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ABSTRAK 
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Afrizal Fabiardhi, A 510100120, Program Studi Pendidikan Guru 

SekolahDasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 78 Halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 

With A Question Dengan Media Kertas Berpetak. Penelitian ini termasuk 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang 

dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran 

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 16 siswa. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni 

reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika materi bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 

pembelajaran yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil 

pelaksanaan proses pembelajaran sebelum tindakan sebesar 25% siswa yang 

tuntas dalam pembelajaran dan setelah dilakukan tindakan meningkat sebesar 

50% pada siklus I (mengalami peningkatan 25%), dan di akhir tindakan siswa 

yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 81,25% pada siklus II 

(mengalami peningkatan 31,25%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question Dengan Media 

Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 

2013/2014. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

yang dapat berlangsung dalam keluarga , sekolah maupun masyarakat. Di 

dalam interaksi tersebut ada tujuan yang hendak dicapai ialah berkembangnya 

potensi peserta didik (baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun 

psikomotor). Interaksi pendidikan pertama dan utama berlangsung dalam 

keluarga, karena dalam keluarga anak telah menerima dasar-dasar 

pengetahuan, sikap, prilaku maupun nilai-nilai dari orang tuanya melalui 

proses asuhan, bimbingan, latihan maupun pendidikan. Keluarga sering 

disebut prototipe masyarakat, Sukmadinata (dalam Rubino Rubiyanto. 

2011:1). Dalam mengembangkan potensi peserta didik salah satu caranya 

adalah melalui pendidikan Matematika. Namun dalam kenyataan yang 

dijumpai di lapangan, hasil belajar siswa SD dalam mata pelajaram 

Matematika belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena 

hasil belajar siswa rendah ataupun guru yang belum tepat dalam memilih 

metode pembelajaran. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran matematika 

diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi. Mengingat pentingnya matematika, maka dalam 

pengajarannya bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa yang 

terkandung dalam matematika itu sendiri, tetapi lebih menekankan pada pola 

berfikir siswa agar dapat memecahkan masalah secara rasional, kritis, logis, 

kreatif, cermat, dan teliti. 

Permasalahan mengenai proses pembelajaran matematika yang telah 

diuraikan di atas seringkali dialami oleh sekolah-sekolah. Salah satunya 

adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran 

Kabupaten Pekalongan. Peneliti memilih kelas IV  sebagai objek penelitian 

karena peneliti menemukan masalah bahwa siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan kemampuan menyelesaikan soal–soal yang 



berhubungan dengan Matematika sehingga hasil belajar siswa cenderung 

rendah. 

Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini sebagian guru menggunakan 

model pembelajaran yang bersifat konvensional yang pada pelaksanaannya 

guru mendominasi proses pembelajaran sehingga seolah-olah guru adalah 

seorang yang paling benar. Dalam proses penyampaian materi adalah bukan 

hanya sekedar pemindahan pengetahuan guru kepada siswa secara seutuhnya, 

namun dalam prosesnya siswa harus dirangsang dan diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya dan mencari penyeleseian dengan menemukan 

sendiri solusi dari permasalahan, agar lebih bermakna.  

Berdasarkan latar masalah diatas peneliti akan mengadakan penelitian 

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi LSQ 

(Learning Starts With A Question) Dengan Media Kertas Berpetak pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2013/2014”. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan 

Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 

With A Question dengan Media Kertas Berpetak. Subyek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran yang terdiri dari 7 siswa 

laki-laki dan 9 siswa perempuan. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 4 

bulan dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Februari 2014. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan yng sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas (Arikunto,2007:3). Penelitian tindakan kelas ditandai dengan adanya 

perbaikan terus-menerus sehingga tercapai sasaran dari penelitian tersebut. 

Prosedur penelitian tindakan kelas difokuskan pada kegiatan pokok yaitu (1) 



perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengawasan 

(observing), (4) refleksi (reflecting), (Arikunto, Suharsimi, dkk :2007:16). 

Penelitian tindakan kelas ini sebagai peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Learning Starts With A Question 

dengan Media Kertas Berpetak pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Paninggaran. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini, yaitu: (1) 

Wawancara; dalam penelitian wawancara dilakukan kepada guru kelas IV 

secara langsung melalui pertanyaan lisan. (2) Observasi; observasi yang 

dilakukan di kelas untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang 

tindak belajar dan tindak mengajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran LSQ (Learning Starts With A Question) Dengan Media Kertas 

Berpetak. (3) Dokumentasi; dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang profil sekolah, daftar nama-nama siswa..(4) Tes; 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui penguasaan materi 

pembelajaran Matematika setelah melaksanakan proses pembelajaran 

Matematika yaitu melalui post test. 

Analisis data yang peneliti gunakan cara deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini data dianalisis dengan analisis interaktif untuk mengolah data 

peningkatan hasil belajar siswa. Wina Sanjaya (2010:106), Analisis data bisa 

dilakukan melalui tiga tahap adalah (1) Reduksi data; reduksi dilakukan 

dengan pemilihan dan penyederhanaan data nilai tes siswa, serta observasi 

guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran.(2) Mendeskripsikan data; 

penyajian data dilakukan pada saat mengolah dan mengambil tindakan 

terhadap data yang masuk, yang berupa nilai tes dan observasi guru dan siswa 

SD Negeri 3 Paninggaran, kemudian disusun dan didisplay dalam bentuk 

tabel, grafik, dan dinarasikan dalam pembahasan penelitian.(3) Menarik 

kesimpulan hasil deskripsi; Dalam proses penelitian menganalisis dan 

menginterpretasi data merupakan langkah yang sangat penting, sebab data 

yang telah terkumpul tidak akan berarti apa-apa tanpa dianalisis dan diberi 

makna melalui intepretasi data. 



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur demi tercapainya hasil 

belajar siswa agar meningkat, meliputi aspek: (1)antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, (2)keaktifan siswa dalam bertanya, 

dan (3)kemandirian siswa dalam mengerjakan soal.Dialog awal juga 

menghasilkan kesepakatan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam upaya hasil belajar siswa belajar matematika, alternatif 

pembelajaran yang dilaksanakan adalah strategi pembelajaran Learning 

Starts With A Question dengan Media Kertas Berpetak. 

Kondisi awal : Berdasarkan hasil tes pra tindakan diperoleh hasil 

bahwa nilai rata-rata kelas masih rendah yaitu 56,87 terdapat 4 siswa dari 

16 siswa yang telah mencapai KKM (≥65) atau sekitar (25,00%)  

Siklus I : Aktivitas siswa meningkat, yaitu pada pertemuan pertama 

siswa yang antusias mengikuti pembelajaran matematika sebanyak 5 siswa 

(31,25%), siswa yang bertanya sebanyak 4 (25%), dan kemandirian siswa 

dalam mengerjakan soal-soal latihan sebanyak 6 siswa (37,50%), 

sedangkan pada pertemuan kedua siswa yang antusias mengikuti 

pembelajaran matematika sebanyak 8 siswa (50%), siswa yang bertanya 

sebanyak 4 siswa (25%), dan siswa yang mampu mengerjakan soal 

sebanyak 8 siswa (50%). Sedangkan hasil siklus I pertemuan pertama dan 

kedua diperoleh nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan yaitu 63,60 

serta terdapat 8 siswa dari 16 siswa telah mencapai KKM (≥65) atau 

sekitar 50%. 

Siklus II : Pada siklus II ini aktivitas siswa saat pembelajaran,yaitu 

pada pertemuan pertama siswa yang antusias mengikuti pembelajaran 

matematika sebanyak 9 siswa (56,25%), siswa yang aktif bertanya 

sebanyak 8 siswa (50%), dan kemandirian siswa dalam mengerjakan soal 

sebanyak 10 siswa (62,50%), sedangkan pada pertemuan kedua, siswa 

yang antusias mengikuti pembelajaran matematika sebanyak 14 siswa 

(87,50%), siswa yang bertanya sebanyak 12 siswa (75%), dan kemandirian 



siswa dalam mengerjakan soal sebanyak 13 siswa (81,25%). Sedangkan 

hasil belajar pada siklus II pertemuan pertama dan kedua nilai rata-rata 

kelas mengalami peningkatan yaitu menjadi 71,25serta terdapat 13 siswa 

dari 16 siswa telah mencapai KKM (≥65) atau sekitar 81,25%. 

Adapun peningkatan hasil belajar siswa digambarkan pada diagram 

dibawah ini: 

 

 

2. Pembahasan 

Pelaksanaan Tindakan pada siklus I hingga II aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika meningkat dari aspek antusias/perhatian siswa, 

keaktifan siswa, dan kemandirian mengerjakan soal. Menurut Arikunto 

(dalam Samino dan Marsudi, 2012:48), menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan 

belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah 

diterima siswa. 

Dalam analisis data atau refleksi ini digunakan untuk mengetahui hasil 

penelitian guna membedakan antara perolehan nilai siswa pada proses 

pembelajaran sebelum dilaksanakannya tindakan dan setelah pembelajaran 

siklus II dengan strategi Learning Starts With A Question dengan Media 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Pra Siklus Rata-rata Siklus I Rata-rata Siklus II 

p
ro

se
n

ta
se

  

Tindakan 

Diagram Hasil Belajar Siswa 

Nilai Siswa 



Kertas Berpetak. Adapun untuk mengetahui data hasil pelaksanaan 

pembelajaran pada kedua siklus yang diuraikan di depan, jelas terdapat 

peningkatan dari hasil penelitian. Adapun aktivitas siswa dalam 

pembelajaran antara lain : 

a) Siswa lebih antusias untuk mempelajari matematika dengan proses 

pembelajaran yang menyenangkan seperti strategi Learning Starts With 

A Question dengan Media Kertas Berpetak. 

b) Siswa lebih aktif untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. 

c) Siswa mampu menyelesaikan soal-soal latihan. 

Untuk memperjelas deskripsi hasil penelitian ini akan dipaparkan 

tabel aktivitas siswa dan hasil belajar. Aktivitas siswa meliputi 

antusias/perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, keaktifan 

siswa dalam bertanya, dan kemandirian siswa dalam mengerjakan soal 

post test (evaluasi). Peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan 

Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2013/2014 

 

No. 
Aspek 

yang diamati 

Jumlah Siswa 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Antusiasme siswa 

mengikuti proses 

pembelajaran 

4 

Siswa 
5 siswa 8 siswa 9 siswa 14 siswa 

2 Keaktifan siswa 

bertanya 

3 

siswa 
4 siswa 4 siswa 8 siswa 12 siswa 

3 Kemandirian siswa 

dalam mengerjakan 

soal evaluasi 

5  

siswa 
6 siswa 8 siswa 10 siswa 13 siswa 

 

Sedangkan hasil belajar dapat dilihat bahwa rata-rata nilai pelajaran 

matematika dengan strategi Learning Starts With A Question dengan 



Media Kertas Berpetak pada siswa  kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran 

sebelum tindakan yang hanya menerapkan metode ceramah pada kelas IV 

yaitu sebesar 56,87 (4 siswa mencapai KKM prosentasenya 25%), pada 

siklus I menggunakan strategi Learning Starts With A Question dengan 

Media Kertas Berpetak nilai rata-rata menjadi 63,60 (8 siswa yang 

mencapai KKM, prosentasenya sebesar 50%), setelah dilakukan perbaikan 

pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa meningkat, pada siklus II rata-

rata menjadi 71,25 (13 siswa mencapai KKM prosentasenya 81,25%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian 

terdahulu oleh Yuni Dwi Astuti (2012) dengan judul “ Peningkatan hasil 

belajar PKn melalui metode LSQ (Learning Starts With A Question) pada 

siswa kelas IV SD Negeri Gentan 1 Bendosari Sukoharjo Tahun Ajaran 

2011/2012. Penerapan metode pembelajaran aktif Learning Starts With A 

Questions dapat meningkatkan respon dan keaktifan siswa dan dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn , hal ini terlihat dari banyaknya siswa 

yang mencapai KKM yaitu ≥70 sebelum dilakukan tindakan adalah 30% 

(6 siswa), pada siklus I sebesar 65% (13 siswa) dan akhir pelaksanaan 

tindakan mencapai 90% (18 siswa). Hasil penelitianini sesuai dengan 

penelitian di atas yang relevan. Bahwa strategi Learning Starts With A 

Question dan Media Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2013/2014. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran 

yaitu melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A 

Question dan Media Kertas Berpetak. Berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang telah dipaparkan di atas maka hipotesis penelitian ini yaitu “ 

Penerapan Strategi Learning Starts With A Question dengan Media Kertas 

Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2013/2014.” 



D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru matematika kelas IV dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran melalui 

strategi Learning Starts With A Question dengan Media Kertas 

Berpetakselama dua putaran dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan strategi Learning Starts With A Question dengan Media 

Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan 

prosentase dan jumlah siswa yang mencapai KKM. Pada kondisi awal 

yangmencapai KKMhanya 4siswa atau 25%, pada siklus pertama yang 

mencapai KKM meningkat menjadi 8siswa atau 50%, kemudian pada 

siklus kedua yang mencapai KKM meningkat menjadi 13siswa dari 

jumlah 16 siswa atau 81,25%. Pada siklus kedua hasil belajar sudah 

mencapai indikator pencapaian yang telah ditetapkan yaitu 75%. 

2. Hipotesis yang berbunyi “Penerapan strategi Learning Starts With A 

Question dengan Media Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran Kecamatan 

Paninggaran Kabupaten Pekalongan” terbukti atau dapat diterima 

kebenarannya. 
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