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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Keep on Learning dengan 
pemberian tugas terstruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dalam dua putaran. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIA SMP Negeri 4 Purwodadi yang berjumlah 37 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah guru matematika. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan metode tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan 
hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui strategi Keep on 
Learning dengan pemberian tugas terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari: 1) siswa 
dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau kelompok yang presentasi 
meningkat dari 5,41% menjadi 37,84%, 2) siswa dalam menjawab pertanyaan 
atau mengerjakan soal didepan kelas meningkat dari 13,51% menjadi 56,76%, 3) 
siswa dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi meningkat dari 2,7% 
menjadi 24,32%, 4) siswa dalam membuat kesimpulan materi baik secara 
individu maupun kelompok meningkat dari 5,41% menjadi 51,35%. Siswa yang 
tuntas belajar memenuhi KKM dengan nilai lebih dari sama dengan 65 meningkat 
dari 32,42% menjadi 78,38%. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Keep on Learning dengan pemberian tugas terstruktur 
dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : partisipasi, hasil belajar,  keep on learning, tugas terstuktur. 
  

 
 



PENDAHULUAN 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2009: 1). “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar” (UU 20/2003). Dalam proses pembelajaran, seorang guru hendaknya 

dapat mengembangkan proses pembelajaran aktif, sehingga dapat terwujudnya 

partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya partisipasi 

siswa yang optimal maka pengalaman belajar akan tercapai secara efektif dan 

efisien. 

Partisipasi atau merespons (responding) adalah kesediaan memberikan 

respons dengan berpartisipasi. Pada tingkat ini siswa tidak hanya memberikan 

perhatian terhadap rangsangan tapi juga berpartisipasi dalam kegiatan untuk 

menerima rangsangan (Purwanto, 2009: 52). Partisipasi siswa dapat diartikan 

sebagai sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan atau proses belajar bersama, 

saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan. 

Matematika  merupakan salah satu mata pelajaran yang memberikan 

kontribusi positif dalam tercapainya masyarakat yang cerdas, bermartabat melaui 

sikap kritis dan berfikir logis. Matematika adalah bahasa simbolis yang 

mengekspresikan ide-ide, struktur, atau hubungan yang logis termasuk konsep-

konsep abstrak sehingga memudahkan manusia untuk berfikir (Sutama, 2011: 82). 

Pada setiap jenjang pendidikan tidak terlepas dari mata pelajaran matematika 

mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, semua orang harus 

mempelajari matematika agar dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah sehari-hari. 

Guru dan siswa menganggap bahwa Pelajaran matematika sebagai mata 

pelajaran yang sangat sulit, membosankan dan menakutkan.  Secara alamiah, 

tidak ada anak yang ingin belajar sebelum ia sendiri tahu bahwa matematika itu 

ada, yang diinginkan anak adalah memperoleh informasi tentang hal yang ada 

disekitarnya dalam keadaan yang sebenarnya. Kenyataan ini menyatakan bahwa 

pengajaran matematika masih belum memuaskan, karena masih rendahnya nilai 



matematika siswa dibandingkan dengan nilai mata pelajaran yang lain. Untuk itu 

pengajaran matematika disekolah masih membutuhkan penanganan khusus untuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

Keep on Learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan belajar aktif, yaitu pendekatan yang memungkinkan 

dan memberi kemudahan kepada siswa menemukan cara-cara untuk terus 

mempelajari materi yang telah guru sampaikan sesuai dengan cara mereka 

sehingga siswa tidak cepat bosan dalam belajar (Silberman, 2007: 271). Hal ini 

didasari oleh pengetahuan yang ada di sekolah, tetapi juga memberikan kebebasan 

siswa untuk  belajar dimanapun mereka berada.  

Pemberian tugas dan  resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian 

harus dipertanggungjawabkanya. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam 

bahan pelajaran, dan dapat pula mengecek bahan yang telah dipelajari. Tugas dan 

resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual atau kelompok 

(Syaiful Sagala, 2011: 219). Tugas terstruktur merupakan kegiatan yang tidak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar yaitu membaca materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya dan pekerjaan rumah. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika melalui strategi 

peembelajaran Keep on Learning dengan pemberian tugas tersruktur dan 

meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Secara khusus Untuk 

mengetahui peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika pada materi persegi dan persegi panjang setelah dilakukan proses 

pembelajaran dengan menerapan  strategi pembelajaran Keep on Learning dengan 

pemberian tugas terstruktur. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif , sedangkan jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 



kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) yang 

dilakukan melalui proses kerja kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. 

Pada intinya PTK merupakan suatu penelitian yang akar permasalahanya muncul 

di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga sulit 

dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian tindakan 

kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang peneliti (Suharsimi Arikunto, 

2008: 104). Menurut Kunandar (2011: 45) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran dikelas. Kemmis dan Mc Taggart dalam Sutama (2010: 134) 

menjelaskan bahwa PTK merupakan studi yang sistematis, terencana, kritis untuk 

memperbaiki kinerja sendiri. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Purwodadi 

tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 37 siswa. Penelitian dilaksanakan secara 

bertahap. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2012. 

b. Tahap Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan April 2012. 

c. Tahap Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei 2012. 

d. Laporan dilaksanakan pada bulan Juni 2012 

Penelitian tindakan kelas bercirikan adanya perbaikan terus menerus 

terhadap proses pembelajaran dimana dari perbaikan tersebut akan meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan merupakan kegiatan 

pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) Dialog awal, 2) perencanaan, 3) 

pelaksanaan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) penyimpulan. 

Perencanaan atau langkah-langkah persiapan yang dilakukan peneliti 

untuk mengadakan tindakan adalah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi 

siswa dan perencanaan solusi masalah yang diharapkan dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa terutama yang berhubungan 

dengan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam belajar matematika. Pelaksanaan 

tindakan dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan, dari perencanaan yang ada 

diimplementasikan dengan menerapkan strategi pembelajaran Keep on learning 



dengan pemberian tugas terstruktur. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

berdasarkan perencanaan, namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana 

suatu tindakan yang diputuskan mengandung resiko karena terjadi dalam situasi 

nyata, oleh kerenanya rencana tindakan harus bersifat sementara dan fleksibel 

serta siap dilakukan perubahan sesuai apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

di lapangan sebagai usaha menuju perbaikan.  

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, peneliti melakukan 

beberapa kegiatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : (1) 

observasi digunakan untuk mengamati siswa dan guru secara langsung dalam 

interaksi pelajaran matematika, (2) catatan lapangan digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pelaksanaan putaran selanjutnya untuk menimalkan 

permasalahan dari putaran sebelumnya, (3) dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekolah SMP Negeri 4  Purwodadi dan identitas siswa antara 

lain daftar  hadir siswa, nama siswa dan nomor induk siswa, serta foto rekaman 

proses tindakan penelitian dan (4) metode tes digunakan untuk  memperoleh  data  

hasil belajar siswa setelah pembelajaran matematika berlangsung. Sebelum 

melakukan penelitian, peneiti menyiapkan intstrumen yang dikembangkan melalui 

pedoman observasi tindak mengajar, observasi tindak belajar, dan keterangan 

tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun tindak belajar yang 

belum tersaji. 

Penerapan strategi pembelajaran Keepon learning dengan pemberian tugas 

terstruktur ini diaplikasikan pada materi bangun persegi dan persegi panjang pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Purwodadi dengan melibatkan guru mata 

pelajaran matematika kela VIIA. 

Analisis data dari penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif. 

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 247) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langlah-

langkah teknik analisis interaktif, yaitu meliputi  : (1) Reduksi data, merupakan 

kegiatan pemilihan data, penyederhanaan data serta transformasi data kasar dari 

hasil catatan lapangan. (2) Penyajian data, merupakan kegiatan menyajikan data  



atau informasi dalam bentuk teks naratif yang disusun, diatur, diringkas dalam 

kategori-kategori, sehingga mudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. (3) Penarikan kesimpulan, dilakukan secara bertahap dari 

kumpulan makna tiap kategori disimpulkan sementara, kemudian dilakukan 

penyimpulan dengan cara berdiskusi mitra kolaborasi. Verifikasi adalah sebagai 

pemikiran kembali yang dilakukan oleh penganalisis tentang apa yang ditulis dan 

juga tinjauan ualang pada catatan-catatan lapangan. Data-data yang telah diseleksi 

dapat diambil kesimpulannya. 

Analisis hasil pada penelitian ini ditekankan pada partisipasi dan hasil 

belajar siswa. Indikator partisipasi ialah mengajukan pertanyaan kepada guru atau 

kelompok yang presentasi, menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal didepan 

kelas, mengemukakan pendapat dalam diskusi, dan membuat kesimpulan materi 

baik secara individu maupun kelompok, sedangkan indikator hasil belajar ialah 

siswa tuntas belajar mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai 

lebih dari sama dengan 65. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kerja kolaborasi yaitu hasil pelaksanaan tindakan kelas yang 

dilaksanakan oleh guru matematika kelas VIIA SMP Negeri 4 Purwodadi bersama 

peneliti dengan menerapkan strategi pembelajaran Keep on Learning dengan 

pemberian tugas terstruktur dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran  matematika. 

Peningkatan partisipasi siswa terlihat saat proses pembelajaran, hal ini 

terbukti dari adanya peningkatan partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan 

kepada guru atau kelompok presentasi, menjawab pertanyaan atau maju 

mengerjakan soal di depan, mengemukakan pendapat dalam diskusi, dan 

membuat kesimpulan baik secara individu maupun kelompok, sehingga 

prosentase ketuntasan belajar siswa meningkat. 

Penerapan strategi pembelajaran Keep on Learning dengan pemberian 

tugas terstruktur mendapat tanggapan positif dari guru, hal ini terbukti dari adanya 



peningkatan indikator-indikator partisipasi dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran  matematika. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua putaran, dimana 

dalam setiap putaran terdiri dari dua pertemuan. 

Data yang diperoleh mengenai partisipasi dan hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan sampai putaran II secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Peningkatan partisipasi Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

No. 
Aspek Yang  Sebelum Setelah Tindakan 

Keterangan 
Diamati Tindakan 

Putaran 
I 

Putaran 
II 

1 

Mengajukan  
Pertanyaan Kepada 
Guru atau Kelompok 
yang presentasi 

2 6 14  

5,41% 16,22% 37,84% 
Meningkat 

2 

Menjawab 
Pertanyaan atau 
Mengerjakan Soal di 
Depan Kelas 

5 14 21  

13,51% 37,84% 56,76% 
Meningkat 

3 
Mengemukakan 
Pendapat Dalam 
Diskusi 

1 5 9  

2,7% 13,51% 24,32% Meningkat 

4 

Membuat 
Kesimpulan Materi 
Baik Secara Individu 
Maupun Kelompok 

2 9 19  

5,41% 24,32% 51,35% 
Meningkat 

 

Tabel 2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Aspek yang  

Diamati 

Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 
Keterangan 

Putaran I Putaran II 

Hasil Belajar Siswa 
12 

32,42% 

19 

51,35% 

29 

78,38% 
Meningkat 

 

Adapun data hasil peningkatan indikator partisipasi siswa yang diamati 

disajikan dalam grafik sebagai berikut: 



Grafik 1 

Data Peningkatan partisipasi Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

 

Keterangan Indikator : 

Indikator I        = Mengajukan pertanyaan kepada guru atau kelompok yang 

presentasi 

Indikator II      = Menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal didepan kelas 

Indikator III     = Mengemukakan pendapat dalam diskusi 

Indikator IV  = Membuat kesimpulan materi baik secara individu maupun 

kelompok 

Grafik 2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 
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Indikator-indikator partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pertama partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau 

kelompok presentasi. Indikator ini difokuskan pada siswa yang ikut serta dalam 

proses pembelajaran, dimana siswa aktif dalam bertanya tentang materi yang 

belum dipahami kepada guru maupun kelompok yang presentasi di depan kelas. 

Indikator kedua adalah partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan soal di depan kelas. Dimaksutkan bahwa siswa berani dalam 

menjawab pertanyaan dari guru atau teman, dan berani untuk mengerjakan soal di 

depan kelas tanpa harus dipaksa untuk maju. 

Indikator ketiga adalah partisipasi siswa dalam mengemukakan pendapat 

dalam diskusi. Strategi pembelajaran Keep on Learning dengan pemberian tugas 

terstruktur mengoptimalkan pembelajaran dengan diskusi kelompok dimaksudkan 

agar semua siswa ikut serta dalam  pembelajaran. Diskusi kelompok memerlukan 

kerja sama antar anggota kelompok, jadi diperlukan keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat-pendapat yang dapat mempermudah menyelesaikan 

tugas dalam diskusi kelompok. 

Indikator keempat adalah partisipasi siswa dalam membuat kesimpulan 

materi baik secara individu maupun kelompok maksudnya adalah setiap siswa 

diharapkan mampu membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari atau 

didiskusikan dalam kelompoknya. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Data tentang hasil belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil pengerjaan tugas mandiri atau tes soal evaluasi. Siswa dikatakan tuntas 

belajar dalam setiap putaran jika mencapai KKM dengan nilai ≥ 65 dari seluruh 

soal yang diberikan. Nilai siswa yang belum mencapai KKM akan diberikan 

pengayaan dan remidial. 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil tindakan 

kelas. Pada pembehasan ini akan membahas penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dan peneliti terdahulu. Pembahasan antar putaran mengenai peningkatan 



partisipasi dan hasil belajar siswa yaitu membandingkan apakah terjadi 

peningkatan dari sebelum tindakan kelas sampai tindakan kelas Putaran II 

Penelitian tentang peningkatan partisipasi telah dilakukan beberapa 

peneliti terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Herlina 

Kumalasari (2011), Tri Setyo Endang (2011) dan John Dart (2006). Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada pendekatan pembelajaran 

dan indikator yang digunakan. Sedangakan persamaanya pada hasil yang dicapai 

yaitu terdapat peningkatan indikator partisipasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika pada setiap putaran.  

Penelitian yang dilakukan Herlina Kumalasari (2011) menyimpulkan 

bahwa melalui model pembelajaran Missouri Mathematic Project dapat 

meningkatkan partisipasi belajar matematika siswa. Penelitian lain yang dilakukan 

Tri Setyo Endang (2011) menyimpulkan bahwa melalui metode pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation (GI) dapat meningkatkan partipasi belajar 

siswa. Penelitian oleh John Dart (2006) dalam jurnal internasional menyatakan 

bahwa metode Group Presentations and Formative Assessment at Level One 

dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa. Sedangakan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pelajaran 

matematika. 

Hasil penelitian ini  juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar untuk sebagian 

adalah berkat tindak guru dari suatu pencapaian tujuan pengajaran. Hal ini berarti 

dengan adanya hasil belajar merupakan akibat terjadinya suatu interaksi antara 

guru dan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Penerapan Strategi pembelajaran Keep on Learning dengan pemberian 

tugas terstruktur dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa kelas 

VIIA SMP 4 Purwodadi pada pelajaran matematika. hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya setiap indikator partisipasi yang digunakan peneliti, yaitu siswa 



sudah mulai aktif bertanya, siswa tidak takut lagi untuk menjawab pertanyaan di 

depan kelas, siswa sudah berani dalam mengemukakan pendapat, dan siswa ikut 

serta dalam menyimpulkan materi. Sebagai dampak pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan tersebut, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 

Peningkatan partisipasi belajar siswa pada setiap putaran juga berpengaruh 

kepada hasil belajar siswa. Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 43,76 kurang 

dari KKM (nilai ≥ 65) dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa 

(32,43%). Nilai rata-rata kelas putaran I 66,22 lebih dari KKM (nilai ≥ 65) dengan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak  19 siswa (51,35%). Nilai rata-rata kelas 

putaran II 74,32 lebih dari KKM (nilai ≥ 65) dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 29 siswa (78,38%). Peneliti menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi Keep on Learning dengan 

pemberian tugas terstruktur pada siswa kelas VIIA SMP 4 Purwodadi. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

Keep on Learning dengan pemberian tugas terstruktur dapat meningkatkan 

partisipasi dan hasil belajar siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Purwodadi dalam 

pembelajaran matematika. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya setiap 

indikator partisipasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

sebagai berikut: (1) siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau 

kelompok yang presentasi sebelum tindakan 5,41 % dan setelah tindakan 37,84 %, 

(2) siswa dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal didepan kelas 

sebelum tindakan 13,51 % dan setelah tindakan mengalami peningkatan 56,76 %, 

(3) siswa dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi sebelum tindakan 2,7 % 

dan setelah tindakan meningkat 24,32 %, (4) siswa dalam membuat kesimpulan 

materi baik secara individu maupun kelompok sebelum tindakan 5,41 % dan 

setelah tindakan meningkat 51,35 %. Siswa yang tuntas belajar dengan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai lebih dari sama dengan 65 

sebelum tindakan 23,42 % dan setelah tindakan 78,38 %. Dari penelitian ini 



disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Keep on Learning dengan 

pemberian tugas trestruktur dapat meningkatkan paretisipasi dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kesimpulan tersebut memberikan implikasi bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Keep on Learning terbukti dapat meningkatkan partisipasi dan hasil 

belajar siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Purwodadi pada mata pelajaran 

matematika. Keberhasilan penerapan strategi tersebut dapat mengubah peran guru 

dalam pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pembelajaran, 

namun siswa lah yang menjadi pusat pembelajaran, sehingga peran guru adalah 

sebagai mediator, fasilitator serta motivatir dalam pembelajaran. Maka dari itu, 

strategi ini dapat dijadikan pertimbangan dan alternatif bagi guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran, sehingga dapat memberikan suatu proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberi saran kepada : (1) 

Kepala Sekolah dapat memantau proses pembelajaran yang terjadi di kelas. 

Kepala Sekolah dapat bekerja sama dengan guru untuk mengetahui situasi 

pembelajaran di kelas, hambatan dan permasalahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran dari masing-masing kelas serta berusaha mengatasi permasalahan 

tersebut. (2) Guru matematika hendaknya memberikan perhatian dan bimbingan 

secara menyeluruh terhadap siswa, bersikap lebih ramah terhadap siswa, dan 

selalu memberikan dorongan positif kepada siswa agar tidak merasa malu dan 

takut untuk bertanya, menjawab atau mengerjakan soal di depan kelas, serta 

mengemukakan pendapatnya. (3) Siswa hendaknya tidak takut bertanya apabila 

tidak mengerti karena dengan bertanya siswa dapat memahami materi pelajaran 

yang disampaikan guru dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan 

tidak berhenti belajar hanya karena jam pelajaran telah usai. (4) Peneliti 

berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan ide-ide untuk menciptakan 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dilakukan karena masih 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran matematika dan agar proses belajar mengajar 

disekolah berjalan efektif tanpa hambatan, sesuai yang kita inginkan. 
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