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ABSTRAK 

 
Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan 

model pembelajaran Learning Start With A Questions untuk meningkatkan 
kemandirian  dalam pembelajaran ekonomi. 

Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII C Sekolah Menengah 
Pertama Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 35 siswa 
dan subyek pelaksana adalah peneliti. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar observasi, catatan lapangan/ pada waktu 
melaksanakan tidakan, lembar pedoman  wawancara, lembar penilaian individu 
setelah mengikuti pembelajaran, dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian dilakukan dengan dua siklus dimana tiap siklus dilakukan dalam satu 
kali pertemuan yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan kemandirian 
peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata-
rata tingkat kemandirian peserta didik sebesar 39,42%. Pada siklus I tingkat 
rata-rata kemandirian peserta didik meningkat menjadi 61,76%. Pada siklus II 
tingkat rata-rata kemandirian peserta didik meningkat menjadi 86,248%. Hal ini 
berarti peningkatan kemandirian peserta didik mencapai indikator yakni 85%. 
Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Learning Start With 
A Questions dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran 
ekonomi pada siswa kelas VIII C Sekolah Menengah Pertama Al-Islam 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini karena model pembelajaran tipe 
Learning Start With A Questions (memulai pembelajaran dengan pertanyaan) 
mengandung unsur ketelitian sehingga dapat meningkatkan kemandirian peserta 
didik secara kognitif. 

Kata Kunci: Kemandirian belajar, Model pembelajaran  Learning Start With A 
Questions, dan Pembelajaran ekonomi 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk membuat perubahan 

ke arah lebih baik pada peserta didik. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan diarahkan  untuk dapat menciptakan sumber yang berkualitas 

dengan segala aspeknya. Dengan demikian perlu diciptakan sistem 

pembelajaran yang berkualitas. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 

cara memperbaiki  proses  belajar mengajar.  Belajar mengajar  pada  dasarnya 

adalah  interaksi  atau  hubungan  timbal  balik  antara  guru  dan  peserta didik  

dalam situasi pendidikan. Oleh karena  itu, guru dalam mengajar dituntut 

kesabaran, keuletan  dan  sikap  terbuka  disamping  kemampuan  dalam  

situasi  belajar mengajar yang lebih aktif.  

Proses pembelajaran adalah suatu hal yang penting dalam sebuah 

pendidikan karena interaksi pembelajaran adalah kegiatan inti pembelajaran 

yang dapat menjadi sarana transfer keilmuan dari guru dengan peserta didik 

yang terstruktur dan terencana, sehingga akan menjadikan siswa paham akan 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran yang baik 

hendaknya guru sebagai pengelola pembelajaran harus mampu menghidupkan 



suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan serta mampu mengupayakan 

terbentuknya kemandirian peserta didik dalam  proses pembelajaran. 

Sikap mandiri pada peserta didik tidak terbentuk dengan cara yang 

mendadak, namun melalui sebuah proses yang tidak mudah ataupun sebentar. 

Dalam perilaku mandiri antara tiap individu tidak sama, kondisi ini 

dipengaruhi oleh banyak hal. Kemandirian adalah suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 

dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang 

lain, mampu berfikir dan bertindak original atau kreatif, dan penuh inisiatif, 

mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan 

memperoleh kepuasan dari hasil usahanya. 

Melalui penelitian tindakan kelas seorang guru dapat mengidentifikasi 

masalah dan menetapkan masalah, menganalisis dan merumuskan masalah, 

serta selanjutnya mengadakan tindakan perbaikan terhadap masalah- masalah 

yang ada pada saat pembelajaran sehingga guru dapat menemukan solusi 

permasalahan dengan menerapkan tahap- tahap penelitian yang dilakukan saat 

pembelajaran.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah; Apakah penerapan model pembelajaran learning start 

with a questions dapat meningkatan kemandirian peserta didik dalam pelajaran 

ekonomi pada kelas VIII C di SMP Al Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 



bahwa penerapan model pembelajaran learning start with a questions dapat 

meningkatan kemandirian dalam pelajaran ekonomi pada kelas VIII C di SMP 

Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat 

kualitatif. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Reset 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. Penelitian Tindakan Kelas merupakan tindakan 

pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 

3) Observasi, 4) Refleksi, 5) Evaluasi yang telah disusun, dilakukan 

observasi dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk 

melakukan refleksi yang dijadikan pertimbangan pada rencana tindakan 

selanjutnya. 

Subyek 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII C Sekolah 

Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta yang berjumlah 35 peseta didik. 

Teknik Pengunpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti dan guru 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, yang masing masing 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 



Observasi 

Menurut Arikunto (2006:230), ”observasi adalah menatap 

kejadian, gerak atau proses”. Dengan observasi peneliti dapat 

mengetahui kegiatan peserta didik dalam mempersiapkan, 

memperhatikan, presentasi dan keaktifan dalam bertanya serta 

berpendapat selama proses pembelajaran berkaitan dengan 

penggunaan strategi Learning Start with a Questions sebagai 

upaya peningkatan kemandirian peserta didik kelas VIII C SMP 

Al Islam 1 Surakarta. Peneiti menggunakan catatan observasi 

yang berupa chek list,dimana kisi-kisi tindakan untuk masing 

masing catatan observasi tersebut adalah  sebagai berikut: 

Kecakapan dalam menjalankan alur metode Learning Start with 

a Questions materi, Peserta didik yang mampu mengemukakan 

pertanyaan, peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan 

dan memberikan pendapat 

Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan guru untuk mengetahui 

respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Learning 

Start with a Questions. Wawancara juga digunakan untuk 

menggali beberapa informasi penting dari guru terkait dengan 

penerapan tindakan yang dilakukan dalam proses pembelajaran.  

 



Dokumentasi 

Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data 

mengenai daftar nama siswa kelas VIII C SMP Al Islam 1 

Surakarta yang akan menjadi obyek penelitian sebelum 

dilakukan tindakan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di Sekolah Sekolah Menengah 

Pertama Al-Islam 1 Surakarta terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

empat tahap yang meliputi : (1) Perencanaan tindakan, (2) Pelaksanaan 

tindakan, (3) Observasi, dan (4) refleksi. Deskripsi tentang hasil dari siklus I 

sampai siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sebelum melaksanakan siklus I peneliti melakukan observasi pada 

tanggal 14 April 2014 untuk mengetahui kondisi awal yang terjadi pada kelas 

VIII C  Sekolah Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta. Berdasarkan hasil 

observasi mengenai beberapa macam kemandirian antara lain: Kemandirian 

peserta didik dalam proses pembelajaran, dikhususkan pada kemandirian 

peserta didik dalam membaca materi, memperhatikan penjelasan guru, 

memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mencatat penjelasan guru dan 

memperoleh hasil data kemandirian siswa sebesar 39,42% dari semua peserta 

didik berjumlah 35 siswa. Data tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap 

guru pada saat observasi tentang cara mengajar guru yang masih menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab sehingga pelajaran hanya terpusat pada guru. 

Hal lain menunjukkan situasi kelas pada saat pembelajaran menjelaskan  



bahwa saat proses pembelajaran dilakukan, peserta didik masih sering gaduh 

dengan berbicara sendiri dan kurangnya konsentrasi yang kurang fokus 

terhadap pelajaran yang dijelaskan oleh guru sehingga seringkali guru siswa 

untuk tetap memperhatikan pelajaran. Sesekali guru memberi pertanyaan 

secara lisan kepada  peserta didik dan yang tampak aktif hanya beberapa 

peserta didik saja. 

Melihat kondisi dan dengan permasalahan tersebut peneliti kemudian 

memberikan inovasi dalam pembelajaran Ekonomi dengan menawarkan solusi 

menggunakan metode pembelajaran Learning Start With A Questions untuk 

meningkatkan kemandirian peserta didik dengan menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan penggunaan metode Learning Start With A Questions kepada guru 

mata pelajaran sebagai rekan kolaborasi. Kemudian untuk pertemuan 

selanjutnya disepakati proses pembelajaran akan meggunakan metode 

Learning Start With A Questions. 

Tahap selanjutnya setelah metode ditentukan adalah menyususn Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan materi pajak. RPP yang dibuat 

kemuadian dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran kemudian setelah 

dirasa benar dan disepakati rencana tersebut dilaksanakan pada siklus I. 

Kemandirian peserta didik pada siklus I dalam membaca materi, 

memperhatikan penjelasan guru, memberikan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, mencatat penjelasan guru meningkat menjadi sebesar 61,76%. 

Hasil tersebut dihitung dari rata-rata setiap sub indikator dan hasil tersebut 



menunjukkan adanya pen

banding sebelum pelaksanaan tindakan yaitu sebesar 39,42%. 

Hasil wawancara mengenai respon peserta didik terhadap pengunaan 

metode Learning Start With A Questions

dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat bekerja dan belajar secara 

mandiri. Apalagi ada kompetisi sehingga peserta didik lebih bersemangat dan 

peserta didik berharap metode seperti ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tin

menggunakan metode 

C Sekolah Menengah Pertama Al

dalam meningkatkan kemandirian pada mata pelajaran Ekonomi. Peningkat

kemandirian dapat dilihat pada siklus I dan siklus II. Hal tersebut dapat dilihat

dari hasil observasi pada 

Penyajian peningkatan peserta didik dari pra siklus, siklus I dan siklus 

II dapat dilihat dalam diagram grafik sebagai berikut: 
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menunjukkan adanya peningkatan kemadirian peserta didik sebesar 22,34% di 

banding sebelum pelaksanaan tindakan yaitu sebesar 39,42%.  

Hasil wawancara mengenai respon peserta didik terhadap pengunaan 

Learning Start With A Questions menunjukkan antusias peserta didik 

proses pembelajaran. Peserta didik dapat bekerja dan belajar secara 

mandiri. Apalagi ada kompetisi sehingga peserta didik lebih bersemangat dan 

peserta didik berharap metode seperti ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan metode Learning Start With A Questions pada siswa  kelas VIII 

C Sekolah Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta dapat dikatakan efektif 

dalam meningkatkan kemandirian pada mata pelajaran Ekonomi. Peningkat

kemandirian dapat dilihat pada siklus I dan siklus II. Hal tersebut dapat dilihat

dari hasil observasi pada grafik berikut: 

Penyajian peningkatan peserta didik dari pra siklus, siklus I dan siklus 

II dapat dilihat dalam diagram grafik sebagai berikut:  
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mandiri. Apalagi ada kompetisi sehingga peserta didik lebih bersemangat dan 

peserta didik berharap metode seperti ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. 
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Dari penyajian data pada grafik menunjukkan kemandirian peserta didik 

sebelum tindakan atau pra siklus dikatakan masih rendah. Rata-rata 

kemandirian peserta didik dari lima indikator kemandirian peserta didik 

sebesar 39,42% sehingga perlu dilakukannya sebuah tindakan untuk 

memperbaiki masalah tersebut. Setelah dilakukannya tindakan siklus I 

kemandirian peserta didik mengalami peningkatan sebesar 61,76% dari pra 

siklus sebesar 39,42% dan mengalami peningkatan lagi sebesar  86,248%. 

Dengan demikian hipotesis tindakan dengan indikator pencapainnya 

sebesar 85% dapat dibuktikan kebenarannya karena dengan penerapan metode 

Learning Start With A Questions dapat meningkatkan kemandirian peserta 

didik pada proses pembelajaran Ekonomi kelas VIII C Sekolah Menengah 

Pertama Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 86,248%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kemandirian peserta didik dikatakan meningkat dapat dilihat dari data 

yang diperoleh peneliti setelah melakukan observasi di kelas VIII C Sekolah 

Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta yang menunjukkan peningkatan 

belajar Ekonomi yang  pada observasi awal sebesar 39,42%. Kemudian 

dilakukan siklus I sebagai tindakan perbaikan dan dapat meningkat sebesar 

61,76% dan pada siklus II mengalami peningkatan kembali sebesar 86,248%. 

Hasil wawancara mengenai respon peserta didik terhadap pengunaan metode 

Learning Start With A Questions menunjukkan antusias peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik dapat menguasai pembelajaran dengan 



didampingi oleh peneliti. Pada siklus II di adakan sebuah  kompetisi sehingga 

peserta didik lebih bersemangat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran bagi guru mata pelajaran yaitu: Guru hendaknya 

harus memahami beberapa metode pembelajaran agar dapat memberikan 

variasi dalam proses belajar mengajar, Learning Start With A Questions dapat 

dijadikan salah satu solusi bagi guru untuk meningkatkan kemandirian peserta 

didik, Sebaiknya peserta didik diberi buku pegangan edisi baru sehingga 

informasi mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik tidak 

ketinggalan. 

Bagi Sekolah Menengah Pertama Al-Islam 1 Surakarta, Sekolah 

seharusnya melakukan pengawasan dan bimbingan kepada setiap guru mata 

pelajaran dalam hal pengembangan pembelajaran, sehingga guru mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Bagi peneliti lain, Penelitian  hendaknya dilakukan dengan lebih baik 

yang memperhitungkan waktu dan memperhatikan materi yang akan disajikan 

kepada peserta didik sehingga nantinya dapat menjadi sebuah masukan guna 

peningkatan kualitas pendidikan. 
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