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PERBANDINGAN STRATEGI PEMBELAJARAN QUESTIONS 

STUDENTS HAVE DAN LEARNING STARTS WITH A QUESTION 

TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA SISWA  

KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 04 SAMBI  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

Rio Shandy, A420090018, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

biologi antara pembelajaran yang menggunakan Quetion Student Have dan 

Learning Start With a Question pada pendalaman materi IPA Biologi siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini 

merupakan penelitian True Experiment, bentuk desain Postest-Only Control 

Design. Populasi adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi. Sampel 

menggunakan tiga kelas, 2 kelas eksperimen yaitu kelas VIII A sebagai 

eksperimen I (menggunakan  Quetion Student Have), kelas VIII B sebagai 

eksperimen II (menggunakan Learning Start With a Question) dan kelas VIII C 

sebagai kelas kontrol. Tehnik penentuan sampel menggunakan random sampling. 

Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi dan tes tertulis. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, indeks kesukaran soal, daya 

beda, reliabilitas dan untuk pengujian hipotesis dengan anova satu jalan (One 

Way Anova). Hasil pengujian hipotesis menggunakan α=5%  menunjukkan Fhitung 

(10,232) lebih besar dari Ftabel (3,134). Ftabel diperoleh dari nilai tabel F apada 

taraf signifikan 5% dengan (df=2, 67) yaitu sebesar 3,134 maka H0 ditolak, yang 

berarti dari uji hipotesis anova satu jalan diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok pembelajaran. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rerata nilai hasil postest siswa 

menggunakan Learning Start With a Question lebih tinggi (78,6) dibanding 

dengan Quetion Student Have (70,2) dan kontrol (73,9). Disimpulkan bahwa 

penggunaan Learning Start With a Question lebih efektif digunakan untuk 

pendalaman materi IPA Biologi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Banyudono tahun 

ajaran 2012/2013. 

Kata kunci: Quetion Student Have, Learning Start With a Question, hasil belaja 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Pendidikan selalu 

mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem 

pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Proses 

pendidikan dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang aktif menuntut peserta didik untuk 

berperan aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung, berarti mereka 

yang mendominasi aktifitas pembelajaran dimana peserta didik akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan.  

Adanya pembelajaran yang aktif maka siswa secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, 

memecahkan persoalan atau mengaplikasi apa yang mereka pelajari ke dalam 

satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata (Zaini,2002). Salah satu mata 

pelajaran yang pengaplikasiannya terdapat dalam kehidupan nyata adalah 

biologi. Dimana dalam materi pelajaran biologi  banyak terdapat konsep-

konsep alam yang harus dipahami dan bukan dihafal oleh siswa, sehingga 

dalam  pembelajaran biologi sangat diperlukan strategi pembelajaran yang 

tepat untuk pemahaman konsep-konsep materi pelajaran biologi.  

Strategi pembelajaran Question Student Have merupakan cara yang 

mudah untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa. Cara ini 

menggunakan sebuah tekhnik mendapatkan partisipasi melalui tulisan dari 

pada percakapan (Silberman, 2001), sedangkan Learning Starts With A 

Question (Pelajaran Dimulai dengan Pertanyaan) merupakan sesuatu cara 

belajar yang baru ( Zaini, 2008). 

Menurut hasil penelitian Infajaro (2011), disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Questions Student Have 

mendapat tanggapan baik dari siswa sehingga dapat meningkatkan rerata nilai 

hasil belajar Biologi materi Virus siswa pada kelas X SMA Negeri 1 
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Banguntapan tahun ajaran 2010/2011 . Menurut hasil penelitian Susanto 

(2013), disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang didapatkan menggunakan 

strategi Learning Starts With a Question lebih tinggi daripada hasil belajar 

siswa menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diasumsikan bahwa 

pembelajaran menggunakan Questions Student Have dan Learning Starts 

With a Question dapat meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan membandingkan dua cara 

pembelajaran tersebut untuk pembelajaran pada kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Sambi. 

 

A. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 04 Sambi, yang 

beralamat di Jl. Sambi-Boyolali, Kabupaten Boyolali, Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februaru 2013– Juli 2013. Penelitian ini jika ditinjau 

dari bidang ilmu pendidikan merupakan penelitian eksperimen pendidikan. 

Penelitian ini dalam rangka memberikan perlakuan dalam suatu kelas untuk 

membandingkan antara dua strategi pembelajaran yang berbeda dalam 

pembelajaran biologi untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara 

pembelajaran yang menggunakan Questions Students Have dan Learning 

Starts With A Questions pada  materi IPA Biologi siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Sambi Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini 

menggunakan bentuk desain eksperimen True Experiment, bentuk Postest-

Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi diperoleh sampel yaitu siswa kelas 

VIII A, kelas VIII B dan kelas VIII C SMP Negeri 2 Banyudono. Sampling 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik Random 

Sampling. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan Questions Students Have (X1), pembelajaran dengan 

Learning Starts With A Questions (X2), dan metode pembelajaran 

konvensional (X3). Sedangkan untuk variabel terikat (dependent) adalah hasil 
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belajar siswa (Y) yang meliputi satu ranah yaitu kognitif kelas VIII A, VIII B 

dan VIII C SMP Muhammadiyah 04 Sambi.  

Dalam usaha memperoleh data yang diharapkan, peneliti 

menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:  

a. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk 

mengumpulkan sumber data berupa foto saat pembelajaran 

berlangsung. 

b. Tes tertulis 

Tes tertulis merupakan teknik pengukuran dalam bentuk bahan 

tulisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk instrumen tes 

berupa soal pilihan ganda. Bentuk soal terdiri dari item (pokok soal) dan 

option (pilihan jawaban). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan 

pengecoh (Majid, 2011). Dalam penelitian ini tes dilakukan dalam satu 

pertemuan (tes akhir pertemuan). Skor yang diperoleh dari tes ini akan 

dijadikan data hasil belajar biologi untuk kelas eksperimen maupun 

kontrol.  

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas 

terhadap butir soal. Uji coba instrumen atau perangkat tes, yaitu soal 

yang telah tersusun diujicobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

derajat kesukaran dan daya beda butir soal tes. Uji coba ini dilakukan 

pada kelas kelas VIII A SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 25 

siswa. 

 Setelah instrumen dinyatakan valid  dan reliabel selanjutnya 

dilakukan analisis data terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan 

dianalisis. Pada analisis deskriptif menghitung mean, nilai maximum dan 

minimum. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat yaitu menggunakan uji 

normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 
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apakah data yang dianalisa  berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan 

uji homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan varians populasi 

yang berdistribusi normal. Setelah semua data dinyatakan normal dan 

homogen selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji analisis varian satu jalan (One Way Anova) dengan 

bantuan komputer program SPSS 15.0.  

 

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Dari ketiga kelas perlakuan terlihat bahwa kelas dengan 

pembelajaran menggunakan Learning Start With a Question memiliki 

rata-rata nilai siswa yang lebih tinggi dari kelas dengan perlakuan 

Quetion Student Have ataupun kelas kontrol. Pada kelas yang 

menggunakan Learning Start With a Question dihasilkan nilai rata-rata 

postes dari ketiga materi sebesar 78,6. Pada kelas yang menggunakan 

Quetion Student Have dihasilkan nilai rata-rata sebesar 70,2, sedangkan 

pada kelas kontrol dihasilkan nilai rata-rata sebesar 73,9 (Tabel 1, 

Gambar 1. 

Tabel 1. Rangkuman hasil belajar siswa aspek kognitif pada 

pembelajaran menggunakan Quetion Student Have, 

Learning Start With a Question, dan kontrol 

(konvensional) pada materi pembelajaran Hama dan 

Penyakit pada Tumbuhan, Psikotropika dan Alkohol dan 

Zat Adiktif.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai 

Quetion 

Student Have 

Learning 

Start With a 

Question 

Kontrol 

Maximum 88,3 90,0 83,3 

Minimum 55,0 70,0 55,0 

Mean 70,2 78,6 73,9 
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Gambar 1.Histogram  nilai  hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Quetion Student Have, Learning Start With a 

Question, dan kontrol (konvensional) pada materi 

pembelajaran Hama dan Penyakit pada Tumbuhan, 

Psikotropika, dan Alkohol dan Zat Adiktif. 

 

Hasil uji normalitas dari ketiga materi yang berbeda dengan tiga 

perlakuan yang berbeda semua data memiliki harga signifikansi lebih 

besar dari tetapan signifikansi (0,05), hal ini menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas 

dari ketiga materi pembelajaran sebesar (0,089) lebih besar dari tetapan 

signifikansi (0,05), hal ini menunjukkan bahwa sampel dari penelitian ini 

berasal dari populasi yang homogen atau sama. Setelah data yang 

terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan homogen selanjutnya 

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan anova satu jalan 

(One Way Anova). Berdasarkan hasil uji hipotesis anova satu jalan 

terlihat bahwa nilai Fhitung (10,232)  lebih besar dari Ftabel (3,134). F tabel 

diperoleh dari nilai tabel F pada taraf signifikan 5% dengan (df=2, 83) 

yaitu sebesar 3,134, maka H0 ditolak yang berarti dari uji hipotesis anova 

satu jalan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
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antara ketiga kelompok pembelajaran eksperimen yaitu antara 

pembelajaran yang menggunakan Concept Map, Mind Mapping, dan 

Kontrol. Untuk itu perlu diadakan uji lanjut anova.  

Berdasarkan hasil uji beda antar kelompok perlakuan terlihat pada  

nilai signifikansi perlakuan Quetion Student Have dan Learning Start 

With a Question 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 

perbedaan rata-rata nilai hasil postest siswa antara kelompok perlakuan 

dengan  Quetion Student Have dan Learning Start With a Question. 

Selanjutnya perbandingan antara kelompok perlakuan menggunakan  

Quetion Student Have dengan Kontrol terlihat nilai signifikansi 0,048 < 

0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan rata-rata nilai 

hasil postest dengan perlakuan Quetion Student Have dan Kontrol. Untuk 

perbandingan antara kelompok perlakuan Learning Start With a 

Question. dengan Kontrol terlihat nilai signifikan sebesar 0,011 < 0,05 

maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil 

postest siswa dengan perlakuan Learning Start With a Question. dengan 

Kontrol. 

2.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji lanjut anova diketahui bahwa ketiga metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

memiliki perbedaan yang nyata, hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi 

(Tabel 4.6) antara Quetion Student Have, Start With a Question dan  

kontrol memiliki nilai signifikansi kurang dari tetapan signifikansi (0,05) 

sehingga semua H0 ditolak, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang 

nyata dari ketiga metode, ini terjadi karena begitu susahnya menjalankan 

metode yang dipakai peneliti dalam kegiatan belajar karena fasilitas 

dalam kelas yang kurang mendukung. Selain itu dalam kegiatan belajar 

siswa cenderung tidak aktif, tidak fokus pada kegiatan belajar karena 

situasi sekitar kelas yang sangat bising dan ramai, banyaknya siswa yang 
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keluar kelas disebabkan banyak kelas yang kosong dan pada waktu 

penelitian, sekolah sedang pada tahap renovasi sehingga kegiatan belajar 

mengajar dalam kelas tidak dapat berjalan dengan maksimal.  

Keefektivan suatu pembelajaran dapat dilihat berdasarkan nilai 

hasil belajar siswa. Pembelajaran dianggap efektif apabila skor yang 

dicapai siswa memenuhi batas minimal kompetensi yang telah 

dirumuskan (Uno, 2012). Pembelajaran dengan menggunakan Start With 

a Question lebih efektif daripada pembelajaran menggunakan Quetion 

Student Have dan kontrol. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai hasil belajar 

siswa (Tabel 4.1) bahwa rata-rata nilai yang mencapai batas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 yaitu pada kelas yang 

menggunakan Start With a Question (78,6), sedangkan pada kelas dengan 

menggunakan Quetion Student Have (70,2) dan kontrol (73,9) kedua 

perlakuan tersebut tidak efektif karena rata-rata nilai di bawah KKM. 

Pembelajaran menggunakan Start With a Question lebih efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran, hal ini dapat disebabkan beberapa 

faktor, yaitu: a) siswa lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran 

karena Start With a Question memberi kebebasan siswa untuk 

menuangkan ide kreatifnya dalam membuat pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi. Belajar sesuatu yang baru akan lebih efektif 

jika peserta didik itu aktif dan terus bertanya ketimbang hanya menerima 

apa yang disampaikan oleh pengajar. peserta didik belajar secara efektif 

dengan membuat mereka bertanya tentang materi pelajaran sebelum ada 

penjelasan dari pengajar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi nilai 

hasil belajar siswa dengan Quetion Student Have lebih rendah dan tidak 

efektif karena faktor: a) siswa cenderung pasif dan ramai sendiri dalam 

pembelajaran, c) siswa tidak bersemangat dalam kegiatan presentasi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis rata-rata nilai hasil belajar kelas kontrol 

(73,9) lebih besar dari kelas dengan pembelajaran menggunakan Quetion 

Student Have (70,2) hal ini dapat disebabkan pada perolehan hasil belajar 

materi pembelajaran psikotropika pada kelas kontrol memperoleh nilai 
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rata-rata hasil belajar lebih tinggi sebesar (79,2) daripada kelas dengan 

menggunakan Quetion Student Have (64,4), bahkan lebih tinggi juga 

daripada kelas dengan menggunakan Start With a Question (77,1). Materi 

psikotropika cenderung membingunggkan karena jarang didengar, 

sehingga siswa mengalami kesulitan dalam pembuatan pertanyaan, 

sehingga lebih bagus bila materi disampaikan dan dijelaskan oleh guru 

dan siswa fokus memperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan 

strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

Pada dasarnya penggunaan Quetion Student Have dan Start With a 

Question dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan cara membuat pertanyaan sehingga siswa dapat lebih 

mudah memahami materi pembelajaran yang tidak mereka tahu. 

C. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

Terdapat perbedaan yang nyata hasil belajar siswa yang menggunakan 

questions students have dan learning starts with a questions untuk materi IPA 

biologi siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 04 Sambi tahun pembelajaran 

2012/2013. 
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