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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritik 

1. Rasa Ingin Tahu   

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Setiap orang selalu memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu 

menurut Daryanto (2013: 138) merupakan suatu tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari suatu yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. Listyarti (2012: 6) berpendapat, rasa 

ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat dan didengar. Sedangkan Mustari (2011:85) menyatakan, rasa 

ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek 

secara alamiah seperti eksplorasi, investigas dan belajar. 

Mustari (2011: 87) menjelaskan, rasa ingin tahu makhluk lain 

selain manusia lebih didasarkan oleh naluri (instinct) atau idle curiosity. 

Naluri didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan 

sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti 

tumbuhan dan hewan tetapi manusia mempunyai akal budi yang terus 

berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Siswa 

hendaknya diberi kebebasan untuk melakukan dan melayani rasa ingin 

tahu mereka sendiri. Siswa hanya diberikan cara-cara untuk mencari 
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jawaban dari pertanyaan yang mereka dapatkan. Apabila pertanyaannya 

tentang pengetahuan, maka siswa tersebut diberi Ensiklopedia. 

Kemendiknas (2010: 10) menuliskan, rasa ingin tahu adalah 

sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. Totalitas psikologis dan sosiologis kultural mengelompokkan 

rasa ingin tahu dalam olah pikir. Rasa ingin tahu yang kuat merupakan 

motivasi kaum ilmuwan. 

b. Indikator Rasa Ingin Tahu  

Rasa ingin tahu memiliki beberapa indikator. Narwanti (2011: 67) 

mengungkapkan indikator rasa ingin tahu sebagai berikut:  

1) Penerapan eksplorasi dalam pembelajran 

2) Memanfaatkan media pembelajaran (cetak dan elektronik) yang 

membutuhkan keingintahuan  

3) Membutuhkan keingintahuan untuk melakukan penelitian  

4) Berwawasan luas 

Kemendiknas (2010:34) menyatakan, indikator rasa ingin tahu 

yaitu: 

1) Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi 

yang terkait dengan pelajaran.  

2) Membaca atau mendiskusikan gejala alam yang baru terjadi.  

3) Bertanya tentang beberapa peristiwa alam, sosial, budaya, ekonomi, 

politik, teknologi yang baru didengar.  
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4) Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi 

di luar yang dibahas di kelas. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa rasa ingin 

tahu yaitu kemauan yang telah diwujudkan dalam tindakan untuk 

memenuhi kebutuhannya mengenai apa yang ingin diketahui lebih 

mendalam. Rasa ingin tahu akan mendorong siswa untuk mengetahui 

lebih banyak tentang segala sesuatu yang ingin diketahui. 

 

2. Prestasi Belajar Matematika 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri dari 2 (dua) kata prestasi dan belajar. 

Poerwadarminta (2006: 787) menyampaikan, prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Menurut Mulyasa (2005: 189), belajar pada hakekatnya merupakan 

usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhanya. 

Setiap belajar yang dilakukan oleh peserta didik akan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam dirinya, yang oleh Bloom dan kawan-

kawan dikelompokkan ke dalam kawasan kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

prestasi belajar adalah pencapaian hasil usaha sadar yang telah dilakukan 

siswa di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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b. Tipe Prestasi Belajar 

Sudjana (2005: 50-52) menguraikan tentang tipe prestasi belajar 

siswa yang meliputi: 

1) Tipe Prestasi Belajar Bidang Kognitif 

a) Tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan (Knowledge) 

Pengetahuan hafalan dimaksudkan sebagai terjemahan 

dari kata knowledge dari Bloom. Cakupan dalam pengetahuan 

hafalan termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual, 

disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu 

diingat kembali seperti batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, 

ayat, rumus, dan lain-lain. 

b) Tipe prestasi belajar pemahaman (Comprehention) 

Tipe prestasi belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat 

dari tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan. Pemahaman 

memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu 

konsep, untuk itu maka diperlukan adanya hubungan atau 

pertautan, antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep 

tersebut. 

c) Tipe prestasi belajar penerapan (aplikasi) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, dan 

mengabstraksi suatu konsep, ide, rumus, dan hukum dalam 

situasi yang baru. Misa1nya, memecahkan persoalan dengan 

menggunakan rumus tertentu dan menerapkan suatu dalil atau 
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hukum dalam suatu persoalan tertentu. Jadi, dalam aplikasi 

harus ada konsep, teori, hukum, dan rumus. Dalil hukum 

tersebut, diterapkan dalam pemecahan suatu masalah (situasi 

tertentu). Dengan perkataan lain, aplikasi bukan keterampilan 

motorik tapi lebih banyak keterampilan mental. 

d) Tipe prestasi belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai suatu 

integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian yang mempunyai arti, atau mempunyai tingkatan 

(hirarki). Analisis merupakan tipe prestasi belajar yang 

kompleks, yang memanfaatkan unsur tipe prestasi belajar 

sebelumnya, yakni pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. 

Analisis sangat diperlukan bagi para siswa sekolah menengah 

apalagi di Perguruan Tinggi, akan tetapi mengajarkan peserta 

didik untuk melakukan analisis sejak dini sangat penting untuk 

menumbuhkan kreatifitas dan kemandirianya dimasa yang akan 

datang.  

e) Tipe prestasi belajar sintesis 

Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis tekanan 

pada kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian 

yang bermakna, pada sintesis adalah kesanggupan menyatukan 

unsur atau bagian menjadi satu integritas. 
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f) Tipe prestasi belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan 

tentang nilai sesuatu berdasarkan, judgment  (penilaian) yang 

dimilikinya, dan kriteria yang dipakainya. Tipe prestasi belajar 

ini dikategorikan paling tinggi, dan terkandung semua tipe 

prestasi belajar yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tipe 

prestasi belajar evaluasi, tekanan pada pertimbangan sesuatu, 

nilai, mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya, dengan 

menggunakan kriteria tertentu. 

2) Tipe prestasi belajar bidang afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah 

meguasai bidang kognitif tingkat tinggi. Tipe prestasi belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 

atensi atau perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan lain-

lain. 

3) Tipe prestasi belajar bidang psikomotor 

Prestasi belajar bidang psikomotorik peserta didik tampak 

dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak 

individu. Ada 6 tingkatan keterampilan yakni: 

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak 

sadar). 
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b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Kemampuan perseptual termasuli di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif motorik dan lain-lain. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonis-

an, dan ketepatan. 

e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana 

sampai pada keterampilan yang kompleks. 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan non descursive komuni-

kasi seperti gerakan ekspresif, dan interpretatif.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa prestasi 

belajar siswa yaitu hasil evaluasi belajar yang telah diikuti oleh siswa 

yang  meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Prestasi belajar 

siswa dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada aspek 

kognitif. 

 

3. Materi Kesebangunan dan Simetri 

Mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah 
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b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar mata pelajaran matematika kelas V semester II 

dengan Standar Kompetensi memahami sifat-sifat bangun dan hubungan 

antar bangun pada siswa yaitu: 

a. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

b. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

c. Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana 

d. Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri 

e. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun 

ruang sederhana 

Pengertian kesebangunan menurut Sumanto (2008:166) yaitu 

pasangan bangun sejenis yang perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya sama 

dan sudut-sudut bersesuaiannya sama besar sedangkan Bangun datar yang 
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tidak sejenis disebut tidak sebangun. Pengertian simetri menurut Sukirman 

(2007:12.31) yaitu seimbang pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika 

kedua belah bagian suatu benda sama, dikatakan simetris, atau setangkup. 

Simetri terdiri dari simetri lipat dan simetri putar. Menurut Sumanto 

(2008:172) simetri lipat dan yaitu. jika suatu bangun dilipat dan sisi-sisi 

lipatannya saling berimpit dengan tepat. Hartuti (2010:173) berpendapat 

bahwa suatu bangun dikatakan memiliki simetri lipat, jika saat dilipat 

terhadap suatu garis dapat menempati bingkai dengan tepat. 

Hartuti (2010:174) menjelaskan, simetri putar adalah cara suatu 

bangun datar menempati bingkainya dengan cara diputar. Pusat putar adalah 

titik pada suatu bangun datar yang apabila bangun datar diputar melalui titik 

tersebut, bangun datar dapat menempati bingkainya lebih dari satu kali. Jika 

diputar pada titik pusat yang sama, dapat kembali menempati bingkainya 

lebih dari satu kali dalam satu putaran penuh, bangun itu dikatakan memiliki 

simetri putar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa materi 

Kesebangunan dan Simetri yaitu materi pelajaran matematika yang 

diajarkan pada siswa kelas V agar siswa memiliki kemampuan dalam 

memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.  

 

4. Strategi Pembelajaran Active Learning  

a. Pengertian  Strategi Pembelajaran Active Learning 

Pembelajaran yaitu, segala upaya yang dilakukan oleh guru 

(pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara implisit, di 
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dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan (Sutikno, 2009:32).  

Action learning adalah belajar sekaligus bertindak memberi siswa 

kesempatan untuk mengalami penerapan topik dan isi materi yang 

dipelajari atau didiskusikan dalam kelas dalam situasi kehidupan 

sesungguhnya. Sebuah proyek luar kelas menghadap kan mereka untuk 

menjadi kreatif dalam bertukar pendapat tentang penemuan mereka 

dengan sesama siswa (Silberman, 2009:61).  

Penggunaan metode active learning (belajar aktif) pada setiap 

materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan 

dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang baru 

disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar murid 

dapat belajar secara aktif guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna 

sedemikian rupa, sehingga siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

belajar (Mulyasa, 2004:241). 

Ciri-ciri pembelajaran matematika menurut pandangan 

konstruktivis adalah sebagai berikut: 

1) Siswa terlibat secara aktif dalam belajarnya. Siswa belajar 

matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir.  

2) Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain yang 

menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa agar pemahaman 

terhadap informasi (materi) komplek terjadi.  

3) Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang 

dasarnya adalah pemecahan masalah (Hujono, 2004:10). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran active learning yaitu upaya dalam kegiatan pembelajaran 

Peningkatan Rasa Ingin Tahu…, Anindya Irma Dian Saputri, FKIP UMP, 2016



15 

yang dapat mendorong agar siswa aktif selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa yaitu siswa termotivasi 

untuk belajar dengan aktif. 

b. Metode  Question Student Have (Pertanyaan Siswa) 

Metode Question Student Have ini digunakan untuk mempelajari 

tentang keinginan dan harapan siswa sebagai dasar untuk 

memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini menggunakan 

sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan. Hal 

ini sangat baik digunakan pada siswa yang kurang berani 

mengungkapkan pertanyaan, keinginan dan harapan-harapannya melalui 

percakapan (Hartono, 2009:2). 

Prosedur metode Question Student Have sebagai berikut: 

1) Bagikan kartu kosong kepada siswa. 

2) Mintalah setiap siswa menulis beberapa pertanyaan yang mereka 

miliki tentang mata pelajaran atau sifat pelajaran yang sedang 

dipelajari. 

3) Putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu 

diedarkan pada peserta berikutnya, peserta tersebut harus 

membacanya dan memberikan tanda cek di sana jika pertanyaan 

yang sama yang mereka ajukan. 

4) Saat kartu kembali pada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa 

semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut. Fase ini 

akan mengidentifikasi pertanyaan mana yang banyak dipertanyakan. 
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Jawab masing-masing pertanyaan tersebut dengan: 

a) Jawaban langsung atau berikan jawaban yang berani. 

b) Menunda jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai 

waktu yang tepat. 

c) Meluruskan pertanyaan yang tidak menunjukkan suatu 

pertanyaan. 

5) Panggil beberapa peserta berbagi pertanyaan secara sukarela, 

sekalipun pertanyaan mereka tidak memperoleh suara terbanyak. 

6) Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin dijawab pada pertemuan berikutnya 

(Hartono, 2009:2). 

Variasi metode Question Student Have sebagai berikut: 

1) Jika kelas terlalu besar dan memakan waktu saat memberikan kartu 

pada siswa, buatlah kelas menjadi sub-kelompok dan lakukan 

instruksi yang sama. Atau kumpulkan kartu dengan mudah tanpa 

menghabiskan waktu dan jawab salah satu pertanyaan. 

2) Meskipun meminta pertanyaan dengan kartu indeks, mintalah peserta 

menulis harapan mereka dan atau mengenai kelas, topik yang akan 

anda bahas atau alasan dasar untuk partisipasi kelas yang akan 

mereka amati. 

3) Variasi dapat pula dilakukan dengan meminta peserta untuk 

memeriksa dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 

kelompok tersebut, sehingga fase ini akan dapat mengidentifikasi 
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pertanyaan mana yang mendapat jawaban terbanyak, sebagai indikasi 

penguasaan anak terhadap objek yang dipertanyakan (Hartono, 

2009:3). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode  

question student have (pertanyaan siswa) yaitu suatu cara yang dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif bertanya 

tentang materi yang sedang dipelajari. Siswa yang satu menanyakan 

materi yang belum jelas dan dijawab oleh siswa lainnya, yang 

selanjutnya guru meluruskan jawaban siswa yang belum memuaskan.  

 

B. Penelitian Yang Relevan    

Beberapa penelitian tentang pembelajaran aktif (active learning) sudah 

cukup banyak dilakukan antara lain oleh: 

1. Chadmelia (2014) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Question Student Have (QSH) Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan di 

Kelas XI Sma Negeri 5 Pekanbaru”. Jenis penelitian eksperimen dengan 

desain penelitian pretest-posttest. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

thitung>ttabel (2,258 > 1,67) yang artinya penerapan model pembelajaran 

kooperatif Question Student Have (QSH) dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan di 

kelas XI SMA Negeri 5 Pekanbaru, dengan peningkatan sebesar 6,53 %. 

2. Yuliska (2014) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Question 

Student Have Dalam Mata Pelajaran Geografi Untuk Meningkatkan Hasil 
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Belajar Siswa Kelas VIII MTSN Tunkob Aceh Besar”. Jenis Penelitian  

Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian yaitu: (1) Persentase ketuntasan 

secara individual meningkat siklus I dari 25 siswa ada 6 siswa yang belum 

tuntas, dan siklus II dari 25 siswa 2 siswa yang belum tuntas, persentase 

ketuntasan klasikal meningkat dari 76 % menjadi 90%; (2) Kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran selama siklus pertama dan kedua 

mengalami peningkatan yaitu dikategorikan baik dengan perolehan skor 

2,24 dan kategori sangat baik dengan perolehan skor 3,54.(3) Respon 

siswa terhadap pembelajaran Question Student Have baik. Hal ini 

didasarkan pada persentase yang diperoleh yaitu respon rata-rata siswa 

terhadap komponen pembelajaran 91 persen baru, 79 persen menarik, 91 

persen berminat dan 87 persen siswa menyatakan bahwa model 

pembelajaran Question Student Have memperjelas pemahaman siswa 

terhadap materi materi yang telah diajarkan. 

3. Rinaldi (2015) yang berjudul “Pengaruh Strategi Belajar Question Student 

Have (Pertanyaan Dari Siswa) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Standar 

Kompetensi Menjelaskan Dasar - Dasar Sinyal Video Di Smk Raden 

Patah Mojokerto”. Jenis penelitian True Experimental Design dan 

menggunakan desain Posttest-Only Control Design. Hasil menunjukkan 

bahwa: hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Question Student 

Have, pada uji-t adalah thitung = 3,03 dan t tabel 1,67 sehingga terdapat 

daerah penolakan H0 karena 3,03 > 1,67. Berdasarkan hasil penelitian di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang 
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mendapatkan pembelajaran strategi Question Student Have lebih baik 

daripada rata-rata hasil belajar siswa yang tidak mendapatkan 

pembelajaran strategi Question Student Have. Respon siswa terhadap 

pembelajaran secara keseluruhan adalah positif dan termasuk dalam 

kriteria respon baik dengan rata-rata persentase respon siswa sebesar 

81,40%. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai 

dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu 

pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan untuk menjaga 

perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.   

Siswa yang sebelumnya belum pernah mendapatkan pembelajaran 

menggunakan metode active learning, ketuntasan belajarnya masih kurang. 

Siswa dalam ruang kelas biasanya tidak sepenuhnya dapat memperhatikan 

pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan. Siswa perhatian pada awal 

pembelajaran dan akan menurun perhatiannya seiring berjalannya waktu 

pembelajaran. Hal tersebut merupakan kondisi umum yang sering terjadi di 

lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi 

hal tersebut dengan menerapkan pembelajaran active learning menggunakan 

metode Question Student Have.  
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Melalui pembelajaran active learning, diharapkan dapat meningkatkan 

rasa ingin tahu siswa selama mengikuti pembelajaran yang akan berdampak 

pada pencapaian prestasi belajar siswa yang optimal. Adapun alur pikir 

penelitian tindakan kelas ini dapat peneliti jabarkan dalam bagan di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian Tindakan Kelas 
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D.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir, maka 

dirumuskan hipotesis tindakannya yaitu melalui pembelajaran Question 

Student Have, rasa ingin tahu dan prestasi belajar matematika siswa kelas V 

SD Negeri I. 
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