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ABSTRAK 

 

Eni Rahayu. HASIL BELAJAR BIOLOGI  MENGGUNAKAN 

PEMBELAJARAN AKTIF QUESTION STUDENT HAVE DITINJAU DARI 

KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS XI IPA DI SMA NEGERI 1 

SUKOHARJO. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Febuari 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) adanya pengaruh 

strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Sukoharjo, 2) adanya pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo, 3) adanya interaksi 

antara strategi pembelajaran dan keaktifan belajar  terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan ”Randomized Control Only Design”. Strategi pembelajaran dan 

keaktifan belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi sebagai variabel 

terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta semester II tahun ajaran 2010/2011. Sampel pada penelitian ini adalah 

siswa kelas Xl IPA 4 sebagai kelas kontrol dan Siswa kelas XI IPA 3 sebagai 

kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan ”Cluster Random 

Sampling”. Teknik pengumpulan data hasil belajar  biologi mengunakan teknik 

dokumentasi, tes, angket, dan lembar observasi. Teknik analisis data dengan 

menggunakan anava dua jalan. 

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1) ada pengaruh yang 

signifikan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar belajar biologi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor  siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo, 2) 

ada pengaruh yang signifikan keaktifan belajar terhadap hasil belajar biologi 

ranah psikomotor tapi tidak berpengaruh pada ranah kognitif dan afektif siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo, 3) tidak ada interaksi antara strategi 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar biologi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor  siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo. 

 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Biologi, Pembelajaran Aktif, Question Student Have, 

Keaktifan Belajar  
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ABSTRACT 

 

Eni Rahayu. ACHIEVEMENT OF BIOLOGY USING QUESTION 

STUDENT HAVE ACTIVE LEARNING OBSERVED FROM LEARNING 

ACTIVITY OF STUDENT’S ON XI IPA GRADE OF  SMA NEGERI 1 

SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Biology Education Department of Teacher 

Training and Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, 

Febuary 2012. 

 

The purposes of this research were to know : 1) the  influence of learning 

strategy toward achievement biology of student’s on XI IPA grade of SMA N 1 

Sukoharjo, 2) the influence of student’s learning activity toward  achievement  

biology of student’s on XI IPA grade of SMA N 1 Sukoharjo, 3) the interaction 

between  learning strategy  and student’s learning activity toward achievement  

biology of student’s on XI IPA grade of SMA N 1 Sukoharjo. 

This research was a quasi experiment research with Randomized Control 

Only Design. Learning strategy and student’s learning activity were independent 

variables and achievement of study  biology was the dependent variable. The 

population of this research was all of student’s on Xl IPA grade of SMA N 1 

Sukoharjo. The samples of this research were the student’s of class Xl IPA 4  as 

the control class and student’s of class XI IPA3 as the experimental class. The 

sample of this research was established by Cluster Random Sampling. The 

techniques for collecting data were had test, questionnaire, and observation. The 

data were analyzed by anava two away in different cell. 

The conclusion of this research were: 1) the learning strategy had 

significant influence toward  achievement biology in cognitive, affective and 

pshycomotor domain  of student’s on XI IPA grade of SMA N 1 Sukoharjo , 2) 

the student’s learning activity had significant influence toward achievement of 

biology in pshycomotor but didn’t have significant influence in cognitive and 

affective domain of student’s on XI IPA grade of SMA N 1 Sukoharjo, 3) there 

wasn’t interaction between learning strategy nd student’s learning activity toward 

achievement of biology cognitive, affective and pshycomotor domain of  student’s 

on XI IPA grade of SMA N 1 Sukoharjo. 

 

 

Keywords : Achievement, Biology, Learning Activity, Question Student Have, 

Active Learning  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak 

didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan 

kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan 

individu yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang 

tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya 

memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak tersebut, sehingga 

pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi anak dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Dengan demikian guru 

mengharapkan partisipasi siswa dalam menyampaikan pertanyaan mengenai 

materi yang belum dipahaminya. 

Bertanya adalah cara untuk mengungkapakan rasa keingintahuan akan 

jawaban yang tidak atau belum diketahui. Rasa ingin tahu merupakan dorongan 

atau rangsangan yang efektif untuk belajar dan mencari jawaban. Kegiatan 

bertanya di kelas adalah aktivitas yang penting dalam proses belajar mengajar. 

Bukan hanya bagi guru, namun juga bagi para siswa. Aktivitas di kelas adalah 

pertanda bahwa kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu ada. Namun fakta 

yang terjadi adalah masih banyak dari siswa yang justru diam membisu ketika 

guru bertanya atau memberikan kesempatan untuk bertanya di kelas. Hal ini 

sebabkan karena ketidakpercayaan diri siswa untuk bertanya. Guru merasa dirinya 

sebagai pemegang kontrol penuh atas kelas, sehingga guru tersebut  merasa tidak 

ingin diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan siswa. Guru juga merasa ingin terlihat 

lebih menonjol dibandingkan siswanya, sehingga guru yang terus-menerus 

berbicara di kelas dan tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

dan siswa akan jarang bertanya di kelas ketika kurikulum yang dipakai dalam 

kelas adalah kurikulum tradisional atau Teacher Centre learning dimana guru 

yang aktif, sedangkan siswa lebih pasif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  
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Pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas jelas sekali bahwa yang 

akan aktif di kelas adalah gurunya, bukan siswanya. Jadi, budaya bertanya di 

kelas juga sangat jarang tejadi. Selain itu siswa kurang berani mengemukakan 

gagasan dalam kegiatan belajar dan kurang peduli di kelas karena metode dan 

media pengajaran yang digunakan oleh guru dinilai sangat monoton dan 

membosankan. 

Pentingnya penggunaan keterampilan bertanya secara tepat adalah untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu proses belajar mengajar di kelas, 

yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok 

bahasan, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, 

mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkritisi suatu informasi yang 

didapatkan, mendorong siswa mengemukakan pendapatnya dalam diskusi, 

menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Pentingnya siswa bertanya di kelas 

juga untuk mendorong terjadinya interaksi antar siswa agar siswa lebih terlibat 

secara pribadi dan lebih bertanggung jawab terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Dalam hal ini bertujuan agar menciptakan sistem pembelajaran Student Centre 

Learning, dimana siswa yang aktif di dalam kelas sedangkan guru menjadi 

fasilitator, bukan pemegang kekuasaan penuh atas kelas.  

Pada tingkatan-tingkatan dalam Bloom Taxonomy dapat digunakan untuk 

mengukur perkembangan kognitif siswa dalam membuat pertanyaan-pertanyaan 

yang progresif. Tingkatan-tingakatan Bloom Taxonomy yang terdapat pada 

pertanyaan-pertanyaan siswa yaitu urutan pertanyaan untuk mengembangkan 

tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan 

kompleks. Tingkatan-tingkatan itu diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Keberhasilan proses kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

pemilihan strategi mengajar terhadap kegiatan siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Dalam memilih metode mengajar harus disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan dan kondisi siswa, sehingga diharapkan siswa dapat 

terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus mampu 
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memilih strategi yang tepat agar dapat membangkitkan keaktifan belajar siswa, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Strategi mengajar yang banyak digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajaran khususnya pada biologi adalah ceramah bervariasi. Dalam 

pengunaannya sedikit sekali melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga siswa menjadi pasif, bosan terhadap pelajaran biologi dan menyebabkan 

minat belajar biologi siswa berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

diperlukan adanya suatu variasi dalam strategi pembelajaran. Salah satu strategi 

pembelajaran yang menampung semua perbedaan yang dimiliki siswa dan 

merangsang siswa aktif dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran aktif 

(active learning). 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif. Pada pembelajaran aktif, siswa dikondisikan dalam sikap 

mencari bukan sekedar menerima, melalui proses penyelidikan atau proses 

bertanya, sehingga hasil belajar yang maksimum dapat diperoleh siswa. Terdapat 

banyak teknik dalam strategi pembelajaran aktif, salah satunya adalah Question 

Student Have. 

Question Student Have merupakan suatu cara yang mudah untuk 

mempelajari sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi melalui tulisan 

daripada percakapan. Pelaksanaan teknik ini siswa diberikan kertas kosong 

kemudian meminta siswa menyusun pertanyaan pada materi yang telah diajarkan 

pada kegiatan ini akan tercipta keaktifan siswa dalam belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

‘’HASIL BELAJAR BIOLOGI MENGGUNAKAN  PEMBELAJARAN AKTIF  

QUESTION STUDENT HAVE DITINJAU DARI KEAKTIFAN BELAJAR 

SISWA KELAS X1 IPA SMA N 1 SUKOHARJO’’ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah diuraikan, maka 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu : 
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1. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa 

kelas X1 IPA SMA N 1 Sukoharjo  ? 

2. Apakah ada pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar biologi  kelas X1  

IPA SMA N 1 Sukoharjo? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan keaktifan belajar 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X1 IPA SMA N 1 Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui : 

1. Pengaruh  strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X1 

IPA SMA N 1 Sukoharjo 

2. Pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar biologi kelas X1 IPA 

SMA N 1 Sukoharjo 

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dengan keaktifan belajar terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas X1 IPA SMA N 1 Sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran biologi, yaitu memberikan: 

1. Masukkan kepada guru di sekolah tempat penelitian aagr dapat 

digunakan sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran. 

2. Masukkan kepada guru biologi tentang berbagai kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif 

Question Student Have. 

3. Informasi bagi calon guru dan guru biologi dalam menentukan 

alternative strategi pembelajaran biologi. 

4. Sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang ada kaitannya 

dengan masalah upaya peningkatan proses pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh secara signifikan penggunaan strategi pembelajaran  

terhadap hasil belajar  biologi pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa kelas XI IPA SMA N 1 Sukoharjo. 

2. Terdapat pengaruh secara signifikan keaktifan belajar siswa terhadap hasil 

belajar biologi pada ranah psikomotor  tetapi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif siswa kelas 

XI IPA SMA N 1 Sukoharjo. 

3. Tidak terdapat interaksi secara signifikan antara strategi pembelajaran yang 

digunakan dengan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa 

kelas XI IPA SMA N 1 Sukoharjo. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran aktif 

Question Student Have dan keaktifan belajar.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu untuk membangkitkan 

keaktifan belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif 

Question Student Have sebagai alternatif untuk mengoptimalkan pencapaian 

hasil belajar ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. 
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C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian tersebut di atas, saran yang dapat sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Biologi 

Guru mata pelajaran biologi hendaknya menggunakan strategi 

pembelajaran aktif Question Student Have yang tidak hanya berorientasi pada 

pengetahuan (kognitif) tetapi juga berorientasi pada sikap (afektif) dan 

keterampilan (psikomotor) 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti ini hanya terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu kiranya 

diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang strategi pembelajaran aktif Question 

Student Have , dalam cakupan materi lain sehingga hasil belajar biologi siswa 

baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor dapat diamati lebih teliti. 

 

 


