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Perbandingan Kompetensi Belajar IPA Siswa yang Menerapkan Strategi Active 
Learning Tipe Question Student Have dengan Every One Is A Teacher Here di 

Kelas VII SMPN 25Padang. 
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Penelitian ini didasarkan pada permasalahan di SMP Negeri 25 Padang yaitu 
rendahnya kompetensi belajar siswa yang disebabkan karena rendahnya minat belajar siswa 
selama proses pembelajaran dan dan hasil belajar siswa masih di bawah KKM. Cara 
mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan menerapkan strategi Active Learning, 
diantaranya tipe Question Student Have (QSH) dan tipe Every One Is A Teacher Here (ETH) 
di kelas, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi belajar siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi belajar IPA siswa yang menerapkan 
strategi Active Learning tipe QSH dengan tipe ETH di Kelas VII SMPN 25 Padang. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan rancangan The Statis Group Comparison 
Design. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelas VII yang berjumlah 8 kelas. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yang terpilih yaitu Kelas 
VII 2 sebagai kelas eksperimen I dan Kelas VII 3 sebagai kelas eksperimen II. Hipotesis pada 
penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kompetensi belajar IPA siswayang menerapkan 
strategi Active Learning tipeQSH dengan tipeETHdi Kelas VII SMPN 25 Padang, uji 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t. Hasil analisis data didapatkanrata-rata nilai 
ranah kognitif kelas eksperimen I (QSH)sebesar 85,93 dan eksperimen II (ETH)sebesar 
81,25, rata-rata nilai ranah afektif kelas eksperimen I sebesar 85,67dan eksperimen II sebesar 
82,75, rata-rata nilai ranah psikomotor kelas eksperimen I sebesar 92,56 dan eksperimen II 
sebesar 87,75. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pada ranah kognitif, ranah afektif dan 
ranah psikomotor thitung >ttabel berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan yang signifikan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan kata lain 
kompetensibelajarsiswa yang menerapkan StrategiActive Learningtipe QSH lebih tinggi 
daripada kompetensi belajar siswa yang menerapkan strategi Active LearningtipeETHdi 
Kelas VII SMPN 25 Padang. 
 

 


