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IMPLEMENTASI STRATEGI LEARNING STARTS WITH A QUESTION 

UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PEMAHAMAN KONSEP 
DALAM MATEMATIKA 

(PTK Pada Siswa Kelas XA SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Tahun 
2013/2014) 

 
ABSTRAK 

Oleh : 
Dewinataria1, Sumardi2 

1Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS, nataria.dewi@yahoo.co.id 

 2Dosen Pendidikan Matematika FKIP UMS, s_mardi15@yahoo.co.id 

 
Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 

keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika  melalui 
Strategi Learning Starts With a Question. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian  yaitu siswa kelas XA SMK Muhammadiyah 01 
Boyolali yang berjumlah 32 siswa. Siswa sebagai subjek yang menerima tindakan 
sedangkan guru sebagai subjek yang melaksanakan tindakan. Obyek penelitian 
yaitu keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, metode tes, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara 
interaktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 
peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep siswa dilihat dari tiap indikator. 
Untuk keaktifan, (1)  mengajukan pertanyaan dari 9,375% menjadi 53,125%, (2) 
mengerjakan soal di depan kelas dari 15,625% menjadi 68,75%, (3) 
mengemukakan ide dari 9,4% menjadi 56,25%, dan (4) menjawab pertanyaan 
dari 12,5% menjadi 65,625%. Untuk pemahaman konsep, (1) menyatakan ulang 
suatu konsep dari 9,375% menjadi 46,875%, (2) memberi contoh dari konsep dari 
15,625% menjadi 53,125%, (3) menyajikan konsep dari 6,25% menjadi 43,75%, 
dan (4) mengaplikasikan konsep dari 12,5% menjadi 56,25%. 
 
Kata kunci : learning starts with a question; keaktifan; pemahaman konsep. 
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PENDAHULUAN 

Tercapainya suatu tujuan pembelajaran matematika akan lebih mudah jika 

proses pembelajaran itu berkaitan dengan pengalaman siswa. Sedangkan mengajar 

tidak lain untuk membimbing pengalaman belajar. Menurut Hamali Oemar 

(2008:171), pengajaran efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktifitas sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan siswa sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama 

belajar.Dengan keaktifan siswa dapat berkreasi sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 

Proses belajar mengajar dikatakan berhasil jika siswa dapat memahami 

konsep-konsep yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan kemampuan 

memahami konsep siswa dinilai dari hasil belajar siswa. Dengan memahami 

konsep maka siswa akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang diberikan oleh guru. Namun, dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran matematika tidak luput dari suatu permasalahan. 

Permasalahan mengenai proses pembelajaran matematika seringkali 

dialami oleh sekolah-sekolah. Hasil pengamatan peneliti pada hari Selasa, tanggal 

1 Oktober 2013 di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali saat berlangsungnya 

pembelajaran matematika adalah keaktifan dan pemahamanan konsep matematika 

rendah. SMK Muhammadiyah 01 Boyolali terdiri dari 10 kelas yang masing-

masing kelas terdiri dari sekitar 32 siswa. 

Hasil wawancara dengan guru Matematika SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, siswa yang memiliki keaktifan 

belajar tinggi masih sekitar 31% saja, yang sedang 24%, sedangkan lainnya 

sekitar 50% memiliki keaktifan belajar yang rendah terhadap pelajaran 

matematika. Sedangkan untuk pemahaman konsep matemaika, sekitar 32% siswa 

memahami konsep-konsep matematika, untuk 68% siswa lainnya masih sulit 

untuk memahami konsep-konsep matematika.  

Kurangnya keaktifan dan pemahaman konsep siswa di dalam kelas dapat 

terjadi karena model pembelajaran yang digunakan dalam mengajar kurang tepat. 

Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mampu memilih metode 
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yang tepat dengan materi yang disampaikan. Metode pembelajaran yang menarik 

tentunya harus disertai dengan kemasan yang dapat meningkatkan keaktifan dan 

pemahaman konsep siswa dalam mempelajari materi pelajaran matematika. Salah 

satu metode yang dapat digunakan yaitulearning starts with a question. 

Learning starts with a question atau yang biasa disebut dengan LSQ 

merupakan suatu pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh para siswa. Cara kerja LSQ dimulai dengan berkelompok. Dengan 

berkelompok akan mendorong siswa untuk bertanya dan memahami konsep-

konsep materi yang diberikan oleh guru agar siswa dapat menyelesaikan 

persoalan.  

Penggunaan LSQ dalam belajar matematika sangatlah bermanfaat. Karena, 

dengan menggunakan LSQ siswa dengan sendiri memahami materi yang akan 

diberikan oleh guru sebelum guru tersebut menyampaikan materi. Dengan begitu 

maka siswa terlatih untuk belajar sendiri memahami materi. 

Seperti halnya strategi-strategi lain yang memiliki keunggulan, LSQ juga 

memiliki keunggulan ketika suatu proses pembelajaran menggunakan LSQ. 

Keunggulan tersebut diantaranya dapat merangsang keaktifan siswa dalam bentuk 

ide, gagasan, dan prakarsa baru dalam memecahkan masalah. Dengan seperti itu 

akan membuat siswa lebih memahami materi yang akan diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan keunggulan dari strategi pembelajaran LSQdiatas, maka 

diduga melalui strategi tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XA 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. Melalui strategi pembelajaran LSQ juga dapat 

meningkatkanpemahaman konsep siswa kelas XA SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

melalui kolaborasi melalui proses kerja antar guru matematika, kepala sekolah 

dan peneliti di lingkungan sekolah. Kegiatan dari penelitian dimulai dari 

permasalahan yang benar-benar terjadi yang dihadapi oleh pendidik, kemudian 
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mencari alternative untuk memecahkan masalahnya dan menindaklanjuti dengan 

tindakan-tindakan nyata yang telah direncanakan dan terstruktur. 

PTK selalu dicirikan pada perbaikan secara terus menerus sampai 

memperoleh sasaran yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian dilakukan secara 

bertahap dalam menyelesaikan masalah. 

PTK ini berpedoman pada hasil data observasi awal yang telah 

dirumuskan sebagai permasalahan.Pada tahap perencanaan peneliti melibatkan 

guru mata pelajaran matematika dengan memadukan hasil observasi yang dipakai 

sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan 

pembelajaran dengan menerapakan strategi pembelajaranlearning starts with a 

questiondalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 18 

November sampai 25 November dengan subyek siswa kelas XAberjumlah 32 

siswa, yang terdiri dari laki-laki semua. Peneliti dibantu guru matematika sebagai 

observer. Peneliti juga bertugas merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis 

data, dan menarik kesimpulan. 

Pengambilan data pada penelitian ini dengan menggunakan:metode 

observasi dengan mengamati secara langsung aktifitas guru dan siswa di dalam 

kelas secara cermat dan teliti; catatan lapangan yang berisi tentang tindak 

mengajar berkaitan dengan peristiwa penting saat guru melaksanakan 

pembelajaran yang telah direncanakan, catatan yang berkaitan dengan sikap siswa 

kelas XA SMK Muhammadiyah 01Boyolali saat menerima tindakan, penarikan 

makna yaitu mengenai kesimpulan dari proses pembelajaran melalui penerapan 

strategi pembelajaran learning starts with a question; tes yaitu cara pengumpulan 

data yang mengedepankan jumlah pertanyaan atau keseluruhan kepada objek 

penelitian; dokumentasi dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif tipelearning starts with a quiestion, info sekolahan, foto-foto siswa 

pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Teknik analisis data yang digunakandalam penelitian tindakan kelas ini 

terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data,penyajian data,penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya 

tindakan kelas putaran III, diperoleh kesepakatan antara peneliti dengan guru 

kelas XA SMK Muhammadiyah 01Boyolali dengan menggunakan strategi 

pembelajaran learning starts with a question perilaku siswa yang berkaitan 

dengan keaktifan dan pemahaman konsepsiswa telah meningkat. Indikator-

indikator yang tampak untuk keaktifan yaitu mengajukan pertanyaan, 

mengerjakan soal di depan kelas, mengemukakan ide, dan menjawab 

pertanyaan.Sedangkan indikator untuk pemahaman konsep yaitu menyatakan 

ulang suatu konsep, menyatakan ulang suatu konsep, menyajikan konsep, dan 

mengaplikasikan konsep. 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan diatas mengenai keaktifan siswa 

belajar matematika pada kelas XA SMK Muhammadiyah 01Boyolali dari 

tindakan sebelumnya sampai tindakan kelas putaran III dapat disajikan dalam 

tabel berikut. 

Data Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika 

Tindakan Mengajukan 
pertanyaan 

Menjawab 
soal di depan 

kelas 

Mengemukakan 
ide 

Menjawab 
pertanyaan 

Kondisi 
Awal 

3 siswa 
(9,375%) 

4 siswa 
(15,625%) 

3 siswa 
(9,4%) 

4 siswa 
(12,5%) 

Putaran I 6 siswa 
(18,75%) 

11 siswa 
(34,375%) 

9 siswa 
(28,125%) 

10 siswa 
(31,25%) 

Putaran II 13 siswa 
(40,625%) 

17 siswa 
(53,125%) 

14 siswa 
(43,75%) 

16 siswa 
(50%) 

Putaran III 17 siswa 
(53,125%) 

22 siswa 
(68,75%) 

18 siswa 
(56,25%) 

21 siswa 
(65,625%) 

 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan diatas mengenai pemahaman 

konsep belajar matematika pada kelas XA SMK Muhammadiyah 01Boyolali dari 

tindakan sebelumnya sampai tindakan kelas putaran III dapat disajikan dalam 

tabel berikut. 
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Data Peningkatan Pemahaman konsep Matematika Siswa 

Tindakan 
Menyatakan 
ulang suatu 

konsep 

Memberi 
contoh 

dari 
konsep 

Menyajikan 
konsep 

Mengaplikasikan 
konsep 

Kondisi 
Awal 

3 siswa 
(9,375%) 

5 siswa 
(15,625%) 

2 siswa 
(6,25%) 

4 siswa 
(12,5%) 

Putaran I 7 siswa 
(21,875%) 

10 siswa 
(31,25%) 

6 siswa 
(18,75%) 

8 siswa 
(25%) 

Putaran II 11 siswa 
(34,375%) 

13 siswa 
(40,625%) 

10 siswa 
(31,25%) 

14 siswa 
(43,75%) 

Putaran III 15 siswa 
(46,875%) 

17 siswa 
(53,125%) 

14 siswa 
(43,75%) 

18 siswa 
(56,25%) 

 

 Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan keaktifan siswa  belajar 

matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran II dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa 

 
 

Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan pemahaman konsep 

siswa  dalam belajar matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas 

putaran II dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa 

 
 

Grafik tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 

pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika dengan strategi pembelajaran 

learning starts with a questionpada kegiatan belajar mengajar mulai dari sebelum 
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peningkatan.Untuk keaktifan, mengajukan pertanyaan meningkat dari 9,375% 

pada kondisi awal menjadi 18,75% pada putaran I, meningkat menjadi 40,625% 
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65,625% pada putaran III. 
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konsep meningkat dari 15,625% pada kondisi awal menjadi 31,25% pada putaran 

I, meningkat menjadi 40,625% pada putaran II, dan meningkat menjadi 53,125% 

pada putaran III; Kemampuan siswa menyajikan konsep meningkat dari 6,25% 

pada kondisi awal menjadi 18,75% pada putaran I, meningkat menjadi 31,25% 

pada putaran II, dan meningkat menjadi 43,75% pada putaran III; dan 

Kemampuan siswa mengaplikasikan konsep meningkat dari 12,5% pada kondisi 

awal menjadi 25% pada putaran I, meningkat menjadi 43,75% pada putaran II, 

dan meningkat menjadi 56,25% pada putaran III. 

Pada putaran I pembelajaran masih terpusat pada guru. Banyak siswa yang 

masih sibuk sendiri. Penggunaan strategi learning starts with a question baru 

pertama kali diterapkan pada siswa kelas XA SMK Muhammadiyah 01 Boyolali, 

mengakibatkan siswa kebingungan saat menggunakan strategi tersebut. Keaktifan 

siswa masih rendah. Hal ini terlihat saat guru meminta mengerjakan soal didepan 

kelas, masih banyak siswa yang disuruh sedangkan yang maju karena sukarela 

masih sedikit. Pemahaman konsep siswa pada putaran I juga masih rendah, hal ini 

terlihat pada hasil kerja siswa yang diberikan pada akhir pertemuan. 

Pada tindakan putaran ke II pemanfaatan strategi pembelajaran learning 

starts with a questionlebih maksimal. Penerapan strategi pembelajaran learning 

starts with a questionsecara umum sudah berjalan dengan baik. Siswa sudah 

terbiasa menggunakan strategi pembelajaran learning starts with a questionsiswa 

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Keaktifan dan pemahaman konsep 

siswa telah menunjukkan peningkatan. Siswa sudah mulai berkonsentrasi secara 

penuh saat berlangsungnya pembelajaran. Siswa sudah mulai aktif selama 

pembelajaran berlangsung sehingga pembelajaran terlaksana secara efektif dan 

efisien. Siswa mulai tertarik dan menyukai belajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran learning starts with a question.  

Pada putaran III, pembelajaran sudah terfokus pada siswa.siswa 

mendominasi pembelajaran. Keaktifan dan pemahaman konsep siswa 

meningkat.Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang dapat 

menyelesaikan tugasnya sendiri dengan baik. Siswa bersikap baik, tidak gaduh 
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pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jika mengalami kesulitan, siswa tidak 

pasif tapi tetap berusaha dengan bertanya kepada guru maupun temannya. 

Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan strategi pembelajaran 

learning starts with a questionyang diterapkan pada siswa kelas XA SMK 

Muhammadiyah 01Boyolali mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman 

konsep siswa dalam belajar matematika.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara 

peneliti, guru matematika kelas XA SMK Muhammadiyah 01Boyolali dengan 

menggunakan strategi pembelajaranlearning starts with a questiondiperoleh 

kesimpulansebagai berikut : 

1. Siswa memberikan respon yang positif terhadap kegiatan pembelajaran 

melalui strategi learning starts with a question. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara, yaitu siswa tertarik mengikuti pembelajaran melalui strategi 

learning starts with a question.  

2. Adanya perbaikan pada tindak mengajar yang dilakukan oleh guru 

matematika setelah adanya tindakan yaitu, guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan tidak mendominasi kegiatan pembelajaran, guru hanya 

memberikan dorongan siswa untuk menjadi lebih kritis dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Adanya peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam belajar 

matematika. Hal ini dapat diperoleh dari masing-masing indikator yang 

diamati dalam penelitian ini 

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengunakan strategi pembelajaran 

learning starts with a questionuntuk meningkatkan kemandirian belajar  

matematika diajukan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Siswa, siswa hendaknya lebih aktif saat mengikuti pelajaran baik aktif 

bertanya, aktif menjawab pertanyaan, aktif mengemukakan ide maupun aktif 

mengerjakan soal di depan kelas; Siswa hendaknya berkonsentrasi penuh dan 

memperhatikan guru saat guru menyampaikan materi. 



 
 

9 
 

2. Kepada Guru, guru hendaknya menyususn perencanaan kegiatan pembelajaran 

yang terperinci agar waktu yang digunakan lebih efektif; lebih melibatkan 

siswa disetiap langkah dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

berkonsentrasi penuh pada materi; hendaknya diberikan persoalan-persoalan 

yang lebih bervariasi yang memungkinkan siswa dapat memahami konsep-

konsep lebih baik lagi. 

3. Kepada peneliti berikutnya, hendaknya masih diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran matematika. Terutama dalam upaya peningkatan kemandirian 

belajar matematika. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran di sekolah 

berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. 
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