalitas soal 

posttest dapat dilihat pada Tabel 32. 
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Tabel 32 

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Hasil Belajar 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Eksperimen 1 0.153 32 0.054 

Kontrol 2 0.084 32 0.200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
Berdasarkan Tabel 32 diatas diperoleh nilai signifikan untuk kelas 

eksperimen adalah 0,054 > 0,05, dan kelas kontrol 0,200 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas berdistribusi normal. Dibawah ini adalah 

gambar penyebaran nilai posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
Gambar 8 

Grafik Distribusi Normal Nilai Posstest Hasil Belajar  

Kelas Eksperimen 
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Gambar 9 

Grafik Distribusi Normal Posttest Hasil Belajar 

Kelas Kontrol 

  
c. Uji Homogenitas Nilai Posttest Hasil Belajar 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kelas yang digunakan 

dalam penelitian mempunyai kemampuan yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas dalam penelitian ini menggunakan program spss 16.00 for 

windows dengan uji Anova test of homogeneity of variances. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat Tabel 33. 

Tabel 33 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Posttest 

 

 
 

Hasil uji homogenitas didapatkan nilai signifikan 0,697 > 0,05 yang berarti 

bahwa nilai posttest mempunyai varian yang sama atau homogen. 

d. Uji Independent Sample t-Test Nilai Posttest Hasil Belajar 

Uji Independent sampel t-test nilai posttest dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh strategi aktif tipe LSQ terhadap hasil belajar atau nilai 

posttest. Perhitungan uji ini menggunakan program spss 16.00 for windows. 

Hasil uji Independent sampel t-test dapat dilihat pada Tabel 34. 

 

 

 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.153 1 64 0.697 
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Tabel 34 

Hasil Uji Independent sampel t-test Nilai Posttest Hasil Belajar  

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Posttest Equal 
variances 
assumed 

0.153 0.697 4.029 64 0.000 16.248 4.032 8.193 24.304 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

4.024 63.276 0.000 16.248 4.038 8.180 24.317 

 
Berdasarkan tabel 34 diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 artinya bahwa 

rata-rata nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Rata-

rata kelas eksperimen 82,03  dan kelas kontrol adalah 65,78. Selisih rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 17,25. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga tahun ajaran 2013/2014. 

 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap keaktifan dan hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. Analisis 

pelaksanaan penelitian diperlukan untuk menjelaskan tingkat keberhasilan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. 
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Pembelajaran matematika di Kelas VIIIB sebagai kelas ekperimen 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. Strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa 

dalam materi tersebut. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok kecil  secara yang 

heterogen yang terdiri dari 2 siswa, masing-masing siswa membaca dan 

menginventaris materi yang tidak dipahami kemudian bergabung ke kelompok 

besar yang terdiri dari 4 orang secara heterogen, untuk mengkaji dan 

menginventaris pertanyaan. Salah satu perwakilan kelompok menyampaikan 

pertanyaan yang belum terselesaikan dan kelompok lain menanggapi. Apabila 

sudah tidak ada lagi yang bisa siswa yang menanggapi, maka ditanggapi dan 

dijelaskan oleh guru. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe 

LSQ masih perlu arahan. Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua dan 

ketiga sudah cukup baik, siswa sudah mulai terbiasa dengan belajar secara 

berkelompok. Semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran siswa dikelas 

ditunjukkan dengan semakin banyak kelompok yang ikut aktif berdiskusi dan 

menanggapi kelompok  diskusi di kelas. Proses tanya jawab dari kelompok yang 

menyajikan masalah dan kelompok lain berjalan dengan baik. Pada akhir 

masalah yang tidak dapat ditanggapi atau salah tanggapan dibenarkan dan 

dijelaskan oleh guru, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

diskusi. Analisis nilai keaktifan belajar siswa kelas eksperimen diperoleh rata-

rata sebesar 110,21 dan hasil belajar diperoleh rata-rata sebesar 82,03. 

Pembelajaran matematika di kelas VIIID sebagai kelompok kontrol 

menggunakan metode ceramah. Proses pembelajaran di kelas kontrol tidak 

mengalami perubahan. Pada kelas kontrol kegiatan pembelajaran berlangsung 

didominasi oleh guru. Penyampaian materi oleh guru dengan metode ceramah, 

dimana siswa mendengarkan penjelasan dari guru, mencatat dan menghafalkan 

materi. Proses tanya jawab juga berlangsung di kelas kontrol. Siswa yang 

kurang memahami materi pelajaran mengacungkan tangan untuk bertanya 

kepada guru, namun sebagian besar siswa memilih diam walaupun tidak 

memahami materi yang disampaikan guru. Siswa tidak banyak terlibat dalam 

proses belajar mengajar, dan ditunjukan  dengan keadaan siswa yang pasif saat 

proses belajar mengajar. Analisis nilai keaktifan belajar siswa kelas kontrol 

diperoleh rata-rata sebesar 103,03 dan hasil belajar diperoleh rata-rata sebesar 

65,78.  

Keaktifan belajar matematika di kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen 

lebih baik dibandingkan dengan kelas VIIID sebagai kelas kontrol. Hal ini terlihat 
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uji banding dua sampel, nilai t pada keaktifan belajar menunjukan sig. 0,000 < 

0,05, yang berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan belajar matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penggunaan 

strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh terhadap keaktifan belajar 

siswa kelas VIII SMP MTs Negeri Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perbedaan keaktifan belajar siswa antara kelas 

ekperimen dan kontrol. Keaktifan belajar siswa kelas ekperimen lebih tinggi 

daripada keaktifan belajar kelas kontrol. Keaktifan belajar siswa kelas 

eksperimen yaitu 110,21 sedangkan pada kelas kontrol keaktifan belajar siswa 

yaitu 103,03. Perbedaan rata-rata keaktifan belajar matematika siswa kelas 

eksperimen dan kontrol mencapai 7,18. Berdasarkan Tabel 23 dapat dilihat 

bahwa keaktifan belajar siswa pada kelas eksperimen terdapat 0 siswa yang 

kategori keaktifan belajar rendah, 18 siswa kategori keaktifan belajar sedang 

dan 16 kategori keaktifan belajar tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol terdapat 

1 siswa yang kategori keaktifan belajar rendah, 30 siswa kategori keaktifan 

belajar sedang dan 1 kategori keaktifan belajar tinggi. Siswa kelas eksperimen 

yang mempunyai keakifan belajar dalam kategori tinggi mencapai prosentase 

100%. Sedangkan pada kelas kontrol siswa yang mempunyai keaktifan belajar 

dalam kategori sedang dan tinggi mencapai 96,875%. Hal ini berarti siswa kelas 

eksperimen mempunyai keaktifan belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

siswa mengunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ dan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional adalah berbeda yang berarti bahwa 

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh terhadap 

keaktifan belajar siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ 

terhadap keaktifan belajar siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga, sehingga 

hipotesis yang menyatakan “strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh 

terhadap keaktifan belajar siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga” diterima. Hal 

in sejalan dengan penelitian oleh Lavanda Dita Kusuma (2013) tentang  

“Pengaruh Strategi Learning Starts With a Qustion (LSQ) terhadap Keaktifan 

Belajar Siswa pada Materi Segitiga dan Segiempat untuk Siswa Kelas VII SMPN 

Blitar” menyatakan Learning Start with a Question (LSQ) guru dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VII-H SMPN 1 Blitar. 

Strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh terhadap keaktifan 

belajar matematika siswa, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
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belajar matematika siswa juga. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji beda rata-rata, 

nilai t pada hasil belajar menunjukan sig. 0,000 < 0,05, yang berarti ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara hasil belajar matematika kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu 82,03 

sedangkan pada kelas kontrol hasil belajar siswa yaitu 65,78, terlihat rata-rata 

hasil belajar kelas ekperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol. Perbedaan rata-rata nilai siswa mencapai 16,27. 

Berdasarkan Tabel 28 dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada kelas 

ekpserimen terdapat 0 siswa yang kategori hasil belajar rendah, 10 siswa 

kategori hasil belajar sedang dan 24 kategori hasil belajar tinggi. Sedangkan 

pada kelas kontrol terdapat 11 siswa yang kategori hasil belajar rendah, 15 

siswa kategori hasil belajar sedang dan 6 kategori hasil belajar tinggi. Siswa 

kelas eksperimen yang mempunyai hasil belajar dalam kategori sedang dan 

tinggi mencapai prosentase 65%. Sedangkan pada kelas kontrol, siswa yang 

mempunyai hasil belajar dalam kategori sedang dan tinggi mencapai 84,375%, 

terlihat bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas 

kontrol.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini menyebabkan bahwa hipotesis “Strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIIIB MTs 

Negeri Salatiga’’ diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nilma Purnama (2010) menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 181 Jakarta. 

Hasil temuan pada saat pembelajaran mengindikasikan bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ yang digunakan dalam 

menyampaikan materi pelajaran matematika pokok bahasan kubus membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih aktif, materi pelajaran yang 

dijelaskan dapat dipahami, siswa lebih mudah  memahami materi pelajaran dan 

berpengaruh pada keaktifan belajar matematika siswa maksimal. 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelas yang menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ terlihat siswa aktif dalam pembelajaran, temuan 

aktif yang dimaksud adalah seluruh siswa aktif dalam mengikuti pelajaran, guru 

memberikan kesempatan membaca dan mempelajari materi pelajaran, siswa 

merasa senang dan siap dalam memngikuti pembelajaran karena siswa 

membaca materi terlebih dahulu, bertanya kepada teman kelompok dan guru. 
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Analisis nilai keaktifan belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan 

strategi pembelajaran aktif tipe LSQ diperoleh rata-rata 110,21 dan kelas 

dengan pembelajaran konvensional adalah 103,03. Hal ini sejalan dengan 

Silberman (2009) menyatakan bahwa salah satu strategi mengajar yang dapat 

digunakan guru dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah dengan strategi pembelajaran aktif agar belajar mengajar 

tidak hanya berpusat pada guru, tetapi siswa dapat menggali potensi yang 

dimiliki untuk memahami sesuatu materi pelajaran, pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ (memulai pelajaran dengan pertanyaan) adalah suatu strategi 

pembelajaran aktif dalam bertanya.   

Hasil temuan pada saat pembelajaran mengindikasikan bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ yang digunakan dalam 

menyampaikan materi pelajaran matematika pokok bahasan kubus yaitu semua 

siswa aktif dan sebagian besar siswa memperoleh hasil belajar meningkat. Hasil 

temuan terlihat bahwa siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang diajar 

dengan pembelajaran konvensional, ini dapat dilihat melalui nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ada perbedaan, untuk kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata 82,03 dan kelas kontrol 65,78.  

Rata-rata kelas eskperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelas 

kontrol karena dengan menggunakan stretegi pembelajaran aktif tipe LSQ siswa 

diwajibkan secara terus menerus untuk membuat pertanyaan, mengkaji materi 

dalam kelompok kecil atau berpasangan, kelompok besar yang beranggotakan 4 

orang, dan saling menanggapi dari satu kelompok ke kelompok lainnya, jadi 

dengan penggunaan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ ini dapat terlihat 

bahwa seluruh siswa aktif dan hasil belajar meningkat 

Hal ini sejalan dengan Howard (2008) menyatakan LSQ adalah suatu 

model pembelajaran aktif dalam bertanya, agar siswa aktif bertanya. Kegiatan 

ini dapat melatih ketrampilan berfikir kritis siswa karena menyusun pertanyaan 

merupakan upaya mengembangkan rasa ingin tahu siswa dalam memperoleh 

berbagai informasi. Pertanyaan yang disusun oleh siswa adalah untuk 

mengetahui sejauhmana rasa ingin tahu dan yang sudah diketahui oleh siswa 

serta melatih siswa berfikir kritis.  Pendapat ini juga sejalan dengan Silberman 

(2009) yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe LSQ  adalah 

suatu strategi pembelajaran aktif dalam bertanya. Proses mempelajari sesuatu 
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yang baru lebih efektif jika siswa tersebut aktif mencari pola daripada 

menerima saja (terus bertanya dari pada hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru). Satu cara untuk menciptakan pola belajar aktif ini 

adalah merangsang peserta didik untuk bertanya tentang mata pelajaran 

mereka tanpa penjelasan dari guru terlebih dahulu. Strategi sederhana ini 

merangsang siswa untuk bertanya.  

 

 

 




