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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Number Heads Together terhadap Hasil Belajar Energi dan Perubahannya 

pada Siswa Kelas IV SDN 50/1 Sridadi atas nama Herry.S dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Number Heads Together terhadap hasil belajar Energi dan 

Perubahannya pada Siswa Kelas IV SDN 50/1 Sridadi. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Number Head Together terhadap hasil belajar Energi dan Perubahannya 

pada siswa kelas IV SDN 50/1 Sridadi. 

2) Penelitian yang berjudul Pengaruh Media Gambar terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar 45/1 Sridadi pada mata pelajaran IPA atas 

nama Ansori dengan menggunakan metode penelitian. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara media gambar 

dengan hasil belajar siswa di kelas V Sekolah Dasar Negeri 45/1 Sridadi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara media gambar dengan hasil 

belajar siswa kelas V SDN No. 45/1 Sridadi ini dibuktikan dengan hasil 
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pengolahan data menggunakan uji hipotesis atau uji t yaitu Thitung = 2,894, 

sedangkan Ttabel = 1,684 pada taraf u = 5% dengan derajat kebebasan dk = n-2. 

Jadi sesuai dengan perbandingannya Thitung > Ttabel (2,894 > 1,684) maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara media gambar 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN No 45/1 Sridadi. 

3) Penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Power Pont pada 

Pembelajaran Pesawat Sederhana terhadap Hasil Belajar Siswa kelas V SD N 63/1 

Simpang Karmio atas nama Meri dengan menggunakan metode penelitian 

eksperimen semu (Quasy experimenial design). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media power point pada pembelajaran Pesawat 

Sederhana terhadap hasil belajar Siswa kelas V SD Negeri 63/1 Simpang Karmio. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan power point dalam proses 

pembelajaran Sains dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibuktikan dengan skor 

hasil belajar siswa yang menggunakan power point lebih tinggi dari skor hasil belajar 

siswa tidak menggunakan power point.  

4) Penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Discovery terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 64/1 Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari atas nama Anita Febri dengan menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan metode discovery terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SDN. 64/1 Muara Bulian Kabupaten Batang Hari  . 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan metode 

discofery terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di SDN 64/1 Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. 
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5) Penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Demostrasi terhadap Hasil 

Belajar Cahaya dan Sifat-sifatnya pada Siswa Kelas V SDN NO 34/1 Teratai.  atas 

nama Duwi Monita. Dengan menggunakan metode penelitian Eksperimen. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan 

metode demonstrasi terhadap hasil belajar cahaya dan sifat-sifatnya di kelas V SDN 

No 34/1 Teratai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar cahaya dan sifat-sifatnya pada 

siswa kelas V SDN No 34/1 Teratai. 

Dari beberapa judul kajian penelitian yang relevan seperti dijelaskan di atas, maka 

terdapat perbedaan objek yang diteliti meskipun sama-sama menjelaskan tentang pengaruh 

metode dan model pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa. Judul skripsi yang 

saya pilih yaitu menjelaskan pengaruh metode tanya jawab terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa kelas V Sekolah Dasar. 

2.2  Metode Pembelajaran Tanya Jawab 

Menurut Sudjana (2009:78), metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Didukung oleh pendapat Yamin (2009: 48) menjelaskan bahwa metode adalah cara yang 

digunakan untuk menggapai tujuan secara efektif dan efisien. Metode pendidikan berarti 

cara-cara yang digunakan guru agar tujuan pendidikan dapai dicapai secara efektif dan 

efisien. Didukung oleh pendapat Uno (2012: 2), metode pembelajaran didefinisikan 

sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu 

berisi tahapan tertentu. Selin itu, menurut Syah (2007: 133)  mengemukakan bahwa 
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metode mengajar merupakan cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan.  

Penggunaan teknik tanya jawab biasanya baik untuk maksud-maksud yang 

diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pembelajaran dari apa yang dibaca. 

Selain itu, tanya jawab dapat membantu menumbuhkan perhatian peserta didik dalam 

pembelajaran, serta mengembangkan kemampuannya menggunakan pengetahuan dan 

pengalaman belajarnya sehingga dapat berfungsi secara optimal. 

Dalam tanya jawab itu pula, guru bermaksud meneliti kemampuan/daya tangkap 

peserta didik untuk dapat memahami bacaan. Apakah mereka paham dengan apa yang 

dibacanya, apakah mereka mampu mengambil kesimpulan dari bacaan itu, atau mungkin 

peserta didik disuruh menceritakan kembali dengan gaya bahasanya sendiri.   

2.2.1 Pengertian Metode Tanya Jawab  

Menurut Sudjana (2009:78), metode tanya jawab adalah metode mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada 

saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. 

Menurut Syah (2007: 137), metode tanya jawab adalah cara penyajian pengajaran 

oleh guru dengan memberikan pertanyaan dan memina jawaban kepada siswa.  

Menurut Dariyo (2013: 119) memaparkan bahwa metode tanya jawab yaitu metode 

yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

siswa. pertanyaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis oleh guru, dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa 

pada waktu pembelajaran sebelumnya. Dengan jawaban-jawaban yang tepat yang 

disampaikan oleh siswa, maka guru dapat mengetahui taraf penguasaan materi, 

pengetahuan, wawasan dan kecakapan akademis para siswanya.  
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2.2.2 Dasar Pertimbangan Penggunaan Metode Tanya Jawab  

Syah (2007: 138) memaparkan beberapa dasar pertimbangan dalam menggunakan 

metode tanya jawab, yaitu:1) apabila ingin mengulang bahan pelajaran;(2) untuk 

mengetahui tingkat penguasaan materi pelajaran oleh siswa;(3) ingin membangkitkan 

perhatian siswa;(4) sebagai selingan metode mengajar lainnya; (5) merangsang siswa untuk 

berfikir kreatif dan inovatif;(6) pemberian kesempatan kepada siswa dalam mengajukan 

permasalahan terkait materi.  

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Tanya Jawab 

Syah (2007:138) menjelaskan sisi positif metode tanya jawab sebagai berikut: (1) 

dapat menarik perhatian siswa walaupun kelas dalam keadaan kurang terkendali, (2) 

melatih dan merangsang daya nalar serta daya ingatan siswa, dan (3) melatih keterampilan 

menjelaskan serta keberanian mengemukakan pendapat secara lisan dengan tertib dan 

teratur. 

Sementara itu, sisi negatif metode tanya jawab adalah sebagai berikut:  

(1) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

pemahaman siswa. 

(2) Tidak semua siswa berani mengemukakan pendapat dan terampil menjelaskan dan 

memberikan jawaban secara lugas dan teratur.  

(3) Akan banyak menyita waktu bila terjadi perbedaan dan silang pendapat. 

(4) Adanya keterbatasan waktu, sehingga tidak memungkinkan seluruh siswamendat 

giliran menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan.  

(5) Adanya dominasi kegiatan pembelajaran oleh siswa yang memiliki keterampilan 

bertanya dan menjelaskan dengan kemampuan yang memadai.  

2.2.4 Pengertian Hasil Belajar 
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Menurut Ani (Febri, 2015:23) “ Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh setelah menjalani proses belajar”. Hasil belajar juga merupakan kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Sedangkan menurut Nashar (Febri,2015:23) mengungkapkan bahwa “Hasil belajar 

adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk 

berhasil dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional 

tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang diarahkan oleh siswa untuk mencapai 

tujuan belajar”.  

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor 

kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti 

yang dikemukakan oleh Clark (Sudjana, 2009: 39) bahwa hasil belajar siswa di sekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.  

Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, seperti 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan psikis. Faktor tersebut banyak menarik perhatian para ahli 

pendidikan untuk diteliti, seberapa jauh kontribusi/sumbangan yang diberikan oleh faktor 

tersebut terhadap hasil belajar siswa. adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan 

hal yang logis dan wajar, sebab akibat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku 

individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus merasakan, adanya suatu kebutuhan 

untuk belajar dan berprestasi. Ia harus berusaha mengarahkan segala daya dan upaya untuk 

dapat mencapainya.  
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Sungguhpun demikian, hasil yang dapat diraih masih juga bergantung dari 

lingkungan. Artinya, ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang dapat menentukan 

atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar yang paling 

dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pembelajaran. Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah (Theory of school 

learning) dari Bloom yang mengatakan ada tiga variabel utama dalam teori belajar di 

sekolah, yakni karakteristik individu, kualitas pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

sedangkan Caroll berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

lima faktor, yakni (a) bakat pelajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar,(c) waktu yang 

diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas pembelajaran, dan (e) 

kemampuan individu. Berdasarkan penjelasan tersebut, semua variabel tersebut adalah 

faktor dari dalam individu kecuali kualitas pembelajaran yang merupakan faktor di luar 

individu.  

2.2.6Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan  

Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah, pemerintah telah 

merancang dan mempersiapkan berbagai dokumen terkait dengan pelaksanaan kurikulum 

2013. Salah satu dokumen tersebut adalah buku ajar baik untuk guru dan siswa yang 

memiliki peran dan fungsi masing-masing. Dalam satu semester terdapat beberapa tema 

yang berisi bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Setiap tema terdiri atas 4 

subtema yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan. Dalam satu subtema 
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terdiri dari 6 pembelajaran yang harus dituntaskan dalam waktu seminggu dimana setiap 

satu hari guru bersama siswa menyelesaikan satu pembelajaran yang terdiri atas beberapa 

variasi bidang studi.  

Menurut buku panduan pembelajaran, pada kelas V Sekolah Dasar, pada semester 

satu terdapat 5 tema dimana tiap tema terdiri dari 3 subtema yang diuraikan dalam 6 

pembelajaran.  

Di kelas V Sekolah Dasar terdapat beberapa tema untuk kegiatan pembelajaran. 

Tema-tema tersebut antara lain Benda-benda di Lingkungan Sekitar, Peristiwa dalam 

Kehidupan, Kerukunan dalam Bermasyarakat, Sehat itu Penting, Bangga Sebagai Bangsa 

Indonesia dan lain sebagainya. Pada Tema 2 yaitu Peristiwa dalam Kehidupan di kelas V 

terdapat 3 subtema, yaitu Macam-macam Peristiwa dalam Kehidupan, Peristiwa-peristiwa 

Penting serta Manusia dan Peristiwa Alam. Setiap subtema diuraikan dalam beberapa 

kegiatan pembelajaran yang merupakan perpaduan berbagai bidang studi. Dalam subtema 

2 terdiri dari beberapa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar setiap bidang studi. 

Pemetaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar bidang studi yang tercakup dalam tema 

2 Peristiwa dalam Kehidupan subtema 2 Peristiwa-peristiwa Penting. (dipaparkan dalam 

lampiran 2.1). 

2.3 Hipotesis Penelitian  

 Secara statistik dapat dirumuskan uji kesamaan dua rata-rata pada uji sampel pihak 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ˃ μ2 

Keterangan : 
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(μ1) = rata- rata hasil belajar Tema 2 Subtema 2 Peristiwa-peristiwa penting yang    

menggunakan  metode  tanya jawab. 

(μ2) = rata- rata hasil belajar Tema 2 Subtema 2 Peristiwa-peristiwa penting yang    tidak 

menggunakan  metode  tanya jawab. 

Uji hipotesis atau uji t (Sudjana, 2010:144), dengan rumus sebagai berikut: 

thitung=  

X1 = Skor rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen  

X2 = Skor rata-rata hasil belajar siswa kelompok Eksperimen  

S1
2 = 

Varian kelompok Eksperimen  

S2
2 = 

Varian kelompok Kontrol 

n1 = Jumlah siswa kelas Eksperimen  

n2 = Jumlah siswa kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah  terima Ho jika thitung ˃ t(1-α), dengan taraf nyata α = 0.05  dan dk 

= n1 + n2 -2 . Untuk harga t yang lain H0 ditolak. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan metode tanya jawab terhadap hasil belajar siswa. 

2.4 Kerangka Berfikir  

Dalam penelitian ini membahas dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, 

variabel bebas (X) yaitu Metode Pembelajaran tanya jawabdimana variabel bebas ini 

merupakan variabel yang disampaikan kepada siswa untuk memenuhi hasil dari variabel 

terikat, variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar siswa.  
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Penelitian ini diawali dengan mulainya pembelajaran Tema 2 Peristiwa dalam 

Kehidupan pada Subtema 2 peristiwa-peristiwa penting yang erdiri dari 6 kegiatan 

pembelajaran dan harus diselesaikan dalam jangka waktu seminggu. Sebelumnya, siswa 

telah dibagi menjadi dua kelompok belajar dimana salah satunya merupakan kelas 

eksperimen yang menerapkan metode pembelajaran tanya jawab selama proses 

pembelajaran. Sementara kelompok yang lain merupakan kelas kontrol yang menerapkan 

metode pembelajaran konvensional atau yang biasa dilakukan guru pada umumnya. 

Setelah itu, peneliti memberikan tes untuk mengetahui kemampuan setiap siswa pada 

setiap kelas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol untuk dibandingkan. Lalu, 

peneliti melakukan uji normalitas pada masing-masing data hasil belajar yang diperoleh. 

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas. Namun, jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka 

dilanjutkan dengan uji Mann Whiteney. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data 

bersifat homogen, maka selanjutnya dilakukan uji t. Sedangkan, jika data tidak bersifat 

homogen, maka selanjutnya dilakukan uji t’. Langkah-langkah tersebut juga dilakukan 

pada data kelas kontrol untuk mengetahui adanya pengaruh dan perbedaan di antara data 

kelas eksperimen dan data kelas kontrol. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada terdapat pada bagan kerangka berfikir berikut.  
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Sumber : Modifikasi tesis Suci Hayati  

 

Pembelajaran Tema 2 Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema 2 peristiwa-peristiwa penting (Mulai Penelian) 

Siswa  

Pembelajaran  menggunakan  metode 

tanya jawab (kelas eksperimen) 

Data hasil belajar 

kelas eksperimen 

uji normalitas  

uji homogenitas  

Ya  

Uji man 

Whiteney 

Jika 

tidak 

Uji t 

 

Uji t ‘ 

Pembelajaran tanpa 

menggunakan metode tanya 

jawab (kelas kontrol) 

 

Data hasil belajar 

kelas kontrol  

uji normalitas  

 

Uji 

homogenitas 

 
Ya 

 

jika 

tida

k 
Uji t 

Uji t ‘ 

 

Uji man 

Whiteney 

 

Jika tidak  Jik
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tid

ak 

Selesai  


