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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi 

siswa kelas VIII menggunakan strategi pembelajaran Learning Start with a Question 

dan Question Studen Have pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia. Hasil 

belajar siswa pada penelitian ini ditekankan pada perbedaan hasil belajar kognitif. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen pendidikan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIG sebagai kelas 

eksperimen I (pembelajaran menggunakan strategi LSQ) , VIIIB sebagai kelas 

eksperimen II (pembelajaran dengan strategi QSH) dan VIIIG sebagai kelas kontrol  

yang masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. Nilail rata-rata hasil belajar siswa 

yang menggunakan strategi LSQ (71,50), QSH (71,50), dan kontrol (65,83)  Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode tes. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif yaitu analisis 

yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari penafsiran terhadap data, serta 

hasil belajar. Penelitian ini menggunakan uji analasis variansi satu jalan (One Way 

Anova) dan diperoleh nilai probabilitas yang sebelumnya menggunakan uji 

normalitas dan homogenitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi 

normal karena signifikansi dari penelitian ini lebih besar dari alpha (0,05), yaitu LSQ 

(0,200), QSH (0,085), kontrol (0,69), sedangkan untuk uji homogenitas diperoleh 

sampel yang berasal dari populasi yang sama atau homogen, Hasil analisis data 

menggunakan Anova diperoleh nilai signifikansi 0,000<0,05, sehingga disimpulkan 

bahwa hasil belajar biologi  menggunakan strategi Learning Start with a Question 

dan Question Student Have pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Kata kunci: strategi Learning Start with a Question, strategi Question Student 

Have, hasil belajar. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan yang berkualitas 

tidak lepas dari peran guru, sehingga 

guru dituntut untuk selalu aktif 

mencari strategi pembelajaran yang 

bisa membangkitkan minat belajar 

siswa. Selain guru, faktor penting 

lainnya adalah strategi pembelajaran. 

Sekolah sebagai suatu institusi atau 

lembaga pendidikan idealnya harus 

mampu melakukan proses edukasi, 

sosialisasi dan transformasi. Dengan 

kata lain, sekolah yang bermutu adalah 

sekolah yang mampu berperan sebagai 

proses edukasi (proses pendidikan 

yang menekankan pada kegiatan 

mendidik dan mengajar), proses 

sosialisasi (proses bermasyarakat 

terutama bagi anak didik), dan wadah 

proses transformasi (proses perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik / 

lebih maju).  

Dalam interaksi edukatif 

unsur guru dan siswa harus aktif, tidak 

mungkin terjadi proses interaksi 

edukatif bila hanya satu unsur yang 

aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, 

dan perbuatan. Dalam sistem 

pengajara dengan pendekatan  

 

keterampilan proses, siswa harus lebih 

aktif daripada guru. Guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator. 

Pada umumnya guru mengajar masih 

bersifat monoton yaitu pembelajaran 

yang berpusat pada guru (Teacher 

Centre) sehingga situasi belajarnya 

terpusat pada guru. Selain itu strategi 

yang digunakan tidak bervariasi 

(kurang menarik) sehingga siswa 

mengalami kesulitan  dalam mengikuti 

pelajaran dikarenakan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dirasakan kurang tepat dan 

kurang menarik. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang dilibatkan secara aktif 

dalam mengajar. Dalam proses belajar 

mengajar di kelas juga terlihat siswa 

tidak bersemangat dan siswa merasa 

bosan karena tidak dilibatkan dalam 

proses belajar mengajar.  

Pendekatan pembelajaran 

perlu penekanan pada pembelajarn 

aktif. Salah satu tujuan dari 

pembelajaran aktif adalah untuk 
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menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan menciptakan 

pengalam belajar yang tidak mudah 

dilupakan oleh siswa. Pembelajaran 

aktif memiliki berbagai macam 

setrategi. Namun pada penelitian ini 

peneliti memilih dua strategi 

pembelajaran yaitu Learning Starts 

with a Question (LSQ) dan Question 

Student Have (QSH). Kedua strategi 

ini memotivasi siswa untuk belajar dan 

berani bertanya sehingga siswa mampu 

mengingat materi yang diajarkan. 

Strategi Learning Starts with 

a Question dalam proses pembelajaran 

diharapkan mampu memotivasi dan  

membangkitkan rasa percaya diri 

untuk mengemukakan pendapatnya, 

membangkitkan minat siswa untuk 

sesuatu sehingga akan menimbulkan 

keinginan untuk mempelajarinya dan 

juga menarik perhatian siswa dalam 

belajar,  sedangkan strategi Question 

Student Have mendorong siswa untuk 

berpikir dalam memecahkan masalah 

suatu soal, menyelediki dan menilai 

penguasaan siswa tentang bahan 

pelajaran. 

Pada dasarnya penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Starts 

with a Question dan Question Student 

Have merupakan strategi yang dalam 

penerapannya siswa dituntut untuk 

membaca materi kemudian membuat 

pertanyaan tentang materi yang 

diajarkan dalam bentuk tulisan.. 

Hal ini selaras dengan Zaini 

(2007:16), yang menyatakan bahwa 

suatu strategi yang menuntut siswa 

bertanya dalam bentuk tulisan. 

Penelitian ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Titik 

Yulianti (2011), bahwa proses 

pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran Learning Starts with a 

Question dan Question Student Have 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

IPA Biologi. 

Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti mengadakan penelitian 

tentang: “PERBANDINGAN HASIL 

BELAJAR DENGAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN LEARNING 

STARTS WITH A QUESTION DAN 

QUESTION STUDEN HAVE PADA 

SISWA KELAS VIII SMP N 2 
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COLOMADU KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

: 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen pendidikan yang 

dilaksanakan di SMP N 2 Colomadu 

Karanganyar Tahun Ajaran 2012 

tanggal 27 September 2012 sampai 

tanggal 26 Januari 2013. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMP N 2 Colomadu 

Karanganyar. Sampel yang diambil 

sebanyak 90 siswa yang terdiri 60 

siswa sebagai kelas eksperimen dan 30 

siswa sebagai kelas control. Teknik 

pengambilan sampel adalah Random 

Sampling. Variabel bebasnya adalah 

strategi Learning Starts with a 

Question dan Question Student Have, 

sedangkan variable terikatnya adalah 

hasil belajar Biologi siswa kelas VIII 

SMP N 2 Colomadu Karanganyar. 

Tehnik pengumpulan datanya antara 

lain wawancara, observasi, 

dokumentasi dan test. Adapun tehnik 

analisis data menggunakan analisis 

variansi anova satu jalan (One Way 

Anova). 

HASIL PENELITIAN 

Data yang dikumpulkan 

peneliti dalam penelitian yaitu berupa 

data dalam satu ranah yaitu ranah 

kognitif, berupa data hasil belajar 

biologi siswa yang diperoleh dengan 

menggunakan instrumen tes hasil 

belajar yang diberikan sebagai tes 

kemampuan akhir (postest).  

a. Hasil belajar biologi kelas Learning 

Starts with a  Question (LSQ) 

Berdasarkan hasil tabulasi data 

diperoleh skor hasil belajar biologi 

nilai tertinggi 100 dan terendah 60, 

nilai rata-rata (mean) sebesar 79,83. 

Hasil pengelompokan dengan 

interval yang dilakukan terhadap 

data hasil belajar biologi siswa 

kelas LSQ dideskripsikan pada tabel 

4.1 

Tabel 4.1. Hasil pengelompokan 

data hasil belajar biologi siswa 

kelas Learning Starts with a 

Question (LSQ) 

Iinterval Xi Fi Fk Frekuensi 

relatif 

51-60 55,5 1 1 3,33% 

61-70 65,5 7 8 23,33% 

71-80 75,5 11 19 36,67% 
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81-90 85,5 5 24 16,67%  

91-100 95,5 6 30 20%   

Jumlah  30  100%   

 

b. Hasil belajar biologi kelas Question 

Student Have (QSH) 

Berdasarkan hasil tabulasi data dan 

perhitungan diperoleh skor hasil 

belajar biologi kelas Question 

Student Have nilai tertinggi 90 dan 

terendah 55, nilai rata-rata sebesar 

71,50. Hasil pengelompokan 

dengan interval yang dilakukan 

terhadap data hasil belajar biologi 

siswa kelas Question Student Have 

dideskrisikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil pengelompokan 

data hasil belajar biologi siswa 

kelas Question Student Have 

(QSH) 

interval Xi Fi Fk Frekuens

i relatif 

51-60 55,5 5 5 16,67% 

61-70 65,5 10 15 33,33% 

71-80 75,5 11 26 36,67% 

81-90 85,5 4 30 13,33% 

Jumlah  30  100% 

 

c. Hasil belajar biologi kelas kontrol 

(Konvensional) 

Berdasarkan hasil tabulasi data dan 

perhitungan diperoleh skor hasil 

belajar biologi kelas kontrol 

(konvensounal) nilai tertinggi 85 

dan terendah 45, nilai rata-rata 

sebesar 65,83. Hasil 

pengelompokan dengan interval 

yang dilakukan terhadap data hasil 

belajar biologi siswa kelas Question 

Student Have dideskrisikan pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil pengelompokan 

data hasil belajar biologi siswa 

kelas control (Konvensional) 

interval Xi Fi F

k 

Frekuensi  

relatif 

41-50 45,5 3 3 10% 

51-60 55,5 8 1 26,67% 

61-70 65,5 12 8 40% 

71-80 75,5 5 19 16,67% 

81-90 85,5 2 24 6,67% 

jumlah  30  100% 

Berdasarkan tabel di atas 

dapat dibuat diagram batang 

distribusi frekuensi hasil belajar 
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siswa dalam aspek kognitif sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 4.1 Diagram hasil 

belajar antara kelas Learning 

Starts with a Question, Question 

Student Have, dan kelas Kontrol 

(Konvensional) Pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Pada 

Manusia. 

Adapun tehnik analisis data 

pada penelitian ini meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, sedangkan uji 

homogenitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang 

sama. Apabila syarat tersebut 

terpenuhi maka pengujian hipotesis 

dapat dilakukan. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk 

menguji sampel data yang telah 

mewakili populasi apakah 

memiliki distribusi normal atau 

tidak. Teknik uji yang digunakan 

adalah Kolmogorov-Smirnov 

pada α = 0,05. Rangkuman hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4. Hasil uji Normalitas 

hasil belajar biologi antara 

kelas Learning Starts with a 

Question, Question Student 

Have, dan Konvensional. 

 
Kelas  sig. Keterangan 

Learning Starts 

with a Question 

(LSQ) 

0,200 Normal 

Question Student 

Have (QSH) 
0,085 Normal 

Konvensional 0,069 Normal 

 

Dari tabel di atas 

diketahui nilai probabilitas 

signifikansi (sig.) masing-masing 

data lebih besar dari alpha 

(0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel 

dari masing-masing variabel 
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berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Analisis ini bertujuan untuk 

menguji apakah sampel dalam 

penelitian ini berasal dari 

populasi yang memiliki variansi 

yang sama atau tidak. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

uji homogenitas untuk data hasil 

belajar biologi siswa diperoleh 

nilai probabilitas signifikansi 

(sig.) lebih besar dari alpha 

(0,05) yaitu 0,662. Dengan 

demikian diperoleh keputusan uji 

bahwa H0 diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga kelas 

memiliki variansi yang 

homogen. 

c. Pengujian Hipotesis  

Setelah data yang terkumpul 

dinyatakan berdistribusi normal 

dan homogen selanjutnya 

dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan anova satu 

jalan (One Way Anova). Uji 

anova adalah ingin melihat 

apakah rata-rata keempat sampel 

berasal dari populasi yang sama, 

dengan varian ketiga sampel 

adalah sama. Hasil analisis dari 

uji hipotesis secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil 

Uji Fhitung dan Ftabel pada Kelas 

Learning Starts with a Qustion, 

Question Student Have dan 

Kontrol (konvensional)  

One Way Anova Fhitung Ftabel Keputusan 

Hasil Belajar 14,419 3,10 H0 ditolak 

  

Berdasarkan hasil uji 

hipotesis anova satu jalan dilihat 

dari tabel 4.5 terlihat bahwa nilai 

Fhitung (14,419) lebih besar dari 

Ftabel (3,10). F tabel diperoleh dari 

nilai tabel F pada taraf signifikan 

5% dengan (df= 2, 87) yaitu 

sebesar 3,10, maka H0 ditolak 

yang berarti dari uji hipotesis 

anova satu jalan diperoleh hasil 

bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara ketiga 

kelompok pembelajaran 

eksperimen yaitu antara strategi 

pembelajaran LSQ, QSH, dan 

Kontrol (konvensional). 
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Tabel 4.6 Rangkuman Hasil uji 

beda antar kelompok 

perlakuan Learning Starts with 

a Question, Question Student 

Have dan Kontrol 

(konvensional)  

 
Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok  

Perlakuan 

Signi Tetapan 

Sign 

Keputusan 

LSQ QSH 0,002 0,05 H0 ditolak 

Kontrol 0,000 0,05 H0 ditolak 

QSH LSQ 0,002 0,05 H0 ditolak 

Kontrol 0,033 0,05 H0 ditolak 

Kontrol LSQ 0,000 0,05 H0 ditolak 

QSH 0,033 0,05 H0 ditolak 

 

Berdasarkan hasil uji 

beda antar kelompok perlakuan 

terlihat pada (Tabel 4.6) nilai 

signifikansi perlakuan Learning 

Starts with a Question dan 

Question Student Have 0,002 < 

0,05 maka H0 ditolak, yang 

berarti terdapat perbedaan rata-

rata nilai hasil postest siswa 

antara kelompok perlakuan 

dengan strategi pembelajaran 

Learning Starts With A Question 

dan Question Student Have. 

Selanjutnya perbandingan antara 

strategi pembelajaran Learning 

Starts with a Question dengan 

Kontrol terlihat nilai signifikansi 

0,000 > 0,05 maka H0 ditolak, 

yang berarti bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata nilai hasil 

postest siswa antara kelompok 

perlakuan dengan strategi 

pembelajaran Learning Starts 

with a Question dan Kontrol. 

Untuk perbandingan antara 

strategi pembelajaran Question 

Student Have dengan Kontrol 

terlihat nilai signifikan sebesar 

0,033 < 0,05 maka H0 ditolak, 

yang berarti terdapat perbedaan 

rata-rata nilai hasil postest siswa 

dengan perlakuan Queastion 

Student Have dengan Kontrol. 

 

PEMBAHASAN  

Setelah diperoleh data hasil 

belajar siswa yaitu nilai postest dari 

ketiga kelompok perlakuan selanjutnya 

dilakukan analisis data. Berdasarkan 

hasil analisis data, bahwa semua 

sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (Tabel 4.4), yaitu 

nilai signifikansi untuk kelompok 

perlakuan Learning Starts with a 

Question (0,200), kelompok perlakuan 

Question Student Have (0,085), 

kelompok perlakuan kontrol (0,069). 
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Dari ketiga kelompok perlakuan 

tersebut didapat nilai signifikansi lebih 

dari 0,05 maka semua data dari ketiga 

kelompok perlakuan berdistribusi 

normal. Setelah semua data 

berdistribusi normal selanjutnya 

dilakukan uji homogenitasadalah 

sebagai berikut (Tabel 4.5) nilai 

probabilitas sebesar (0,662) lebih besar 

dari tetapan signifikansi (0,05) maka 

dinyatakan bahwa sampel dari 

penelitian ini berasal dari populasi 

yang homogen atau sama, hal ini 

dikarenakan kelas yang digunakan 

memiliki kemampuan awal yang 

seimbang, didukung sarana dan 

prasarana yang sama, serta materi yang 

sama.Setelah data yang terkumpul 

dinyatakan berdistribusi normal dan 

homogen selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis dengan 

menggunakan One Way Anova (Tabel 

4.5). 

Hasil analisis data (Tabel 4.4) 

setelah dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan anova satu jalan (One 

Way Anova) terhadap hasil belajar 

siswa pada strategi pembelajaran 

Learning Starts with a Question, 

Question Student Have, dan kontrol 

diperoleh nilai Fhitung (14,419) lebih 

besar dari nilai Ftabel (3,10), hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

hasil belajar siswa dari ketiga 

kelompok perlakuan tersebut tidak 

sama atau berbeda nyata (Tabel 

4.5),setelah diketahui bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dari ketiga 

kelompok perlakuan, selanjutnya 

dilakukan uji lanjut anova yang 

membahas kelompok mana saja yang 

berbeda dan kelompok mana saja yang 

sama. 

Berdasarkan hasil uji lanjut 

anova diketahui bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Learning Starts with a 

Question memiliki rata-rata nilai hasil 

belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran Question Student Have 

dan Kontrol. Pembelajaran dengan 

strategi Learning Starts with a 

Question rata-rata nilai hasil 

belajarnya berbeda nyata dengan 

strategi Question Student Have dan 

Kontrol, hal ini ditunjukkan dari nilai 

signifikansi (Tabel 4.6) antara 
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Learning Starts with a Question 

dengan Question Student Have sebesar 

0,002 dan dengan kontrol sebesar 

0,000 kedua nilai signifikansi tersebut 

kurang dari tetapan signifikansi (0,05) 

sehingga H0 ditolak, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

nilai hasil belajar siswa dengan 

Learning Starts with a Question 

memiliki rata-rata nilai hasil belajar 

paling tinggi.  

Tingginya rata-rata nilai hasil 

belajar siswa terlihat bahwa 

pembelajaran yang menggunakan 

strategi pembelajaran Learning Starts 

with a Question (79,83) dibandingkan 

strategi pembelajaran Question Student 

Have(71,50) dan Kontrol (65,83) 

menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran Learning Starts with a 

Question lebih efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran pada 

materi sistem peredaran darah pada 

manusia.Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: a) strategi LSQ 

mengasah kecerdasan siswa pada saat 

siswa belajar untuk mengajukan 

pertanyaan, b) dapat mengetahui siswa 

mana yang belajar dan yang tidak 

belajar, c) materi dapat diingat lebih 

lama, sedangkan faktor yang 

mempengaruhi nilai hasil belajar siswa 

dengan strategi pembelajaran Question 

Student Have  lebih rendah karena 

faktor: a) membutuhkan waktu yang 

cukup lama, b) siswa cenderung pasif 

dan ramai sendiri dalam pembelajaran, 

c) siswa tidak bersungguh-sungguh 

dalam membaca.  

Pada dasarnya penggunaan 

strategi pembelajaran Learning Starts 

with a Question dan Question Studen 

Have dalam materi Sistem Peredaran 

Darah Pada Manusia bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan cara membuat pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang 

belum dipahami. Hal ini selaras 

dengan Zaini (2007:16), yang 

menyatakan bahwa suatu strategi yang 

menuntut siswa bertanya dalam bentuk 

tulisan. Selain itu penelitian ini relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Handayani dan Titik Yulianti bahwa 

pembelajaran menggunakan strategi 

Learning Starts with a Question 

dapatmeningkatkan hasil belajar IPA 

biologi. 
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Pada dasarnya penggunaan 

strategi pembelajaran 

menggunakan strategi Learning 

Starts with a Question dan 

Question Student Have memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama 

membuat pertanyaan tentang 

materi yang belum dipahami lalu 

ditulis dalam potongan kertas. 

Sedangkan perbedaan kedua 

strategi tersebut yaitu pada strategi 

Learning Starts with a Question 

siswa diminta membaca materi 

yang sudah ditentukan kemudian 

siswa diminta member tanda 

centang pada materi yang belum 

dipahami kemudian dirulis pada 

potongan kertas dan dikumpulkan 

baru guru membahas centangan-

centangan yang ditulis oleh para 

siswa, sedangkan strategi Question 

Student Have yaitu dimana strategi 

yang yang mengharuskan siswa 

menuliskan satu pertanyaan yang 

belum dipahami kemudian kertas 

tersebut diberikan pada teman 

sampingnya dan seterusnya, pada 

saat menerima kertas yang berisi 

pertanyaan tersebut siswa diminta 

untuk membaca dan memberi 

tanda centang apabila pertanyaan 

tersebut belum dipahami. 

Kemudian guru akan membahas 

pertanyaan yang memiliki 

centangn paling banyak sampai 

yang memiliki centangan paling 

sedikit. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar dengan 

penerapan strategi LSQ dan QSH  

siswa kelas VIII SMP N 2 Colomadu 

Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 

Hasil belajar biologi siswa yang 

menggunakan LSQ lebih baik jika 

dibandingkan dengan QSH. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar 

biologi kelas LSQ lebih tinggi dari 

kelas QSH , yaitu 79,83 > 71,50.  
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