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Kata kunci : Keterampilan Bertanya, Question Student Have, STAD, Hasil Belajar.
Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan

bertanya siswa terhadap hasil belajar siswa serta perbedaan hasil belajar yang
menggunakan strategi pembelajaran Question Student Have dan strategi pembelajaran
STAD materi trigonometri pada siswa kelas X SMA N 6 Semarang tahun ajaran
2014/2015.

Populasi penelitian berjumlah 360 siswa dan pengambilan sampel dengan tekhnik
cluster random sampling didapat kelas X-MIA5 sebagai kelas eksperimen, dan X-MIA6
sebagai kelas kontrol di SMA N 6 Semarang dengan jumlah 72 siswa, untuk masing-
masing kelas berjumlah 36 siswa. Sebelum penelitian, dilakukan uji tes soal guna
mengetahui valid tidaknya soal, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran di kelas
X-MIA3 SMA N 6 Semarang.

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi metode
pengamatan dan metode tes. Selanjutnya terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan
homogenitas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui bahwa kedua
kelas berdistribusi normal dan berasal dari varian yang sama atau homogen. Data diambil
dari nilai sebelum penelitian pada materi trigonometri.

Hasil penelitian menunjukkan, keterampilan bertanya diperoleh prosentase
sebesar 88,24%. Pada distribusi t diperoleh niai sig. = 5,886 > = 1,691

dengan probabilitas sig. 0,000 < 0,05. Ini berarti variabel keterampilan bertanya
mempunyai hubungan linear terhadap hasil belajar.

Selanjutnya pengaruh keterampilan bertanya terhadap hasil belajar diperoleh
persamaan = 12,43 + 0,829 , nilai = 34,643 > = 4,13 dengan

probabilitas nilai sig. Sebesar 0,000 = 0% < 5% dan nilai 0,505 = 50,5%,
ini berarti 50,5% variasi yang terjadi didalam dapat dijelaskan oleh melalui strategi
regresi = 12,43 + 0,829 , sedangkan 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Rata-rata
hasil belajar siswa pada kelas eksperimen diperoleh sebesar 84,72. Sedangkan pada kelas
kontrol diperoleh hasil sebesar 79,25. Pada kelas eksperimen siswa telah tuntas belajar
dengan batas minimal yang telah ditetapkan yaitu 76. Berarti ketuntasan belajar secara
klasikal sebesar 87,93% tercapai dan rata-rata hasil belajar siswa mencapai kategori baik.
Kesimpulan dari penelitian adalah keterampilan bertanya pada strategi pembelajaran
Question Student Have berpengaruh terhadap hasil belajar dan penerapan strategi
pembelajaran Question Student Have pada pembelajaran dapat dikatakan lebih baik dari
pada pembelajaran yang strategi STAD.


