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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A.  Strategi pembelajaran. 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Menurut (Subana, 2011) istilah strategi berasal dari kata strategos 

(Yunani) yang berarti keseluruhan usaha, termasuk perencanaan, cara, 

taktik yang di gunakan militer untuk mencapai kemenangan dalam 

perang. Menurut Sulistyono dalam buku (Trianto, 2007) 

mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai tindakan khusus yang di 

lakukan oleh seorang untuk mempermudah, mempercepat, lebih 

menikmati, lebih mudah untuk memahami secara langsung, lebih 

efektif dan lebih mudah di transfer ke dalam situasi yang baru  

Djamarah (2006) menyatakan bahwa secara umum strategi 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan. Dihubungkan 

dengan mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah di gariskan. Sanjaya (2010) 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus di kerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat di capai secara efektif dan efisien. Nur dalam buku 

(Trianto,2007) menyatakan bahwa strategi-strategi pembelajaran 

adalah operator-operator kognitif meliputi dan terdiri atas proses-
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proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas 

(belajar). 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa strategi pembelajaran 

adalah tindakan nyata yang di lakukan oleh seseorang dalam 

melaksanakan taktek atau praktek untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan. 

2. Tujuan dan Manfaat Strategi Pembelajaran 

Strategi belajar bertujuan untuk mengajar siswa untuk belajar atas 

kemauan dan kemampuan diri sendiri/pelajar mandiri (Trianto, 2007). 

Mengajar pada dasarnya meliputi mengajri siswa bagaimana belajar, 

bagaimana mengingat, bagaimana berfikir, dan bagaimana memotivasi 

diri sendiri (Trianto, 2007). Secara lebih rinci Nur dikutip (Trianto, 

2007) menyatakan bahwa merupakan hal yang aneh apabila kita 

mengharapkan  siswa belajar namun jarang mengajarkan mereka 

tentang belajar. Kita mengharapkan siswa untuk memecahkan masalah 

namun tidak mengajarkan mereka tentang pemecahan masalah.  

B. Model  Pembelajaran Giving Question And Getting Answer  

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Giving Question And Getting 

Answer  

Pengertian Strategi Pembelajaran Giving Question And Getting 

Answer Merupakan implementasi dari strategi pembelajaran 

kontruksitivistik atau  pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari yang 

menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya siswa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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mampu merenkontruksi pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya 

fasilisator saja. Strategi giving question and getting answer di temukan 

oleh Spancer Kagan. Orang yang berkebangsaan Swiss pada tahun 

1963. Strategi ini di kembangkan untuk melatih siswa memiliki 

kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan, 

karena pada dasarnya strategi tersebut merupakan modifikasi dari 

metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan 

potongan-potongan kertas sebagai medianya.  

Kegiatan bertanya dan menjawab merupakan hal yang sangat 

esensial dalam pola interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan bertanya 

dan menjawab yang dilakukan oleh guru dan siswa mampu 

menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa (Mudjiono, 1991). 

Strategi giving question and getting answer dapat dilakukan bersamaan 

dengan metode ceramah agar siswa tidak dalam keadaan Blank Mind. 

Metode ceramah sebagai dasar agar siswa mendapatkan pengetahuan 

dasar (prior knowledge). Dengan demikian siswa akan menjadi aktif 

dalam proses belajar mengajar dan mampu merekonstruksi 

pengetahuan yang dimilikinya, sedangkan guru hanya bertindak 

sebagai fasilitator.  

b. Langkah-langkah Penerapan Strategi giving question and getting 

answer 

Menurut (Kasinyo,2012) Adapun langkah-langkah penerapan 

strategi giving question and getting answer sebagai berikut:  
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a. Bagikan dua potong kertas kepada tiap siswa, kertas satu 

merupakan kartu untuk bertanya dan kertas kedua untuk 

menjawab. 

b. Kartu bertanya digunakan untuk ketika mengajukan 

pertanyaan, sebalikknya kartu menjawab digunakan untuk 

menjawab pertanyaan. 

c. Mintalah siswa untuk menulis nsama lengkap beserta nomor 

absensi di balik kartu-kartu tersebut. 

d. Guru bisa mengawali penjelasan materi dengan menggunakan 

metode ceramah dan menyisakan waktu untuk di buka sesi 

tanya jawab. 

e. Pada sesi tanya jawab siswa di tuntut untuk menghabiskan 

kartu-kartunya, dan apabila di antara mereka kartunya masih 

utuh dapat di kenakan hukuman. 

f. Terakhir guru menjelaskan kesimpulan atas sesi tanya jawab 

tersebut. 

c. Tujuan Strategi Pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

Penerapan strategi giving question and getting answer dalam suatu 

proses belajar mengajar bertujuan untuk :  

a. Mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan 

proses belajar mengajar. 

b. Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu 

keterampilan kognitif maupun sosial. 

c. Memberikan rasa senang pada siswa  
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d. Merangsang dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa. 

e. Memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi. 

f. Melatih kemampuan mengutarakan pendapat. 

g. Mencapai tujuan belajar. 

d. Kelebihan Penerapan giving question and getting answer adalah : 

a. Langkah-langkah menjadi lebih aktif. 

b. Anak mendapat kesempatan baik secara individu maupun 

kelompok untuk menyakan hal-hal yang belum di mengerti. 

c. Guru dapat mengetahui anak terhadap materi yang di 

sampaikan. 

d. Mendorong anak untuk berani (Silberman, 2013). 

e. Kekurangan Penerapan Strategi giving question and getting 

answer  

a. Pertanyaan pada hakikatnya sifatnya hanya hafalan  

b. Proses tanya jawab yang berlangsung secara terus menerus 

akan menyimpang dari pokok bahasan yang sedang di 

pelajari 

c. Guru tidak mengetahui secara pasti apakah anak yang tidak 

mengajukan pertanyaan ataupun menjawab telah memahami 

dan menguasai materi yang telah di berikan (Silberman, 

2013). 
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C. Hasil Balajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010) klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga tahap yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan rana psikomotorik. Purwanto (2009) 

mengatakan bahwa hasil belajar kognitif adalah perubahan tingkah laku 

yang terjadi dalam kawasan kognisi seperti kemampuan menghafal, 

kemampuan pemahaman, kemampuan sentesis dan kemampuan evaluasi. 

Rana kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang trediri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama tersebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Ranah kognitif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni, 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Sedangkan psikomotoris, dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam ranah aspek psikomotoris yakni gerakan 

rileks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatitif. 

Menurut Dimiyati (2010), hasil belajar merupakan hal yang dapat 

di pandang dari dua sisi. Hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila di bandingkan pada saat pra-belajar. Dari sisi 

guru hasil belajar merupakan hasil dari suatu proses belajar  yang di 

lakukan individu baik merupakan pengetahuan dan kecakapan terhadap 
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apa yang telah di pelajari. Abdurrahman (2010) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hasil belajar ranah 

kognitif yaitu kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pelajar 

dengan memberikan soal yang berbentuk pilihan ganda. 

b. Macam-macam Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar dapat dibagi menjadi tiga 

macam hasil belajar, yaitu : (a). keterampilan dan kebiasaan; (b). 

pengetahuan dan pengertian; (c). sikap dan cita-cita, yang masing-

masing golongan dapat di isi dengan bahan yang ada pada kurikulum 

sekolah. 

 Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka 

studi di capai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, efektif 

dan psikomotorik. Perinciannya dalah sebagai berikut : 

1. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sentesis dan penilaian . 

2. Ranah efektif 

Berkenaan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, dan 

karateristik moral, yang merupakan aspek-aspek penting 

perkembangan siswa. Ranah efektif meliputi menerima, 
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sambutan (responding), menilai, orgnisasi dan karaterisasi 

dengan suatu nilai. 

3. Ranah psikomotorik 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe 

hasil belajar kognitif lebih dominan dari pada efektif dan 

psikomotor karena lebih menonjol., namun hasil belajar 

psikomotor dan efektif juga harus menjdi bagian dari hasil 

penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Hasil belajar yang di capai siswa di pengaruhi oleh dua faktor 

yakni faktor diri dalam siswa dan faktor dari luar diri siswa. Dari 

pendapat ini faktor ysng di maksud adalah faktor dalam diri siswa 

perubahan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Slameto (2010) 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat di 

golongkan sebagai berikut : 

a) Faktor internal  

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu yang sedang belajar yaitu :  

1) Faktor jasmani (kesehatan dan cacat tubuh). 

2) Faktor psikologis yaitu faktor intelegensi, perhatian, 

minat, motivasi, kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan yaitu kelelahan jasmani dan rohani. 

Kelelahan jasmani berupa lemahnya tubuh dan timbul 
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kecendrungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan 

dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 

b) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu 

yang sedang belajar yang mencakup : 

1) Faktor keluarga, yang meliputi cara orang tua siswa 

untuk mendidik anakny, relasi anggita keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatin dari orang 

tua siswa dan latar belakang kebudayaan. 

2) Relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin siswa, alat pengajaran, waktu sekolah, standar 

pengajaran, keadaan gedung sekolah, metode belajar 

dan tugas rumah. 

Hasil belajar siswa di pengaruhi oleh dua faktor dari dalam 

individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar 

diri siswa yakni lingkungan. Hasil belajar adalah sesuatu yang di capai 

atau di peroleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mna hal 

tersebut di nyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan 

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga 

nampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, 

pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 
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kehidupn sehingga nampak pada diri indivu perubhan tingkah laku ke arah 

yang baik (Djamarah,2011). 

Menurut (MuhibbinSyah,2012) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar ada tiga macam antara lain : 

a). Faktor internal 

 faktor internal berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi 

dua aspek, yakni : 

1) Aspek psikologis (yang bersifat jasmaniah). 

2) Faktor psikologis yaitu faktor intelegensi, perhtian, 

minat, motivasi, kematangan dan kesiapan. 

b). Faktor eksternal 

 Faktor eksternal terdiri atas du macam, yakni : 

1) Faktor lingkangan sosial, yang meliputi para guru yang 

selalu menunjukkan sikap dan prilaku yang simpatik 

dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin 

khususnya dalam hal belajar. 

2) Faktor lingkungan non sosial, yang meliputi tempat 

tinggal kluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang di gunakan 

siswa. 

c). faktor pendekatan belajar siswa yaitu jenis upaya belajar 

siwa yang meliputi strategi dan metode yang di gunakan 
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siswa untuk melakukan kegitan pembelajaran materi-materi 

pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa hsil belajar siswa di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari 

dalam individu siswa berupa kemampuan personl (internal), faktor dari 

luar diri siswa yakni lingkungan, faktor pendekatan yaitu jenis usaha 

belajar siswa yang meliputi strategi, metode, media dan berbagai bentuk 

model pembalajaran yang di terapkan dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian hasil belajar adalah sesuatu yang di capai atau diperoleh siswa 

berkat adanya usaha atau fikiran dimana hal tersebut dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdpat dalam 

berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu terhadapa 

perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 

D. Materi Sistem Pencernaan Makanan 

1. Sistem Pencernaan Makanan 

Sistem pencernaan makanan tersusun oleh saluran pencernaan dan 

kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, 

esofagus, lambung, usus halus dan usus besar. Di rongga mulut terjadi 

dengan bantuan enzim ptialin. Pada lambung terjadi pencernaan 

mekanis dan kimiawi dengan enzim ptilain. Pada lambung pencernaan 

mekanis dengan bantuan gerak peristaltik lambung dan pencernaan 

kimiawi, yaitu protein di ubah menjadi proteosa dan pepton dengan 

bantuan enzim pepsin. Sistem pencernaan makanan menjadi sari-sari 

makanan tumbuhan. 
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2. Macam-Macam Zat Makanan Dan Fungsinya 

Zat-zat makanan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, 

mineral dan vitamin, serta air. karbohidrat dapat di bagi menjadi 

monosakarida, disakarida dan polisakarida. Protein tersusun atas asam 

amino. Asam-asam, terdiri dari asam amino esensial dan nonesensial. 

Lemak terdiri dari asam lemak. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah 

nasi, sayur, lauk dan buah yang mengandung karbohidrat, protein, 

mineral, vitamin dan air. Karbohidrat brfungsi sebagai pembentuk 

protein dan lemak serta dapat menjaga keseimbangan asam dan basa. 

Karbohidrat itu dapat memecah menjadi glukosa yang merupakan 

bagian penting dalam reaksi kompleks. 

3. Sistem Pencernaan Pada Manusia 

Saluran pencernan adalah saluran yang kontinyu berupa tabung 

yang di kelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, 

memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian 

tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di 

dalamnya adalah : mulut, faring, eshofagus, lambung, usus halus serta 

usus besar. Dari usus besar makanan akan di buang keluar tubuh 

melalui anus. 
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1. Oragan-organ pencernaan pada manusia 

a. Mulut  

 

Gambar 1. Bagian-bagian mulut . Sumber (Suharno, 2006). 

Makanan pertama kali masuk kedalam tubuh melalui mulut. 

Makanan ini mulai di cerna secara mekanis dan kimiawi. 

o Gigi berfungsi sebagai alat pencarna mekanis, gigi 

membantu memecah makanan menjadi potongan-

potongan yang lebih 

o Lidah : lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk 

membantu mencampur dan menelan makanan, 

mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-

gigi atas dan bawah saat makanan di kunyah serta 

sebagai alat perasa makanan 

o Kelenjar lidah : Air ludah berperan penting dalam 

proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang 

terjadi di dalam mulut. 
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b. Kerongkongan (Esofagus) 

 

Gambar 2. Bagian-bagian kerongkongan ( Esofagus) 

Sumber (Suharno, 2006). 

Fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus dari 

mulut menuju lambung. Bagian dalam kerongkongan 

senantiasa basah oleh cairan yang di hasilkan oleh kelenjar-

kelenjar yang terdpat pada dinding kerongkongan untuk 

menjga agar bolus menjadi basah dan licin. 

c. Lambung  

 

Gambar 3. Bagian-Bagian Lambung. Sumber (Suharno, 

2006) 

http://tipspengobatan.com/obat-herbal-penyakit-asam-lambung/obat-herbal-penyakit-asam-lambung/
http://tipspengobatan.com/obat-herbal-penyakit-asam-lambung/obat-herbal-penyakit-asam-lambung/
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Lambung adalah kelanjutan dari esophagus, 

berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung 

makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung 

di susun oleh otot-otot polos yang menyusun menggerus 

makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot 

tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, 

yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. 

d. Usus halus 

 

Gambar 4. Bagian-bagian usus halus. Sumber (Suharno, 

2006) 

Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. 

Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum (± 25 cm), 

jejunum (± 2,5 m), serta ileum (± 3,6 m). pada usus halus 

hanya terjadi pencernan secara kimiawi saja, dengan 

bantuan senyawa kimia yang di hasilkan oleh usus halus 

serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang di 

lepaskan ke usus halus.  
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e. Usus Besar 

 

Gambar 5. Bagian-Bagian Usus Besar. Sumber 

(Suharno,2006) 

Merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar 

dari usus halus memiliki panjang 1,5 meter dan berbentu 

seperti huruf U terbalik. Usus besar di bagi menjadi 3 

daerah, yaitu : Kolon asenden, Kolon Transversum, dan 

Kolon desenden. Fungsi Kolon adalah :  

a. Menyerap air selama proses pencernaan. 

b. Tempat dihasilkannya vitamin K, dan vitamin H 

(Biotin) 

c. Membentuk massa feses 

d. Mendorong sisa makanan hasil pencernaan (feses) 

keluar dari tubuh defekasi. 

4. Gangguan Pada Sistem Pencernaan  

Gangguan lain pada system pencernaan  adalah salah cerna akibat 

makan makanan yang merangsang lambung, seperti alkohol dan cabe 

yang mengakibatkan rasa nyeri yng di sebut kolik. Sedngkan produksi 
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HCL yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada 

dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang di 

sebut tukak lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam 

kedaan kosong akibat makana tidak teratur yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan pendarahan pada lambung. Gangguan lain pada 

lambung adalah gastritis atau peradangan lambung. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

 Dengan tinjauan pustaka ini adalah mengkaji atau sebagai landasan 

yang kuat bagi penulis untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan 

penulis teliti sudah ada yang meneliti atau membahasnya. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Nurul Umayah (2013) dalam skripsinya berjudul “Pengaruh Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Geving Question And Getting Answer 

Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Biologi Pada Materi Pokok 

Virus Kelas X di SMA Muhamadiyh 4 Yogyakarata”. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe 

Geving Question And Getting Answer (1): berpengaruh terhadap motivasi 

belajar (p=0,033); (2): berpengaruh terhadap hasil belajar (p=0,04 ) di 

bandingkan pembelajaran menggunakan metode ceramah.  Persamaan 

dengan penulis ialah sama-sama meneliti hasil, dan perbedaannya Nurul 

lebih kepada memotivasi dan hasil, sedangkan penulis hanya meneliti hasil 

saja. 
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b. Raty Lestari (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Strategi Aktif Tipe Giving Question And Getting Answer 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Mate Matika Siswa SMP 

Negeri 2 Bangkinang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil 

analisis data perhitungn test t diperoleh thitung = 2,18 dengan α =0,05 dan 

dk = 58 dari daftar distribusi t diperoleh ttabel = 2,00. Dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa strategi belajar aktif Tipe Giving Question And 

Getting Answer berpengaruh Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Mate Matika Siswa SMP Negeri 2 Bangkinang”. Persamaan dengan 

penulis ialah sama-sama melihat keaktifan siswa, sedangkan 

perbedaannya Raty meneliti tentang kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah, sedangkan penulis lebih meneliti ke hasil. 

c. Tri Bintang P (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Strategi Pembelajaran Learning Starts With A Question 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Biologi di 

SMP Negeri 5 Lubai Muara Enim “. yang membahas model 

pembelajaran melatih keaktifan siswa untuk bertanya. Persamaan dan 

perbedaan penulis ialah sama-sama meneliti Hasil,  serta keaktifan siswa 

dalam bertanya. Dan perbadannya Tri lebih melihat keaktifan siswa 

untuk bertanya sedangkan penulis melihat keaktifan siswa untuk bertanya 

dan menjawab. 

d. Muh Yunus (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Aktif Giving Question And Getting Answer Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bajeng”. Hasil penelitian 
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pengujian hipotesis yang di lakukan menggunakan uji t menunjukkan 

hasil pengujian di peroleh t hitung =2,34, pada tarap signifikan α =0,05 di 

peroleh t tabel =1,669 dengan demikian t hitung > t tabel α =0,05 dengan 

dk 61, berarti H1 diterima dan H0 di tolak, hal ini bahwa tedapat pengaruh 

positif dari model pembelajaran aktif Giving Question And Getting 

Answer, Persamaan dengan penulis ialah sama-sama meniliti tentang 

hasil belajar siswa. 

e. Amalia (2012) dalam skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Penerapan 

Strategi Giving Question And  Getting Answer Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas X SMA Banyudono Tahun Ajaran 2012” Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa Strategi pembelajaran Giving Question And  Getting 

Answer di kelas eksperimen lebih tinggi di bandingkan kelas kontrol  

yang menggunakan pembelajaran konvensional, persaman dengan 

penulis dia sama-sama meneliti tentang hasil belajar siswa. 

 

A. Hipotesis Penelitian  

Adapun hepotesis dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : tidak ada pengaruh strategi pembelajaran giving qustion and getting 

answer terhadap  hasil belajar Biologi kls xi MA Patra Mandiri Plaju 

Palembang. 

Ha : ada pengaruh pengaruh strategi pembelajaran giving qustion and 

getting answer terhadap hasil belajar Biologi kelas xi MA Patra 

Mandiri Plaju Palembang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober 2015 selama 1 minggu 

dengan jumlah pertemuan 4 kali pertemuan di kelas eksperimen dan 

empat kali pertemuan di kelas kontrol sesuai dengan Rancangan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dari pertemuan yang telah 

di rancang oleh guru pelajaran Biologi di tempat penelitian. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di sekolah MA Patra Mandiri Plaju 

Palembang yang berlokasi di Jln. Di Panjaitan Samping Kantor Pos Plaju 

Palembang. Objek penelitian ini kelas XI yang terdiri dari 5 kelas antara 

lain : XI.a, XI.b, XI.c, XI.d dan XI.e dengan mata pelajaran Biologi 

materi sistem pencernaan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Pada 

penelitian ini diberikan perlakuan yang berbeda kepada kedua kelas 

sampel. Kelas pertama diberikan perlakuan berupa penerapan Giving 

Question And Getting Answers (GQGA) dan kelas ini disebut dengan kelas 

eksperimen. Kelas kedua adalah kelas kontrol. Kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional atau suatu konsep belajar yang 

digunakan guru dalam membahas suatu pokok materi yang telah biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran. Kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol diberi tes untuk melihat hasil belajar. Perbedaan hasil belajar 

kedua kelas ditentukan dengan metode statistika. 

C. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah randomized control 

group only design, yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Rancangan Penelitian 

 

Kelas Treatment Post tes 

Kelas Experimen X.1 T 

Kelas kontrol X.2 T 

Keterangan : 

X : Active learning dengan tipe GIVING QUESTION AND GETTING 

ANSWERS (GQGA). 

T  : Tes Akhir diberi pada kelas ekperimen dan kelas kontrol. 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, perlu 

disusun prosedur yang sistematis. Secara umum prosedur penelitian dapat 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

penyelesaian. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti menetapkan jadwal penelitian, mempersiapkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian antara 

lain mempersiapkan perangkat pembelajaran mulai dari silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, format penilaian, menentukan 

populasi dan sampel, menetapkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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2. Tahap pelaksanaan 

a). Mempersiapkan materi pembelajaran 

b). Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c). Mempersiapkan hal-hal yang mendukung pembelajaran tipe GQGA 

seperti kartu pertanyaan, penjelasan, pembagian kelompok yang 

dilaksanakan pada pertemuan pertama dan lain sebagainya. 

           3.Tahap Penyelesaian 

Setelah pokok bahasan selesai dipelajari kedua kelas diberi 

evaluasi.  Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 

diharapkan tercapai. Tes hasil belajar Biologi kelas sampel disusun 

dalam bentuk objektif dan dilaksanakan di akhir penelitian, sedangkan 

aktivitas siswa kelas eksperimen dinilai menggunakan lembar observasi 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dapat dilihat lebih jelasnya pada sketsa berikut ini: 

       Varibel Bebas                      Variabel Terikat 

 

 

 

(Sugiyono, 2011) 

1. Variabel bebas (X) : Strategi Pembelajaran Giving Question And Getting      

Answer 

Strategi  pembelajaran 

giving question and 

getting answer 

Hasil Belajar Siswa  
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2. Variabel terikat (Y) : Hasil belajar siswa. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang di teliti yaitu Giving Question 

And Getting Answers sebagai variabel bebas (Independent variable), dan 

hasil belajar sebagai variabel terikat (dependent variable). Di samping  

variabel  tersebut  di  atas  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  dan 

terperinci mengenai  indikator-indikator  dalam  obyek  penelitian  ini,  

maka  dalam  definisi  operasional  ini  penulis  memberikan  batasan-

batasan  dari  variabel  yang  dibahas  yang  telah dikemukakan secara 

teoritis sesuai dengan judul skripsi tentang Pengaruh Model Pembelajaran 

Giving Qustion and Getting Answer terhadap Hasil Belajar Biologi kls XI 

MA Patra Mandiri Plaju Palembang. 

1. Giving Question And Getting Answers adalah strategi belajar 

mengajar, Strategi ini dikembangkan untuk melatih siswa memiliki 

kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan, 

karena pada dasarnya strategi tersebut merupakan modifikasi dari 

metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan 

potongan-potongan kertas sebagai medianya. 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa yang diperoleh 

melalui kegiatan dan pengalaman belajarnya yang berupa perubahan 

pengetahuan, kecakapan, serta penghayatan, biasanya diajukan dengan 

nilai tes yang diberikan oleh guru. 

 

 



30 
 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

akan di perlukan obyek penelitian secara keseluruhan yang di sebut 

populasi.  

Menurut Arikunto (1992) mendefinisikan populasi sebagai berikut: 

populasi adalah seluruh obyek penelitian apabila seorang meneliti semua 

elemen yang ada di dalam penelitian, maka penelitinya disebut penelitian 

populasi. maka populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI Sekolah MA Patra Mandiri Plaju Palembang 

tahun ajaran 2015/2016. Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.  Populasi penelitian 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 XI.a 8 siswa  22 siswi  30siswa- siawi  

2 XI.b 9 siswa  21  siswi  30 siswa- siswi  

3 XI.c 17 siswa 18 siswi 35 siswa-siswi 

4 XI.d 17 siswa 17 siswi 34 siswa-siswi 

5 XI.e 12 siswa 20 siswi 32 siswa-siswi 

Total  63 siswa  98 siswi  161siswa-siswi  

Sumber : Tata Usaha MA Patra Mandiri Plaju Palembang 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Cluster Random Sampling. Teknik random sampling 

adalah teknik mengambil sampel secar random atau tanpa pandang 
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bulu. Teknik ini memiliki kemungkinan tertinggi dalam menetapkan 

sampel yang representatif. Dalam teknik ini semua individu dalam 

populasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Teknik pengambilan sampel secara random yang dilakukan peneliti  

adalah dengan menggunakan cara undian, yaitu dengan menuliskan 

setiap sub populasi ke dalam kertas kecil, kemudian dilipat dan 

dimasukan ke dalam kotak. Langkah selanjutnya peneliti 

mempersilahkan seseorang untuk mengambil 1 lipatan kertas berisi 

nama kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan 1 lipatan kertas 

yang berisi nama kelas yang akan dijadikan kelas control. 

Maka sampel yang akan di ambil dua kelas yaitu kelas XI.c dan 

kelas XI.d yang berjumlah 69 Orang. 

 Tabel 3. Sampel Penelitian 

No Kelompok Kelas Jumlah siswa 

1 Eksperimen XI.c 35 

2 Kontrol XI.d 34 

Jumlah 69 

      Sumber : Tata Usaha MA Patra Mandiri Plaju Palembang 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan ada beberapa tahapan 

diawali dengan obsevasi ke sekolah, membuat perangkat pembelajaran, 

membuat instrumen, kemudian peneliti melakukan validasi intrumen 

penelitian untuk mendapatkan instrumen penelitian yang berkreteria valid 

dalam melakukan penelitian. Setelah mendapatkan instrumen penelitian 
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yang berkreteria valid kemudian peneliti melaksanakan penelitian, dan 

terakhir merekap semua data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

membuat laporan. 

a. Pelasanaan Pada Kelas Eksperimen  

1). Pelaksanaan Pembelajaran RPP  

(a). Pertemuan 1 

Guru mengabsen siswa lalu melaksanakan pengajaran dengan  

materi sesuai dengan indikator yang di capai pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

(b). Pertemuan II 

Guru mengabsen siswa lalu melaksanakan pengajaran yang 

menggunakan metode Giving Question And Getting Answer 

dengan indikator pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  

       2. Post test 

b. Pelaksanaan kelas kontrol  

1). Pelaksanaan Pembelajar Sesuai RPP 

(a). Guru mengabsen siswa lalu melaksanakan pengajaran dengan     

materi sesuai dengan indikator yang di capai pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

(b). Guru mengabsen siswa lalu melaksanakan pengajaran dengan 

menggunakan metode ceramah pada materi sistem 

pencernaan. 

2). Post Tes 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Strategi pengambilan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Strategi (cara atau 

teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam 

benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya melalui: angket, 

wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan lainnya. Dalam 

pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Tes  

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan 

memberikan tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini tes tertulis 

bentuk pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. Tes ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai hasil belajar Biologi kelas XI pada Materi 

Sistem Pencernaan dengan penerapan Strategi Giving Questions And 

Getting Answers . 

  Menurut Arikunto (2010) menyatakan bahwa tes adalah sederetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Dengan tes ini akan mendapatkan 

data hasil belajar siswa yang akan dianalisis untuk menarik kesimpulan 

dalam penelitian. 

2. Dokumentasi  

 Arikunto (2010) menyatakan bahwa dokumentasi, dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 
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 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data pendukung seperti latar belakang berdirinya sekolah, 

jumlah guru/karyawan, foto-foto, keadaan siswa, serta sarana prasarana, 

daftar nilai bidang studi biologi serta hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah penelitian di MA Patra Mandiri Plaju Palembang. 

I. Teknik Analisis Data 

Menurut Riduwan (2011) analisis data deskritif kuantitatif adalah 

suatu data yang berdasarkan pada perhitungan angka statistic untuk 

mengethui variabel Strategi Giving Qustion and Getting Answer (X.1) 

terhadap variable Hasil Belajar (X.2). Analisis ini berdasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu 

dependen. Menurut Sugiyono (2013), analisis ini digunakan untuk melihat 

adakah Pengaruh Strategi Pembelajaran Giving Qustion and Getting 

Answer terhadap Hasil Belajar Biologi kelas XI MA Patra Mandiri Plaju 

Palembang, dengan rumus sebagai berikut: 

1. Analisis Uji Coba Instrumen 

a. Validitas Tes  

 Analisis validitas instrument test dalam penelitian ini 

bertujuan untuk melihat instrument mana yang layak di berikan 

kepada sampel penelitian. Analisis validitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis korelasi point biserial yang 

merupakan teknik analisis korelasi point biserial yang merupakan 

teknik analisis koresional bivariat I berbentuk kontinum 
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(misalnya:skor hasil tes), sedangkan variable II berbentuk vriabel 

diskrit murni (misalnya betul atau salah calon dalam menjawab 

butir-butir soal tes) teknik analisis koresional point biserial ini juga 

dapat di gunakan untuk menguji validity item (validitas soal) yang  

telah di ajukan dalam tes, di mana skor hasil tes untuk setiap butir 

soal di korelasikan dengan skor hasil tes secara totalitas. 

rpbi = 
      

   
  √

 

 
  

Keterangan : 

rpbi   : koefisien korelasi biserial. 

MP   : rerata skor dari subyek yang menjawab benar bagi item             

yang di cari validitasnya. 

Mt  : rerata skor total 

SDt  : standar deviasi dari skor total  

p : proposal siswa yang menjawab benar 

q  : proporsi siswa yng menjawab salah 

     (Anas Sudijono, 2008) 

b. Reliabilitas Test  

 Reabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila di lakukan 

pengukuran berulang terhadap gejala yang sama dengan alat 

pengukuran yng sama. Analilis relibilitas di lakukan setelah 

analisis uji validitas, analisis ini bertujuan untuk melihat reliable 

instrument yang akan di berikan.  

 Rumus yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

K-R. 20 sebagai berikut :  
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r11 = (
 

   
) (

𝑉      

𝑉 
)        .......................................... (2) 

Keterangan : 

r11   : reabilitas instrument secara keseluruhan  

k      : banyaknya butir soal  

Vt     : varians total (73,08) 

P    : proporsi subjek yang menjawab soal item benar  

Q    : proporsi subjek menjawab item salah 

Ʃpq : jumlah perkalian p dan q 

           (Arikunto, 2010). 

 

2. Uji Persyaratan Penelitian 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

merupakansyarat sebelum dilakukan uji- t. Data termasuk 

terdistribusi normal jika terletak di (-1 < Km <1). Maka untuk 

menguji kenormalan data digunakan rumus sebagai berikut : 
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bb

b
pbM o

             

Keterangan : 

Mo : modus  

b     : batas interval dengsan frekuensi terbanyak 

p     : panjang kelas modus  

b1     : frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval 

yang terbanyak) dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya. 

b2    : frekuensi pada kelas modus dikurangi kelas interval 

berikutnya. 

        (Heryanto, 2007) 

 

a. Uji homogenitas  
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Uji homogenitas data pada penelitian ini menggunakan uji 

Corhran. Uji Corhran mempertimbangkan seluruh variasi  yang 

akan diuji homogenitasnya. Uji Cochran digunakan jika salah satu 

variasi kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan variasi 

kelompok yang lain. Maka rumus yang digunakan adalah :  

         C hitung =  
𝑉               

                    
           ....................................... (4) 

Dengan kriteria pengujian adalah memabndingkan hasil hitung 

rumus Cochran  dengan tabel.  

Cochran : Terima Ho jika Chitung ≤ Ctabel  

   Terima H1 jika Chitung ≤ Ctabel  

      (Sugiyono, 2012)  

 

b. Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan uji- t 

pada taraf signifikan 1% dan 5%. Perhitungan data tes didapat dari 

hasil nilai tes awal (pretest) dan tes akhir (post test) setekah 

diadakan proses pembelajaran. 

Pengujian hipotesis (Uji- t) berpedoman dengan rumus sebagai 

berikut:  

     
     

√
  
 

  
 
  
 

  

      

             Keterangan :      

X1 : nilai rata-rata kelas eksperimen 

X2 : nilai rata-rata kelas kontrol 
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S1 : varians kelas eksperimen 

S2 : varians kelas kontrol 

n 1 : jumlah siswa dikelas eksperimen 

n 2 : jumlah siswa dikelas kontrol 

      (Sugiono, 2010) 

Kreteria pengujian terima H0 Jika thitung < ttabel (1-1/2α), di tolak H0 jika thitung > 

ttabel (1-1/2α) di mana t (1-1/2α) adalah t yang di dapat dari tabel distribusi t dengan dk = 

n1+n2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


