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Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada kurangnya keaktifan siswa dalam 
bertanya menyangkut dengan proses pembelajaran IPS di MIN 1 Aceh Jaya 

khususnya kelas V. Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa keaktifan siswa 

dalam bertanya menyangkut dengan proses pembelajaran yang berlangsung masih 

sangat kurang, hal ini menyangkut dengan model yang digunakan guru IPS dalam 

pembelajaran yang cenderung monoton. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

mencoba menggunakan model Start With A Quastion (LSQ), model mampu 

memotivasi siswa untuk aktif dalam bertanya di kelas. Metode penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sebagai subjeknya siswa 

kelas V MIN 1 Aceh Jaya tahun 2019-2020 yang terdiri dari 34 siswa. Intrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran observasi aktivitas 

siswa.Adapun metode analisis data yang digunakan adalah rumus presentase.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, pada pra siklus sebelum dilaksanakan LSQ ini 

keaktifan siswa dalam bertanya masih sangat kurang yaitu 40%, setelah 

dilaksanakan siklus I meningkat dibandingkan sebelum dilakukan tindakan 

menjadi 79,60. Tapi masih ada 5 siswa yang nilainya masih dibawah KKM. 

Setelah dilaksanakan  siklus II peningkatan yaitu menjadi 85,44 meskipun masih 

ada siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah standar KKM sebanyak 2 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan keaktifan siswa dalam 

bertanya menggunakan LSQ ini dibandingkan sebelumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang baik mampu memotivasi siswa supaya aktif 

dalam kelas untuk mengikuti proses pembelajaran yang diterapkan. Selama ini 

dalam pembelajaran masih banyak kita temui pembelajaran yang memposisikan 

guru sebagai pusat informasi bagi siswa. Siswa lebih cenderung duduk 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru didepan kelas, tidak biasa untuk 

tampil dan bertanya terhadap materi yang diajarkan disekolah, kendati sudah 

berganti kurikulum bahkan beberapa kali masih saja terdapat kesulitan bagi guru 

untuk membuat siswa aktif dalam belajar. Hal ini berbanding balik dengan tujuan 

pendidikan saat ini. 

Manusia yang baik adalah yang bisa menjadi warga negara yang taat pada 

peraturan.Menjadi warga negara yang baik, manusia membutuhkan 

pendidikan.Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan manusia sebagai warga 

negara yang baik.
1
Untuk dapat menjadi warga negara yang baik, dibutuhkan 

pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia dengan baik pula.Salah satu mata 

pelajaran yang mengajarkan tentang sejarah bangsa adalah mata pelajaran sejarah, 

yang dalam pembelajaran di MI terdapat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS).IPS merupakan mata pelajaran yang penting disampaikan untuk siswa 

Madrasah Ibtidayyah dalam rangka menyiapkan manusia muda menjadi 

masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik.Hal ini sesuai dengan siswa MI 

                                                     
1
 Siswoyo, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2013), h. 21 
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yang masih membutuhkan dasar-dasar ilmu untuk bekal keberlangsungan 

hidupnya di masa mendatang. 

Mata pelajaran IPS dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa siswa di 

masa mendatang akan menghadapi tantangan berat seiring berkembangnya 

kehidupan masyarakat global yang selalu berubah. Oleh karena itu dibutuhkan 

pelajaran IPS yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa.Menurut Sapriya mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis.
2
 Dengan demikian proses belajar 

mengajar dari berbagai aspek yang menyertai pembelajaran IPS di MI dituntut 

untuk dapat memberikan pemahaman yang bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran IPS yang bermakna bagi siswa adalah pembelajaran yang 

dapat memberikan pemahaman dan kesan yang membekas maupun berkesan bagi 

siswa. Guru sebagai pendidik harus bisa menghadirkan suasana belajar yang 

menyenangkan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga dapat 

menarik perhatian siswa untuk belajar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyebutkan bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada 

                                                     
2
 Sapriya, Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 194 
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
3
 

Upaya yang dilakuakan untuk mencapai tujuan diatas maka dibutuhkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS. Keaktifan siswa merupakan salah satu 

tujuan yang mendasar dalam proses pembelajaran dan salah satu tujuan dari 

materi yang disampaikan oleh guru
4
. Dasar proses belajar adalah sesuatu yang 

bersifat eksplorasi serta menemukan dan bukan merupakan pengulangan rutin
5
. 

Oleh sebab itu, pembelajaran dikatakan berhasil dengan baik apabila siswa/subjek 

belajar secara esensi dimana esensi disini memiliki tujuan belajar tertentu bukan 

sekedar rutinitas saja.
6
 

Akbar dan Sriwiyana mengungkapkan bahwa, IPS merupakan perwujudan 

dari pendekatan interdisipliner dari beberapa konsep ilmu-ilmu sosial yang 

dipadukan dan disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah.
7
Sedangkan 

menurut Susanto mengatakan bahwa pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan 

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

                                                     
3
Lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 

4
Nugroho Wibowo. "Upaya peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran berdasarkan gaya 

belajar di SMK Negeri 1 Saptosari." Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational 

Education) 1.2 (2016): 128-139. 

5
 Rusyan, T, Kusdinar, A, & Arifin, Z.(1989). Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: Remadja Karya Offset. 

6
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 50-51. 

7
 Akbar dan Sriwijaya, Perkembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) (Yogyakarta: Cipta Media. 2010), h. 75. 
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interaksinya dalam masyarakat.IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi 

dan ekonomi.
8
 

Dengan demikian, IPS memuat konsep-konsep berbagai ilmu sosial sebagai 

pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan sosial siswa.Dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang terintegrasi dari 

mata pelajaran ilmu-ilmu sosial yang berupa konsep-konsep dasar dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk warga negara yang baik, bersifat 

nasionalis dan patriotis.Selain itu, IPS sebagai mata pelajaran terpadu 

dimaksudkan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi siswa sehingga 

pengorganisasian materi/ bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, 

karakteristik, dan kebutuhan siswa. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini 

disusun secara sistematis dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diharapkan siswa 

dapat memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep sosial yang lebih luas dan 

mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Melihat pada konsep di atas, mata pelajaran IPS ini merupakan mata 

pelajaran yang lebih mengarahkan peserta didik pada menganalisis dan menelaah 

kehidupan sosial masyarakat, Mengantisispasi permasalahan tersebut, dalam 

pembelajaran harus digunakan strategi pembelajaran yang sesuai.Menurut Arthur 

L. Costa yang dikutip oleh Trianto strategi atau model pembelajaran merupakan 

pola kegiatan pembelajaran berurutan yang diterapkan dari waktu-kewaktu dan 

                                                     
8
 Susanto A, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenamedia 

Group. 2014), h. 143. 
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diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan.
9
Strategi atau 

model pembelajaran ini mendorong siswa untuk ikut aktif serta dapat terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran sangat penting karena dalam proses pembelajaran suatu materi 

banyak kegiatan pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas 

siswa sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar 

keaktifan siswa terhadap pelajaran IPS masih kurang.Kurangnya keaktifan belajar 

disebabkan karena sebagian siswa bersikap pasif dalam belajar. Guru bertindak 

sebagai satu-satunya sumber belajar dan siswa cenderung bersikap pasif atau 

sekedar menerima informasi dari guru sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya 

interaksi antara guru dan siswa. Menjadikan siswa pasif, kurang perhatian untuk 

belajar kreatif dan mandiri. Dalam hal ini peneliti melihat model pembelajaran 

Learning Start With a Question bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan 

motivasi belajar IPS bagi anak MI khususnya di Aceh Jaya 

Model learning start with a question adalah suatu tipe model pembelajaran 

aktif dalam bertanya, dimana siswa dilibatkan langsung dalam proses 

pembelajaran. Model ini merupakan cara belajar aktif dengan membuat siswa 

bertanya segala sesuatu yang menyangkut dengan materi sebelum guru 

menjelaskan lebih jauh. Model ini dapat menggugah siswa mencapai kata kunci, 

                                                     
9
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

135. 



6 
 

 

yaitu bertanya.
10

 Melalui penerapan bertanya, pembelajaran akan lebih hidup, 

mendorong proses dan hasil belajar yang lebih luas, serta akan banyak ditemukan 

unsur-unsur terkait yang sebelumnya tidak terpikirkan baik oleh guru maupun 

oleh siswa.
11

 Belajar sesuatu yang baru akan lebih efektif jika siswa aktif dan 

terus bertanya ketimbang hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru.
12

 

Menanggapi perkembangan kurikulum pendidikan dewasa ini yang 

menuntut banyak hal pada aspek keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar,  

akan tetapi hasil observasi yang didapatkan dibeberapa sekolah khususnya di 

Aceh Jaya yang berada jauh dari perkotaan masih sering kita dapati proses 

berlangsungnya sebuah pembelajaran yang monoton dan banyak diantaranya 

masih menggunakan motode-metode lama seperti ceramah dan lain sebagainya, 

sehingga dalam proses pembejaran guru masih menjadi satu-satunya sumber 

belajar itu sendiri. 

Hal ini sangat disayangkan mengingat terdapat berbagai potensi yang ada 

pada siswa di Madrasah Ibtidayyah Aceh Jaya khususnya, yang seharusnya bisa 

jadikan apersepsi awal untuk melibatkan siswa pada proses penyajian materi yang 

akan disampaikan oleh guru sehingga siswa merasa dilibatkan dan dihargai dan 

semanga untuk mengikuti berbagai materi selanjutnya menjadi termotivasi dengan 

sendirinya. Oleh karena itu, peneliti melihat hal ini masih dianggap biasa dan 

                                                     
10

 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Akif (Yogyakarta: Nuansa Aksara Grafika, 

2007), h. 46. 

11
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2011), h.  195. 

12
 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: CTSD, 2011), h. 46. 
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tidak disadari betul oleh guru sehingga banyak kita temui proses pembelajaran 

selama ini tampak membosankan pada siswa dan banyak diantaranya yang setelah 

selesai pembelajaran tidak mendapatkan pengetahuan yang berarti. Hal ini sangat 

merugikan banyak pihak, terutama siswa, orangtua siswa, sekolah dan Dinas 

terkait, dengan demikian seorang guru dituntut menguasai berbagai model dalam 

menerapkan sebuah pembelajaran sehingga dengan model-model tersebut guru 

akan semakin terampil dan proses pembelajaranpun akan semakin menarik. 

Berdasarkan alasan di atas, peneliti semakin tertarik untuk mendalamai 

lebih jauh dengan melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyyah di Aceh Jaya, 

oleh karena itu peneliti mengangkat judul sebagai berikut: “Penerapan Model 

Start With a Question Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas V 

MIN 1 jaya kabupaten  Aceh Jaya” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

ingin mengkaji beberapa pokok persoalan dalam penelitian ini, yang dirumuskan 

dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Model Start With A Question dalam Pembelajaran 

IPS untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa di MIN 1 Aceh Jaya? 

2. Bagaimana kendala Guru dalam Penerapan Model Start With A Question 

untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa di MIN 1 Aceh Jaya? 

3. Apakah Model Start With A Question Dapat Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Siswa MIN 1 Aceh Jaya? 
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C. Tujuan Masalah 

1. Utuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Model Start With A Question 

dalam Pembelajaran IPS di MIN Aceh Jaya. 

2. Untuk Mengetahui Kendala dalam Penerapan Model Start With A 

Question untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa di MIN 1 Aceh Jaya. 

3. Untuk mengetahui apakah model Start With a Question dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, sekolah dan peneliti: 

1. Bagi Siswa 

Melatih keaktifan siswa dalam kemampuan menyampaikan pendapat, 

bertanya dan berdiskusi dalam kegiatan belajar mengajar dan 

meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

2. Bagi Guru 

Dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan pada siswa-

siswanya sebelum proses pembelajaran, guru dapat mengetahui kesiapan-

kesiapan muridnya sebelum proses mengajar berlangsung dan menambah 

wawasan bagi guru dalam menggunakan model yang tepat pada 

pembelajaran IPS.  
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3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan 

penggunaan model yang diterapkan dalam proses belajar mengajar.  

4. Bagi Peneliti 

Sebagai calon pendidik diharapkan dapat menambah pengalaman tentang 

pemilihan dan penggunaan model-model pembelajaran. 

E. Penelitian Relavan 

Penelitian berikut ini mengkaji sisi yang berbeda dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan beberapa literatur lain 

yang pembahasannya sama yaitu tentang Penerapan model Start With a Question 

dari berbagai perspektif. Tentu saja fokus masalah, kasus dan situasi yang 

diangkat berbeda-beda dengan penelitian berikut. 

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang Penerapan model start 

with a question dalam proses pembelajaran di sekolah. Diantaranya seperti yang 

diungkapkan oleh Yugi Sari Pratiwi dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang 

positif ketika menggunakan model pembelajaran start with a question dalam 

proses belajar mengajar, ada perbedaan hasil Strategi Pembelajaran Aktif model 

learning starts with a question dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini 

terlihat dari ketuntasan aktivitas belajar matematika siswa lebih baik dari aktivitas 

belajar konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan terhadap aktivitas belajar matematika siswa yang diajarkan dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe learning starts with a question dengan siswa yang 
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diajarkan secara  konvensional pada materi aljabar siswa  kelas VII di MTs Al-

Usmaniyah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir.
13

 

Hasil yang sama juga tedapar dalam penelitian Siti Marzuqotul Chasanati, 

yang menunjukkan hasil efektif, artinya rata-rata hasil belajar matematika pada 

materi sistem persamaan linier dua variabel yang diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran learning start with a question lebih besar daripada rata-rata 

hasil belajar matematika peserta didik pada materi sistem persamaan linier dua 

variabel yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi 

dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran learning start with a 

question lebih efektif daripada model pembelajaran langsung yang tidak 

menggunakan model pembelajaran learning start with a question terhadap 

prestasi belajar.
14

 

Salah satu penyebab rendahnya penguasaan konsep siswa adalah proses 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher center) sehingga siswa 

tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran saat ini meyakini 

bahwa anak akan belajar lebih baik jika mereka ikut aktif dalam proses 

pembelajaran.  Penguasaan konsep dan keaktifan siswa yang rendah terjadi pada 

                                                     
13

 Yugi Sari Pratiwi, Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Starts With A 

Question Terhadap Aktivitas Belajar Matematika Siswa Mts AL-Usmaniyah Bagan Batu 

Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir” Skripsi, (Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasimriau, 

2013), h. 3. 

14
 Siti Marzuqatul Chasanati, Efektivitas Model Pembelajaran Learning Start With A 

Question Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

Kelas VIII Mts N 1 Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015, Skripsi (Semarang: UIN Wali Songo, 

2015), h. 6. 
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banyak mata pelajaran, termasuk fisika, hal ini diungkapkan dalam penelitian Dwi 

Pangestuti dengan menunjukkan hasil yaitu berdasarkan analisisnya 

menyimpulkan bahwa metode pembelajaran learning starts with a 

questionberbantuan modul dapat meningkatkan penguasaan konsep dan 

mengembangkan keaktifan siswa.
15

 

Terdapat banyak sekali Model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam 

berbagai mata pelajaran disekolah-sekolah, hasilpun juga akan sangat bervariasi 

didapatkan dari setiap model yang digunakan, seperti yang diungkapkan Rahayu 

Puji Lestari, dalam penelitiannya ia mendapatkan perbedaan signifikansi dari 

penggunaan strategi pembelajaran Learning Start With a Question dengan strategi 

pembelajaran Question Student Have terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 

VIII MTs Negeri Model Makassar. 

Dari beberapa literatur yang peneliti lampirkan di atas cukup menunjukkan 

bahwa terdapat banyak kajian tentang learning start with a question dalam proses 

pembelajaran di sekolah-sekolah, namun berdasarkan itu pula dapat menunjukkan 

bahwa penelitian yang dilakukanpun berbeda aspek yang dikaji dengan yang akan 

peneliti kaji dalam penelitian ini. 

Dari semua penelitian yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa fokus 

kajian yang diangkat dalam penelitian ini memiliki perbedaan secara spesifik 

dengan yang sudah dilakukan oleh para peneliti lain. Dalam hal ini menjadi data 

                                                     
15

 Dwi Pangestuti, Penerapan Model Pembelajaran Aktif Learning Starts With a Question 

Berbantuan Modul Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Mengembangkan Keaktifan 

Siswa, Skripsi (Semarang: UIN Semarang, 2015), h. 8. 
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pendukung bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan arah dan tujuan 

dihasilkan yang berbeda. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Model Pembelajaran Learning Start With A Question 

1. Pengertian Learning Start With A Question 

Model pembelajaran learning start with a question adalah Suatu strategi 

pembelajaran aktif dalam bertanya. Agar peserta didik aktif dalam bertanya, maka 

peserta didik akan memiliki gambaran tentang materi yang dipelajari. Peserta 

didik akan memiliki gambaran tentang materi yang dipelajari dengn membaca 

atau membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat 

dibahas serta dibenarkan secara bersama- sama. Guru memberi tugas kepada 

siswa untuk menulis rangkuman dan membuat daftar pertanyaan sehingga dapat 

terlihat apakah siswa telah mempelajari/membaca materi tersebut atau belum.
1
 

Agar siswa aktif dalam bertanya, maka siswa diminta untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan membaca terlebih dahulu. Dengan 

membaca maka siswa memiliki gambaran tentang materi yang akan dipelajari 

sehingga apabila dalam membaca atau membahas materi tersebut terjadi 

kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan secara 

bersama-sama. Untuk melihat apakah siswa telah mempelajari materi tersebut, 

maka guru melakukan pre-test.Selain itu, guru memberi tugas kepada siswa untuk 

                                                     
1
 Elza Firanda Riswani & Ani Widayati “Model Active Learning dengan Teknik Learning 

start with a questtion dalam Peningkatan Keaktifan Peserta Didik Pada Pembelajaran Akuntansi” 

Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol: 10 No: 02 (Diakses 26 Juni 2016), h. 5. 
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membuat rangkuman serta membuat daftar pertanyaan, sehingga dapat terlihat 

berapa persen siswa yang belajar dan yang tidak belajar.
2
 

Menurut Hisyam Zaini yang dimaksud dengan startegi learning starts with a 

question adalah satu teknik intruksional belajar aktif yang termasuk dalam bagian 

pembelajaran dengan rekan sebaya.Menurut Zaini tipe ini membuat siswa belajar 

secara aktif dengan membuat siswa bertanya tentang materi-materi pelajaran 

sebelum ada penjelasan lebih jauh dari pengajar ataupun guru.
3
 

Penggunaan sebuah model atau strategi dalam pembelajaran sangat penting, 

hal ini sesuai yang diungkapkan Mada Wena sebagai berikut: 

“Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena 

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat tercapai hasil 

yang optimal. Tanpa strategi yang baik dan jelas, proses pembelajaran tidak 

akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit 

tercapai secara optimal, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat 

berlangsung secara efektif dan efesien.”
4
 

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi aktif learning 

start with a question merupakan suatu metode pembelajaran yang berbasis active 

Learning, dimana siswa akan diberi masalah, kemudian diminta untuk 

                                                     
2
 Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK (Malang: UM 

Press, 2004), h. 56. 

3
 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Akif, Nuansa Aksara Grafika (Yogyakarta 

2007), h. 46. 

4
 Mada Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

h. 2-3. 



15 
 

 

menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tugas guru disini sebagai fasilitator, model 

pembelajaran ini dinilai penting untuk membangkitkan keaktifan siswa. 

2. Sintaks Metode Learning Start With A Question 

Model learning start with a question merupakan startegi atau model yang 

melatih siswa untuk lebih aktif bertanya, lebih memberikan langkah untuk 

berkomunikasi dua arah antara guru dan pesrta didik, Prosedur pelaksanaannya 

yaitu: 

a. Pengajar menentukan bacaan yang akan dipelajari.  

b. Kemudian pengajar meminta siswa membaca bacaan tersebut. 

c. Pengajar mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

beranggotakan 2 orang. 

d. Bersama dengan temannya dalam kelompok kecil siswa bekerjasama 

memaknai wacana/mempelajari bacaan. 

e. Siswa diminta memberi tanda pada bagian bacaan yang tidak 

dipahami dan diminta menyusun suatu petanyaan. 

f. Pengajar meminta dua kelompok kecil bergabung menjadi satu 

kelompok (beranggotakan 4 orang) untuk membahas pertanyaan yang 

ditulis. 

g. Kelompok membacakan pertanyaan yang belum dapat diselesaikan 

untuk ditanggapi kelompok lain. 

h. Guru menjelaskan jawaban dari sisapertanyaan yang belum dijawab. 
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i. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan.
5
 

Sintaks strategi pembelajaran learning start with a question pembelajaran   

yaitu: 

a. Guru memberi tahu dahulu materi apa yang akan dibahas. 

b. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

dan meminta siswa untuk menuliskan atau memberi tanda pda bgin 

bacaan yang tidak dipahami. 

c. Guru meminta siswa untuk bertanya materi yang kurang dipahami saat 

membaca. 

d. Guru bersama siswa untuk menarik kesimpulan.
6
 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sintaks dari 

metode pembelajaran learning start with a question adalah memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran, dan membagi kelompok menjadi dimana 

setiap kelompok terdiri atas dua orang, dan bersama dengan temannya siswa 

diminta untuk memaknai materi yang dibagikan oleh guru, kemudian siswa 

diminta untuk menandai bagian yang kurang dipahami, guru membimbing siswa 

membentuk kelompok besar yang terdiri atas dua kelompok dimana kelompok ini 

terdiri atas empat orang siswa, siswa membacakan pertanyaan yang belum 

dipahami untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain, kemudian guru menjelaskan 

                                                     
5
 Elza Firanda Riswani & Ani Widayati “Model Active Learning dengan Teknik Learning 

start with a questtion dalam Peningkatan Keaktifan Peserta Didik Pada Pembelajaran Akuntansi” 

Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol: 10 No: 02 (Diakses 26 Juni 2016), h. 8. 

6
 Adhi Tya Restu Nugroho & Sukiswo Supeni Edie,”Upaya Peningkatan Minat dan Hasil 

Belajar siswa melalui metode Learning start with a question  pada siswa kelas XI SMAN 1 

Kendal” Jurnal UNES, Vol: 03 No: 01 (Diakses 15 Agustus 2016), h. 22. 
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jawaban yang  belum dijawab oleh siswa dan guru menarik kesimpulan untuk 

materi yang telah selesai dibahas. 

3. Kelebihan dan Kelemahan model Pembelajaran Learning Start With A 

Question 

Learning start with a question merupakan suatu metode pembelajaran yang 

sama seperti metode pada umumnya yaitu mempunyai banyak kelebihan dan 

kelemahan. 

Kelebihan learning start with a question adalah sebagai berikut: 

a. Merangsang aktifitas siswa dalam bentuk ide, gagasan dan prakarsa 

barudalam pemecahan masalah. 

b. Membiasakan siswa untuk bertukar pikiran 

c. Memberikan keterampilan kepada siswa kepada untuk menyajikan 

pendapat, mempertahankan, menghargai dan menerima pendapat 

orang lain 

d. Cakrawala berpikir siwa menjadi lebih luas dalam mengupas suatu 

masalah. 

e. Memutuskan hasil pemikiran bersama dan bertanggung jawab 

bersama-sama pula. 

f. Siswa menjadi aktif bertanya. 

g. Materi dapat diingat lebih lama 

h. Kecerdasan siswa diasah pada saat siswa belajar untuk mengajukan 

pertanyaan. 
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i. Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat secara 

terbuka dan memperluas melalui bertukar pendapat secara 

berkelompok.
7
 

Kelemahan learning start with a question adalah sebagai berikut: 

a. Membutuhkan waktu yang panjang jika banyak pertanyaan yang 

dilontarkan siswa. 

b. Jika guru menberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab, 

pertanyaan atau jawaban bisa melantur jika siswa tersebut tidak 

belajara atau tidak menguasai materi. 

c. Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum atau 

siswa yang pasif. 

d. Mensyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik 

atau masalah yang didiskusikan.
8
 

B. Keaktifan Belajar 

1. Konsep Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan hal yang paling pokok untuk mencapai hasil 

belajar yang diinginkan.Secara etimologi aktivitas berasal dari bahasa Inggris 

yaitu Active yang artinya sibuk.Kata aktiviti, setelah itu di Indonesia menjadi kata 

aktivitas yang artinya kegiatan.Aktivitas juga merupakan azas terpenting dalam 

                                                     
7
 Sanjaya Wina, Strategi Pembelajaran Cet.II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 

220. 

8
 Sanjaya Wina, Strategi ..., h. 221. 
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belajar, sebab belajar merupakan suatu kegiatan.Tanpa adanya kegiatan tidak 

mungkin seseorang itu belajar.
9
 

Menurut Dove Mier,” belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, 

dan kearifan menjadi keaktifan”.
10

 Aktivitas merupakan prinsip dasar yang sangat 

penting di dalam proses pembelajaran. Misalnya dapat dilihat dari aktivitas fisik 

dan mental. Jika siswa sudah terlibat secara fisik dan mental maka siswa akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan dan dapat menjadi aktif, sehingga 

pembelajran dapat dimaksimalkan. 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas.Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar.
11

 Proses pembelajaran menghendaki adanya perubahan 

tingkah laku pada siswa, maka dapat dikatakan bahwa tidak akan ada 

pembelajaran tanpa aktivitas. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan rajin sungguh sungguh kegiatan ini sering diartikan sebagai kesibukan dan 

kegiatan yang mengarahkan seluruh pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan uraian di atas, aktivitas dapat diartikan sebagai kegiatan atau 

kesibukan seseorang atau menggunakan fikiran atau tenaga untuk mencapai 

tujuan yang optimal. Guru akan berperan sebagai pembimbing dan fasilitator 

                                                     
9
Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 86. 

10
 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), h. 75. 

11
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 50-51. 
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terhadap yang terjadi pada siswanya, agar pembelajaran yang telah dikatakan di 

atas dapat terlaksana. 

2. Ciri-ciri aktivitas belajar 

Pembelajaran dapat dikatakan baik, apabila sistem pembelajaran yang 

direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya.Adapun pelaksanaan dapat dikatakan 

baik apabila aktivita pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan 

oleh guru dan siswa. 

Optimalisasi keterlibatan/keaktifan belajar siswa dapat dikondisikan. 

Menurutnya, melalui pembelajaran aktif dapat dilihat dari tingkah laku siswa dan 

guru yang aktif. Adapun indikatornya, yaitu: 

a. Dari segi siswa, dapat dilihat dari: 

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dari 

permasalahannya. 

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berapartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. 

3) Penampilan berbagai usaha/kreativitas belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar hingga mencapai 

keberhasilannya. 

4) Keberhasilan/ keleluasaan melakukan hal-hal tersebut di atas tanpa 

tekanan dari guru atau pihak lainnya. 

b. Dari segi guru, dapat dilihat dari: 

1) Usaha mendorong, membina gairah belajar, dan partisipasi siswa. 

2) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa. 
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3) Memberi kesempatan siswa untuk belajar menurut cara dan 

keadaan masing-masing. 

4) Menggunakan berbagai jenis metode mengajar dan pendekatan 

multimedia.
12

 

Pembelajaran aktif merupakan bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam 

bentuk interaksi antar siswa maupun dengan pengajar dalam proses pembelajaran 

tersebut. 

3. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran baik itu yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa dapat berbentuk fisik dan psikis, seperti: 

a) Mendengarkan 

b) Memandang 

c) Meraba, mencium, dan mencicipi 

d) Menulis dan mencatat 

e) Membaca 

f) Membuat ikhtisar atau ringkasan 

g) Mengamati tabel-tabel diagram dan bagan-bagan 

h) Menyusun paper atau kertas kerja 

i) Mengingat 

j) Berfikir 

                                                     
12

 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63 
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k) Latihan atau praktek.
13

 

Menurut Paul B. Diedrich yang dikutip oleh Sardiman mengatakan bahwa 

ada berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran, yaitu: 

a) VisualActivities, seperti membaca, memperhatikan, menggambarkan, 

demontrasi, percobaan. 

b) Oral Activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview. 

c) Listening Activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

musik, pidato, dan sebagainya. 

d) Writing Activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan tes, 

angket, menyalin, dan sebagainya. 

e) Drawing Activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram, pola, dan sebagainya. 

f) Motor Activities, Paul B. Diedrich menyatakan bahwa Motor Activities 

seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, beramain, berkebun, memelihara binatang, dan lain 

seabagainya. 

g) Mental Activities, pada model kegiatan ini yaitu seperti menanggap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh siswa. 

                                                     
13

 Wasti Sumanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 107. 
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h) Emosional Activities, kegiatan lain diungkapkan Paul B. Diedrich 

sebagaimana dikutip Sardirman adalah seperti menaruh minat, merasa 

bosan, berani, tenang, gugup, dan lain sebagainya.
14

 

Aktivitas-aktivitas yang tersebut di atas tidak bisa dipisahkan antara satu 

sama yang lainnya karena saling berpengaruh dan saling mendukung, agar 

kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin dan sesuai 

yang diharapkan. 

B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial dan kewarganegaraan.
15

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. IPS juga dirumuskan atas dasar 

realita dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari 

aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial.
16

 

Adapun fokus materi yang akan terapkan model start with a question adalah 

terletak pada Bab IV Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Indoensia, dengan sub 

Babnya Keragaman Suku Bangsa. Dalam bab ini peneliti melihat menjadi salah 

                                                     
14

 Sardiman, Interaksi …, h. 101. 

15
 Fajar Arnie, Portofolio Dalam Pelajaran IPS (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

110. 

16
Trianto.Model Pembelajaran Terpadu (Jakrta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 171. 
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satu materi yang mudah untuk dikembangkan dan mudah untuk membangkitkan 

keaktifan siswa dala bertanya menyangkut dengan materi yang dipelajari. 

Gejala alam akan menjadi beneana jika menimbulkan bagian masyarakat di 

sekitamya, baik harta benda maupun nyawa. Bagaimana cara yang paling baik 

untuk menghadapi bencana tersebut? Berikut akan diuraikan mengenai cara 

menghadap bencana alam dan cara menyalurkan bantuan kepada para korban 

bencana alam. 

1. Bhinneka Tunggal Ika 

Suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 100 suku bangsa.Wilayah 

Indonesia yang luas memengaruhi tingginya keanekaragaman bangsa 

Indonesia.Kamu tentu tahu, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa.Keragaman suku bangsa akan menentukan keragaman budaya bangsa 

Indonesia. 

Meskipun budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, tetapi tetap 

satubangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semboyan bangsa 

Indonesia ”Bhinneka Tunggal Ika”, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun berbeda suku, budaya, 

agama, dan bahasa daerah, tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa 

Indonesia.Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis 

oleh Empu Tantular seorang Pujangga dari Kerajaan Majapahit. Kalimat 

selengkapnya berbunyi ”Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”. 
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2. Suku Bangsa di Indonesia 

Di Indonesia banyak terdapat suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau 

yang ada. Suku-suku bangsa tersebut di antaranya sebagai berikut: 

a) Pulau Sumatra: Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Melayu,Lampung , 

Komering, dan Minangkabau. 

b) Pulau Jawa: Banten, Betawi, Badui, Jawa, Karimun,Madura, dan 

Tengger. 

c) Pulau Bali: Bali. 

d) Kepulauan Nusa Tenggara: Alor, Atoni, Adonara, Belu, Bima, 

Bodha,Damar, Dompu, Ende, Flores, Helong,Kupang, Larantuka, 

Lombok, Mambaro,dan Riung. 

e) Pulau Kalimantan: Abai, Adang, Banjar, Berusu, Bulungan,Busang, 

Dayak, Dusun, Melanau, Murik,Punan, dan Tabuyan. 

f) Pulau Sulawesi: Ampana, Bada, Bajo, Bobongko, Bugis,Gimpu, 

Kulawi, Lampu, Makassar, Parigi,Selayar, Toli-toli, dan Toraja. 

g) Kepulauan Maluku: Aru, Buru, Galela, Kei, Loda, Moa,Seram, 

Tanibar, dan To Belo. 

h) Pulau Papua: Asmat, Anggi, Arguni, Biak, Bintuni,Dani, Jakui, 

Mapia, Mimika, Moni,Muyu, Senggi, Sentani, dan Waigeo. 

3. Menghargai Keragaman Budaya di Indonesia 

Semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi 

tetapsatu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penduduk 

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, dan terpencar dalam lokasi 
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yang luas.Budaya daerah di Indonesia merupakan ciri khas masing-masing 

daerah. Kamu harus menghargai kebudayaan daerah lain yang berbeda dengan 

kebudayaan kamu sendiri. 

Kebudayaan daerah yang beraneka ragam memperkaya kebudayaan 

nasional.Kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa.Kita harus 

melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita.Jangan mudah meniru 

kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. 

4. Manfaat Kesatuan 

Rasa dan sikap persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia sangat 

diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa.Sikap persatuan akan dapat 

meringankan suatu permasalahan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. 

Pernahkah kamu melihat kegiatan kerja bakti di kampungmu? Pekerjaan yang 

berat menjadi lebih ringan jika dikerjakan bersama.Kegiatan itu mencerminkan 

rasa persatuan dan kegotongroyongan. 

Perbedaan bukan merupakan hambatan untuk menggalang rasa kesatuan dan 

persatuan. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

 



 

 

27 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah sebagai model pendekatan penelitian yang 

sekaligus juga merupakan rancangan analisis data.Di samping itu dengan adanya 

rancangan penelitian, penemuan sampel sudah diberi arah oleh rancangan 

penelitian.
1
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), karena penelitian ini menyelesaikan masalah yang ada 

didalam kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu percematan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja di munculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama.Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk 

memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan 

nyata guru dalam kegiatan pengembangan profesinya.
2
Maksud tindakan di sini 

yaitu tindakan yang diberikan oleh guru dengan arahan dari guru yang dilakukan 

oleh siswa. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari rangkaian empat kegiatan yang 

dilakukan dalam siklus berulang.Dalam siklus tersebut terdapat empat kegiatan 

utama yang ada pada setiap siklus adalah perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observasi), refleksi (reflecting).Dari uraian tersebut, maka 

                                                     
1
 Darsono Wisadirana, Metade penelitian dan pedoman penulisan Skripsi untuk ilmu Sosial 

(Malang: UMM Press, 2015), h. 71. 

2
 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45. 
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penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan PTK diperlukan 

rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. 

Berdasarkan peta kosep diatas maka rancangan penelitian dapat dilihat dari 

uraian sebagai berikut: 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan (planning) yaitu tindakan apa yang akan digunakan untuk 

memperbaiki, mieningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. 

Adapun susunan rencana yang akan dilakukan peneliti adalah: 

a. Menetapkan materi yang akan diajarkan 

b. Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

pendekatan Model Starts with  A Questions 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) 

d. Alat peraga pembelajaran 

e. Menyiapkan lembar observasi 

2. Pelaksanaan Tindakan (action) 

Tahap kedua dari Penelitian Tindakan Kelas adalah pelaksanaan. 

Menerapkan yang telah direncanakan pada tahap satu yaitu melakukan tindakan di 

kelas.Tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatkan perubahan yang diinginkan. Adapun tindakan 

kegiatan pembelajaran yang peneliti lakukan sesuai dengan langkah pembelajaran 

model learning start with a question. 

3. Pengamatan Tindakan 
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Pengamatan merupakan mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilakukan terhadap siswa. Pada tahab ini yang dilakukan berupa kegiatan 

pengamatan yang dilakukan berupa kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat yaitu guru IPS di MIN 1 Jaya, pengamatan ini dilakukan bersaman 

dengan proses tindakan. Guru pengamat diharapkan dapat menulis semua hal 

yang diangap masih kurang dalam tindakan tersebut. Pengamatan diamati oleh 

guru mengamat selama proses pembelajaran berlangsung, yang dilakukan didalam 

kelas. Dilakukan pengamatan yaitu untuk memperoleh gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada langkah ini 

penulis harus menguraikan jenis data yang akan dikumpulkan, cara 

mengumpulkan data alat atau instrument pengumpulan data. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengigat, merenungkan dan menemukan 

kembali apa yang terjadi pada siklus pertama untuk menyempurnakan pada siklus 

selanjutnya. Pada tahap ini peneliti bersama guru dan teman sejawat melakukan 

refleksi dengan memperhatikan aktivitas guru dan aktivitas siswa, dari hasil 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

B. Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini bertempat di MIN 1 Aceh Jaya. Adapun proses belajar 

mengajar siswa di MIN 1 Aceh Jaya Aceh Jaya berlangsung pada pagi hari 

sampai siang hari. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIN 1 Aceh 

Jaya.Jumlah subjek penelitian adalah semua siswa kelas V di MIN 1 Aceh Jaya. 
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C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian, karena dalam tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan 

data.Peneliti menggunakan lembar observasi.Lembar obsevasi mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik 

pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam 

situasi buatan yang khusus diadakan.Obsesvasi adalah memperhatikan sesuatu 

dengan pengamatan langsung, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek, dengan menggunakan seluruh alat indera melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
3
 Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran.
4
Adapun tujuan dari observasi ini adalah mengetahui aktivitas guru 

dan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model learning start with 

a question.Dalam hal ini, yang menjadi guru adalah peneliti dan yang menjadi 

pengamat adalah guru IPS. 

Untuk melihat keaktifan siswa dalam pembelajaan di kelas, peneliti juga 

melakukan sederet tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang 

disampaikan melalui tanya jawab dan diskusi yang dilakukan guru dan siswa, tes 

tersebut berupa menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat dalam kelas. 

 

 

                                                     
3
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogjakarta: UGM, 1997), h. 56. 

4
 Riyanto Yatim, Metodologi Penelitian (Surabaya: SIC, 2010), h. 56. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk 

mencari data dalam penelitian.Instrumen menentukan kualitas data yang dapat di 

kumpulkan, dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya.Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi. 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh imformasi dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model learning start with a question.Lembar 

observasi terbagi kepada dua bagian, lembar observasi aktivitas guru dan lembar 

observasi siswa.Pengisian lembar pengamatan dilakukan dengan membubuhkan 

dengan tanda chek-list dalam kolom yang sesuai gambaran yang diamati. Lembar 

observasi diberikan kepada pengamat untuk mengamati setiap kegiatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data akan dipaparkan 

dalam bentuk tulisan agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil 

penelitian yang dilakukan. 

Data yang berhubungan dengan keaktifan bertanya akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan mencari nilai rata-rata. Sehingga 

peneliti mengetahui keterampilan bertanya yang dimiliki siswa kelas V masuk 

dalam kategori apa, dan peneliti juga dapat menyimpulkan strategi yang 

diterapkan berhasil atau tidak. Dalam analisis ini hasil kemampuan siswa diberi 
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skor dan dimasukan pada table statistik, kemudian dicari skor rata-rata dan 

digunakan sebagai objek penelitian. 

Untuk menghitung nilai aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran menggunakan rumus sebagai berikut: 

NA =  
  

  
 X 100% 

 

Rumus di atas menunjukkan untuk menghitung nilai aktivitas siswa saat 

pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model start with a quastion.SP 

merupakan skor perolehan nilai aktivitas guru tiap siklusnya.SM merupakan skor 

maksimal yang diperoleh dalam tiap siklusnya.NA merupakan nilai akhir yang 

menunjukkan aktivitas siswa pada tiap siklusnya.
5
Jadi untuk menghitung nilai 

akhir (NA), sebelumnya menghitung skor yang diperoleh (SP) kemudian dibagi 

dengan nilai total seluruhnya (SM) dan dikalikan 100. 

Dari nilai yang diperoleh dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk 

mengetahui hasil dari aktivitas siswa tergolong kategori sangat aktif, aktif, cukup 

ataupun kurang. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah nilai dan 

kategorinya:
6
 

 

 

 

 

                                                     
5
 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kuruikulum 2013) Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 270. 

6
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 236. 
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Tabel. 3.1Nilai aktivitas siswa 

Nilai Aktivitas Siswa Kategori 

90-100 Sangat aktif 

80-89 Aktif 

70-79 Sedang 

60-69 Kurang 

≤ 59 Sangat tidak aktif 

Sedangkan untuk menganalisis keterampilan bertanya siswa ada beberapa 

kriteria antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 3.2Kriteria keterampilan bertanya siswa 

Indikator 4 3 2 1 

Substansi 

Pertanyaa 

Pertanyaan siswa 

sesuai dengan 

konsep materi dan 

membutuhkan 

jawaban penalaran 

Pertanyaan siswa 

sesuai konsep 

materi tetapi 

jawabannya tidak 

berupa penalaran 

Pertanyaan siswa 

tidak sesuai 

konsep materi 

tetapi berupa 

penalara 

Pertanyaan 

siswa tidak 

sesuai dengan 

konsep materi 

Frekuensi 

Pertanyaa 

Dalam 1 jam 

pelajaran siswa 

mengajukan ≥5 

pertanyaan 

Dalam 1 jam 

pelajaran siswa 

mengajukan 34 

pertanyaa 

Dalam 1 jam 

pelajaran siswa 

mengajukan 1-2 

pertanyaan 

Dalam 1 jam 

pelajaran siswa 

tidak 

mengajukan 

pertanyaa 

Bahasa Siswa bertanya 

dengan 

menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan bena 

Siswa bertanya 

menggunakan 

75% bahasa 

Indonesia dan 

25%bahasa 

daerah 

Siswa bertanya 

menggunakan 

bahasa campuran 

50% bahasa 

daerah 50% 

bahasa Indonesia 

Siswa bertanya 

menggunakan 

bahasa daerah 

(bahasa Aceh) 

Suara Siswa bertanya 

menggunakan 

suara keras dan 

intonasi jela 

Siswa bertanya 

menggunakan 

suara yang tidak 

keras tetapi 

intonasi jelas 

Siswa bertanya 

menggunakan 

suara keras tetapi 

intonasi tidak jela 

Siswa bertanya 

menggunakan 

suara pelan dan 

intonasi tidak 

jelas 

Kesopanan  Sikap siswa sopan, 

mengangkat 

tangan sebelum 

bertanya 

Siswa mengankat 

tangan saat 

bertanya tapi 

ketika ditunjuk 

tidak bertanya 

Siswa tidak 

mengangkat 

tangan tetapi 

langsung bertanya 

hal yang kurang 

dipahami 

Sikap siswa 

kurang sopan 

tidak 

mengangkat 

tangan saat 

bertanya 
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Sedangkan untuk mengetahui nilai rata-rata keterampilan bertanya dan hasil 

belajar siswa per siklus dianalisis dengan menggunakan rumus rata-rata: 

X = 
  

 
 

Untuk mengetahui nilai rata-rata keterampilan bertanya dan hasil belajar 

siswa per siklus maka menghitungnya dapat menggunakan rumus di atas. X 

adalah rata-rata akhir tiap siklusnya. ∑ Merupakan jumlah seluruh skor yang 

diperoleh tiap siklus dan N adalah banyaknya subyek yang diteliti.Jadi apabila 

kita telah menghitung seluruh skor tiap siklus maka dibagi dengan banyaknya 

subyek yang diteliti dan diperolehlah nilai akhir rata-rata keterampilan bertanya 

siswa tiap siklus.
7
 

Dari skor rata-rata yang diperoleh peneliti kemudian dikelompokkan pada 

beberapa kategori untuk mengetahui rata-rata keterampilan bertanya termasuk 

kategori sangat aktif, aktif, sedang, tidak aktif dan sangat tidak aktif.Kategori skor 

rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Untuk menghitung prosentase keaktifan bertanya tiap siklusnya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

NK =
  

 
 X 100% 

Untuk mengetahui prosentase keaktifan bertanya tiap siklus menghitungnya 

menggunakan rumus NK merupakan nilai ketuntasan keaktifan setiap siklus.ST 

                                                     
7
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 109. 
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Merupakan jumlah siswa yang tuntas pada tiap siklusnya dan N merupakan 

jumlah keseluruhan siswa.Jadi apabila kita telah menghitung jumlah siswa yang 

tuntas dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dan dikali 100% maka diperoleh 

prosentase keaktifan bertanya siswa tiap siklusnya. 

Setelah diketahui nilai akhir keaktifan bertanya kemudian dikategorikan 

untuk mengetahui termasuk dalam kategori sangat aktif, aktif, sedang, tidak aktif 

ataupun sangat tidak aktif.Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kategori 

ketuntasan bertanya siswa. 

Tabel. 3. 3Kategori Keaktifan Bertanya Siswa 

 

Nilai Aktivitas Siswa Kategori 

90-100 Sangat aktif 

80-89 aktif 

70-79 Sedang 

60-69 Kurang 

≤ 59 Sangat tidak aktif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada MIN 1 Aceh Jaya.MIN 1 Aceh Jaya 

merupakan sala satu MI Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. MIN ini 

sendiri merupakan MIN 1 Aceh Jaya yang usianya sangat lama, MIN ini pertama 

kali mengoperasikannya pada tahun 1942 sebagaimana tercatat dalam tahun 

operasional sekolah. Sedangkan jumlah siswa dari tahun ke tahun terus meningkat 

sebagaimana tercatat dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2017 jumlah siswa 395 siswa, kemudian mengalami peningkatan pada 

tahun 2020 sebanyak 415 siswa untuk semua kelas. Dalam penelitian ini objek 

yang menjadi fokus adalah siswa kelas IV sebanyak 34 siswa. 

Pelaksanaan tindakan kelas yang dimaksudkan disini adalah menerapkan 

strategi pembelajaran Learning Start with a Question (LSQ) dalam pelajaraan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan materi yang sudah dipilih untuk kelas V 

MIN 1 Aceh Jaya. Penerapan dan pelaksanaan itu sendiri peneliti melaksanakan 

dalam tiga siklus, tiga siklus tersebut meliputi pra siklus, siklus 1 dan siklus 2, 

lebih jelasnya penerapan siklus tersebut dalam dilihat pada pembahasan penelitian 

berikut ini: 

1. Pra siklus 

Proses pembelajaranpada tahap prasiklusuntukkelasVMIN 1 Aceh Jaya 

dipimpin langsung oleh bapakMLDyangdilaksanakanSelasa 7 Januari 

2020.Sedangkan materiyang diajarkan pada tahap pra siklus ini adalahmeteri 
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tetang Keragaman Suku Bangsa Indonesia. Dari hasil observasi yang peneliti 

lakukan pada tahap pra siklus ini menunjukkan bahwa, guru IPS yang bersangkutan 

masih menggunakan metode convensional yaitu metode ceramah dengan 

menggunakan lembaran kerja (LKPD).Hasil observasi tersebut juga menujukkan 

bahwa penggunaan metode ceramah yang diterapkan dalam pembelajaran dalam 

materi Keragaman Suku Bangsa Indoensia tersebut menujukkan bahwa belum 

efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya terhadap materi yang 

dijelaskan, siswa cenderung duduk mendengar, bermain-main dalam kelas dan 

beberapa diantaranya terlihat mengantuk dalam mengikuti pembelajaran di kelas.  

Tahap observasi pra siklus peneliti menggunakan lembar observasi yang 

langsung diamati oleh peneliti dan LKPD dipegang oleh bapak MLD sebagai 

partner dalam penelitian ini untuk dibagikan pada peserta didik pada akhir 

pembelajaran. Pada lembaran kerja ini peneliti bermaksud untuk melakukan tes 

kemampuan untuk melihat sejauhmana siswa kelas V MIN 1 Aceh Jaya memahami 

materi tentang Keragaman Suku Bangsa Indonesia dalam pembelajaran yang 

berlangsung menggunakan metode ceramah sebelum peneliti menerapkan strategi 

Learning Start with a Question (LSQ). Setelah observasi dilakukan maka peneliti 

mendiskusikan kembali dengan bapak MLD hasil observasi tersebut untuk 

melanjutkan pada siklus berikutnya dengan menggunakan Learning Start with a 

Question (LSQ) sebagai startegi dalam pembelajaran IPS. 

Sebelum peneliti melanjutkan pada siklus berikutnya, maka peneliti 

mengindentifikasi beberapa hal untuk pelaksanaan siklus berikutnya yaitu siklus 

I: 
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1) Pada pelaksanaan pembelajaran sebelumnya masih berpusat pada 

guru (teacher center). 

2) Model pembelajaran yang diterapkan sebelumya tidak sepenuhnya 

melibatkan siswa secara optimal dalam bertanya maupun 

berkontribusi dalam pembelajaran di kelas. 

3) Sumber belajar siswa sangat bergantung pada lembar kerja peserta 

didik (LKPD). 

4) Metode yang digunakan hanya metode yang pembelajarannya masih 

satu arah dari guru ke siswa metode yang diguakan dalam 

pembelajaran yaitu ceramah. 

Hasil identifikasi terhadap beberapa permasalahan yangtersebut 

diatas,maka langkah selanjutnya adalah peneliti mendiskusikan permasalahan 

tersebut dengan bapakMLD untuk bersama-sama mencarikan solusi terhadap 

permasalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil diskusi singkat terhadap masalah yang terdapat di atas 

pada pelaksanaan siklus I, maka dalam hal ini peneliti membuat alternatif 

pemecahan masalahnya yaitu: 

1) Menyepakati untuk menerapkan startegi Learning Start with a 

Question (LSQ) sebagai salah satu solusi untuk melibatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran di kelas. 

2) Peneliti mencoba mengembangkan RPP dengan menerapkan strategi 

Learning Start with a Question (LSQ) dalam rencana pembelajaran 

tersebut. 
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3) Peneliti mepersiapkan buku yang menjadi pedoman dalam 

pembelajaran yaitu buku IPS kelas V untuk siswa. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada siklus ini, sebelum melanjutkan kepenelitian maka peneliti membuat 

beberapa perencanaan yang matang dengan mempersiapkan beberapa kepeluan 

sebagai berikut: 

1) Mendesain RPP dengan baik dengan mencantumkanmateri tentang 

Keragaman Suku Bangsa. 

2) Mengorganisirsiswa. 

3) Mempersiapkan lembaran observasi. 

4) Mempersiapkan lembaran evaluasi 

b. Pelaksanaan 

Setelah melakukan berbagai persiapan, maka peneliti melanjutkan ke tahap 

pelaksanaan. Pelaksanaan tahap pertama di mulai pada tanggal 14 Januari 2020 

denganmateriIlmu Pengetahuan Sosial (IPS): 

1) Sebelum proses belajar mengajar dimulai, maka guru IPS melakukan 

pretest pada siswa untuk melihat apakah siswa benar-benar sudah 

belajar materi yang ditetapkan. 

2) Sebelum pembelajaran berlanjut maka guru melakukan apersepsi pada 

siswa untuk menggali pengetahuan awal siswa. 
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3) Siswapada tahap ini diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya dirumah masing-

masing. 

4) Setelah ada yag bertanya, maka perntanyaan tersebut tidak langsung 

dijawab oleh guru, guru melempar pertanyaan tersebut pada siswa lain 

untuk menjawab. 

5) Pada tahap ini, jika pertanyaan yang dilemparkan guru ternyata 

tidak bisa dijawab oleh siswa lain, maka guru akan mengambil alih 

pertanyaan untuk dijawab bersama-sama. 

c. Pengamatan 

1) Pada tahap ini guru bersama peneliti bersama-sama mengamati 

beberapa siswa yang mulai terlihat aktif dalam bertanya. 

2) Guru melihat ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam 

bertanya, maka guru memberikan motivasi pada siswa agar tidak takut 

untuk bertanya. 

3) Pada tahap ini juga guru mengamati tingkat keberhasilan dan yang 

menjadi hambatan-hambatan dalam pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran belum sesuai dengan yang penekiti harapkan 

sebelumnya. 

d. Refleksi 

Upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada tahap berikutnya 

maka sebelum melangkah ke siklus ke II, guru dan peneliti mengevaluasi terlebih 

dahulu pembelajaran pada siklus selanjutnya. Dari hasil evaluasi pada tahap ini 
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maka ditemukan beberapa catatan untuk dilanjutkan pada pelaksanaan siklus ke 

II, diantara beberapa catatan tersebut meliputi: 

1) Proses bertanya yang mulai muncul pada siklus di atas ternyata masih 

ditemukan banyak siswa yang belum terlibat sepenuhnya dalam 

pembelajaran. 

2) Didapati beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika guru 

menjelaskan pelajaran didepan kelas. 

Berdasarkan evaluasi atas beberapa masalah yang muncul dalam siklus I di 

atas, maka guru dan peneliti mencari alternatif sebagai tindak lanjut untuk 

melaksanakan pada siklus ke II yaitu sebagai berikut: 

1) Guru meningkatkan perannya dalam memotivasi siswa untuk bertanya 

sebelum pembelajaran di mulai. 

2) Pada tahap ini guru memberikan penegasan kembali kepada siswa yang 

tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. 

3. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Guru mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan 

pemecahan masalah di atas. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi dasar 

menjelaskan Keberagaman Suku Bangsa Indonesia. 

3) Mengorganisirsiswa. 

4) Mempersiapkan lembara evaluasi siswa dan kunci jawabannya. 

5) Mempersiapkan lembaran observasi siswa. 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran pada tahap siklus ke II ini dilaksakan pada 

tanggal 21 Januari 2020 dengan materi Keberagaman Suku Bangsa Indonesia. 

1) Guru mengulang kembali materi sebelumnya. 

2) Meminta peserta didik untuk membahas poin-poin yang tidak 

dipahami dan yang telah dipelajari dirumah. 

3) Meminta peserta didik untuk memberikan pertanyaan tentang 

Keragaman Suku Bangsa Indonesia yang telah mereka baca 

sebelumnya. 

4) Guru melempar beberapa perntanyaan siswa untuk siswa yang lain. 

5) Guru menyampaikan pembelajaran dengan menjawab beberapa 

pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa sebelumnya. 

6) Guru memberikan LKPD pada siswa. 

c. Pengamatan 

1) Pada siklus ini guru dan peneliti melihat banyak siswa yang bertanya. 

2) Guru memberikan apresiasi pada siswa yang aktif dalam bertanya 

pada siklus ini dan memotivasi siswa yang masih sedikit bertanya 

dalam pembelajaran. 

d. Refleksi 

Berdasarkan data dan perkembangan yang diperoleh dari penelitian pada 

siklus-siklus sebelumnya bahwa, pembelajaran pada siklus II pembelajaran IPS 

dengan materi Keberagaman Suku Bangsa Indonesia sudah menunjukkan lebih baik 
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dan berhasil, sehigga dengan data ini peneliti melihat tidak perlu melanjutkan ke 

siklus ke III. 

B. Analisis Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

1. Pra Siklus 

Berdasarkan keterangan yang diberikan bapak MLD yang merupakan guru 

IPS MIN 1 Aceh Jaya, bahwa pelaksanaan IPS sebelumnya belum mampu 

menerapkan pembelajaran IPS menggunakan strategi pembelajaran aktif learning 

start with a question dalam pelajaran IPS.Sehingga guru IPS di MIN 1 Aceh Jaya 

masih menggunakan metode lama yaitu metode ceramah dalam pembelajaran IPS 

selama ini. 

Dengan demikian, hasil keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS sebelum 

diterapkan strategi pembelajaran learning start with a question dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel: 4.1 Skor hasil observasi keaktifan siswa pada tahap pra siklus 

No Indikator 
Skor 

JumlahSkor 
1 2 3 4 5 

1. Kesiapanpesertadidik 

dalampembelajaran 

  √   
2 

2. Pesertadidik memperhatikan         

guru dalampembelajaran 

 √    
2 

3. Keberanianpesertadidik dalam 

bertanya 

√     
1 

4. Keberanianpesertadidik 

dalammenjawab pertanyaan 

 √    
2 

5.  Hubunganpesertadidik terhadap 
guru 

 √    
3 

Total 1 6 3   10 
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Keterangan: Skor: 5 (sangatbaik), 4 (baik), 3 (cukup), 2(rendah),1(kurang). 
 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti terhadap aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran IPS sebelum diterapkan strategi pembelajaran learning start 

with a question dapat dipresentasekan yaitu: 

N = 
                   

              
 x 100% 

N =   
  
        

N = 40 % 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tahap pra siklus ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa belum terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Pembalajaran masih berpusat pada guru.Tingkat kerendahan 

keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas V ini dapat ditunjukkan 

dengan presentase dari hasil observasi yaitu sebanyak 40%. 

Hasil akhip ada tahap pra siklus ini ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2Hasi ltes akhir tahap pra siklus 

No  Nama Siswa Nilai  Keterangan 

1 A1 65 Tidak Tercapai 

2 A2 50 TidakTercapai 

3 A3 75 TidakTercapai 

4 B1 50 TidakTercapai 

5 D1 75 Tercapai 

6 D2 55 TidakTercapai 

7 D3 65 TidakTercapai 

8 D4 85 Tercapai 
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9 D5 75 Tercapai 

10 F1 75 Tercapai 

11 F2 80 Tercapai 

12 F3 80 Tercapai 

13 G1 85 Tercapai 

14 G2 65 TidakTercapai 

15 H1 75 Tercapai 

16 H2 80 Tercapai 

17 H3 85 Tercapai 

18 H4 85 Tercapai 

19 H5 80 Tercapai 

20 H6 75 Tercapai 

21 J1 65 TidakTercapai 

22 K1 80 Tercapai 

23 K2 65 TidakTercapai 

24 L1 65 TidakTercapai 

25 L2 75 Tercapai 

26 L3 80 Tercapai 

27 M1 70 Tercapai 

28 M2 65 TidakTercapai 

29 M3 85 Tercapai 

30 M4 80 Tercapai 

31 M5 65 TidakTercapai 

32 M6 75 Tercapai 

33 S1 75 Tercapai 

34 S2 75 Tercapai 
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 Jumlah 2480  

 Rata-rata 72,94  

Rata-rata = Jumlah nilai tes seluruh peserta 

 Jumlah seluruh peserta 

 

  = 2480 

       34 

 

  = 72, 94 

2. SiklusI 

Pada tahap pelaksanaan siklus I sudah menunjukkan adanya hasil yang 

diharapkan dari penerapan strategi pembelajaran learning start with a question 

pada pembelajaran IPS.Peserta didik sudah mulai bertanya walaupun frekuensinya 

masih sedikit.Berdasarkan ini maka peneliti melihat sudah mulai ada peningkatan 

keaktifan siswa dalam bertanya tentang materi yang dipelajari di kelas. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.3.Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM I          

                siklus 1 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Kesiapan siswa dalam pembelajaran di 

kelas menggunakan LSQ 

 

Pembelajaran 

  √   3 

2 Siswa mulai memperhatikan 

pembelajaran yang berlangsung 

 

 

 

Gurudalampembelajaran 

  √   3 

3 Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

menggunakan LSQ 

  √   3 

Total   9   9 
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N = 
                    

              
 

N = 
        

  
 

N = 60 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM II    

                 siklus I 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Keberanianpesertadidikdalam bertanya 

dan menjawab pernyataan 

 

 √    2 

2 Guru mudah dalam menjalankan proses 

pembelajaran menggunakan LSQ 

 

 

gurudalampembelajaran 

  √   3 

3 Komunikasi siswa dengan guru terjalin 

dengan baik dalam proses pembelajaran 

 

   √  4 

Total  2 3 4  9 

N = 
                    

              
 

N = 
        

  
 

N = 60 

 
Tabel 4.5 Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM III  

                 siklus I 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Siswa mulai berani bertanya pada guru 

menyangkut pembelajaran 

  √   3 

2 Pemahaman siswa meningkat terhadap 

pembelajaran menggunakan LSQ 

 

gurudalampembelajaran 

  √   3 

3 Siswa mampu menjawab petanyaan guru 

dan siswa lain dalam pembelajaran 

  √   3 

Total   9   9 
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N = 
                    

              
 

N = 
        

  
 

N = 60 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka terdapat 

peningkatan pada keaktifan bertanya siswa dalam pembelajaran di kelas.Siswa 

juga lebih memperhatikan guru dalam pembelajaran, siswa juga semakin aktif 

dalam menjawab dan mengajukan pertanyaan. Aktifitas siswa tersebut 

ditunjukkan dengan total jumlah presentase ketiga rumusan masalah yaitu 60 % 

hal ini menunjukkan bahwa, ada perubahan dari pra siklus ke siklus I terhadap 

keaktifan siswa dalam bertanya pada pembelajaran IPS di kelas menggunakan 

strategi start with a question. 

Tabel :4.6 Hasil tes akhir tahap siklus I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 A1 65 Tercapai 

2 A2 80 Tercapai 

3 A3 80 Tercapai 

4 B1 60 Tidak Tercapai 

5 D1 80 Tercapai 

6 D2 60 Tidak Tercapai 

7 D3 75 Tidak Tercapai 

8 D4 90 Tercapai 

9 D5 85 Tercapai 

10 F1 85 Tercapai 

11 F2 85 Tercapai 

12 F3 90 Tercapai 

13 G1 80 Tercapai 

14 G2 75 Tercapai 
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15 H1 85 Tercapai 

16 H2 80 Tercapai 

17 H3 75 Tercapai 

18 H4 85 Tercapai 

19 H5 90 Tercapai 

20 H6 80 Tercapai 

21 J1 85 Tercapai 

22 K1 80 Tercapai 

23 K2 75 Tercapai 

24 L1 70 Tidak Tercapai 

25 L2 80 Tercapai 

26 L3 80 Tercapai 

27 M1 90 Tercapai 

28 M2 75 Tercapai 

29 M3 90 Tercapai 

30 M4 80 Tercapai 

31 M5 70 Tidak Tercapai 

32 M6 75 Tercapai 

33 S1 75 Tercapai 

34 S2 80 Tercapai 

 Jumlah 2690  

 Rata-rata 79,11  

Rata-rata = Jumlah nilai tes seluruh peserta 

 Jumlah seluruh peserta 

 

  = 2690 

       34 

 

  = 79, 11 

Berdasarkan pengamatan peneiti rata-rata siswa pada siklus I meningkat 

dibanding dengan sebelum dilaksanakan strategi pembelajaran learning start with 

a question menjadi 79, 11.Namun demikian masih terdapat 5 siswa nilainya masih 

di bawah KKM. 
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3. Siklus II 

Pada tahap pelaksanaan siklus ke II terdapat peningkatan keaktifan peserta 

didik yang signifikan dibandingkan dengan siklus sebelumnya.Dalam hal ini 

peserta didik sudah sangat aktif dalam bertanya tentang pembelajaran yang 

berlangsung di kelas terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik yang 

memenuhi standar KKM yang ditetapkan di MIN 1 Aceh Jaya. Peningkatan 

keaktifan peserta didik diterangkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM I 

siklus II. 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Kesiapan siswa dalam pembelajaran di 

kelas menggunakan LSQ 

 

Pembelajaran 

   √  4 

2 Siswa mulai memperhatikan 

pembelajaran yang berlangsung 

 

 

 

gurudalampembelajaran 

    √ 5 

3 Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

menggunakan LSQ 

   √  4 

Total    8 5 13 

 

N = 
                    

              
 

N = 
         

  
 

N = 86,7 

 
Tabel 4.8 Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM II 

siklus II 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Keberanianpesertadidikdalam bertanya 

dan menjawab pernyataan 

 

   √  4 
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2 Guru mudah dalam menjalankan proses 

pembelajaran menggunakan LSQ 

 

 

gurudalampembelajaran 

   √  4 

3 Komunikasi siswa dengan guru terjalin 

dengan baik dalam proses pembelajaran 

 

   √  4 

Total    12  12 

N = 
                    

              
 

N = 
         

  
 

N = 80 
 

Tabel 4.9 Data Hasil Observasi dalam Proses Belajar Mengajar Pada RM III 

siklus II 

NO INDIKATOR SKOR JUMLAH 

 

SKOR 

1 2 3 4 5 

1 Siswa mulai berani bertanya pada guru 

menyangkut pembelajaran 

    √ 5 

2 Pemahaman siswa meningkat terhadap 

pembelajaran menggunakan LSQ 

 

gurudalampembelajaran 

   √  4 

3 Siswa mampu menjawab petanyaan guru 

dan siswa lain dalam pembelajaran 

   √  4 

Total    8 5 13 

 

N = 
                    

              
 

 

N = 
          

  
 

N = 86,7 

 
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka terdapat 

peningkatan pada keaktifan bertanya siswa dalam pembelajaran di kelas.Siswa 

juga lebih memperhatikan guru dalam pembelajaran, siswa juga semakin aktif 
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dalam menjawab dan mengajukan pertanyaan. Aktifitas siswa tersebut 

ditunjukkan dengan total jumlah presentase ketiga rumusan masalah yaitu 84,7 % 

hal ini menunjukkan bahwa, ada perubahan dari siklus I ke siklus II yang sangat 

signifikan terhadap keaktifan siswa bertanya pada pembelajaran IPS di kelas 

menggunakan strategi start with a question. 

Tabel: 4.10Hasil tes akhir tahap siklus II 

No NamaSiswa Nilai Keterangan 

1 A1 90 Tercapai 

2 A2 80 Tercapai 

3 A3 80 Tercapai 

4 B1 70 Tidak Tercapai 

5 D1 85 Tercapai 

6 D2 70 Tidak Tercapai 

7 D3 90 Tercapai 

8 D4 90 Tercapai 

9 D5 90 Tercapai 

10 F1 85 Tercapai 

11 F2 85 Tercapai 

12 F3 90 Tercapai 

13 G1 95 Tercapai 

14 G2 80 Tercapai 

15 H1 90 Tercapai 

16 H2 90 Tercapai 

17 H3 95 Tercapai 

18 H4 85 Tercapai 

19 H5 90 Tercapai 

20 H6 90 Tercapai 

21 J1 85 Tercapai 

22 K1 85 Tercapai 

23 K2 80 Tercapai 
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24 L1 80 Tercapai 

25 L2 90 Tercapai 

26 L3 80 Tercapai 

27 M1 85 Tercapai 

28 M2 80 Tercapai 

29 M3 85 Tercapai 

30 M4 90 Tercapai 

31 M5 80 Tercapai 

32 M6 85 Tercapai 

33 S1 90 Tercapai 

34 S2 90 Tercapai 

 Jumlah 2905  

 Rata-rata 85, 92  

Rata-rata = Jumlah nilai tes seluruh peserta 

 Jumlah seluruh peserta 

  = 2905 

       34 

  = 85, 44 

Dari hasil penelitian yang telah diamati semua siswa pada siklus II terjadi 

peningkatan yaitu menjadi 85,44 walaupun masih terdapat beberapa siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah standar KKM. 

Setelah observasi dilaksanakan, maka peneliti bersama guru IPS sebagai 

mitra dalam penelitian ini mengadakan diskusi berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran aktif Learning 

Start with a Question. Hasil diskusi tersebut menyangkut dengan hasil tindakan 

dari tahap pra siklus, siklus I, siklus II yaitu: 

1. Terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran dari tahap pra 

siklus,siklusI,siklus II yang terdapat pada tabel berikut ini: 
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Tabel: 4.11 perbandingan jumlah skor presentase kaktifan siswa 

 

2. Dari hasil tes akhir menunjukkan ada peningkatan dari hasil tahap pra 

siklus, siklus I dan siklus ke II, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:: 

Tabel: 4.12 Perbandingan rata-rata tes akhir 

 

 

 

 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di MIN 1 Aceh 

Jaya pada kelas V mencoba menerapkan strategipembelajaran aktif 

Learning Start with a Question sebagai upaya untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam 

penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan dalam memperoleh hasil 

penelitian, peneliti harus mengamati langsung dengan penuh kesabaran 

No PelaksanaanSiklus JumlahSkor Prosentase 

1 Prasilus 11 40% 

2 SiklusI 14 60% 

3 SilusII 18 84% 

No Pelaksanaan siklus Nilai Rata-rata 

1 Prasiklus 72,94 

2 SiklusI 79,11 

3 SiklusII 85,44 
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dan kehati-hatan untuk memperoleh data yang valid keaktifan siswa 

dari mulai pra siklus, siklus I dan siklus ke II. Dalam mengamati 

proses pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif Learning 

Start with a Question untuk IPS pada kelas V peneliti hanya dibantu oleh 

satu orang kolaborator yaitu guru IPS kelas V MIN 1 Aceh Jaya, dalam 

hal ini peneliti mengalami keterbatasan untuk memperhatikan semua 

siswa sehingga bisa saja dalam memperoleh hasil ada beberapa orang 

yang luput dari pantauan peneliti dan guru IPS. 

2. Hambatan lain yang dihadapi peneliti dalam penerapan strategi 

pembelajaran aktif Learning Start with a Question adalah, keterbatasan 

guru kolaborator yang tidak pernah menerapkan strategi ini sebelumnya, 

kolaborator penelitian dalam hal ini adalah guru IPS kelas V sebelumnya 

masih menggunakan metode cermah dalam pembelajaran sehingga 

mengalami hambatan dalam penerapan strategi pembelajaran aktif 

Learning Start with a Question. 

3. Junmlah siswa siswa yang mencapai 334 orang untuk semua kelas 

menjadikan peneliti terhambat untuk melakukan penelitian untuk semua 

kelas dalam menerapakan strategi pembelajaran aktif Learning Start with 

a Question dalam pembelajaran IPS. Sehingga peneliti memilih kelas V 

untuk diterapkannya strategi pembelajaran aktif Learning Start with a 

Question pada pembelajaran IPS. 

4. Keterbatasan lainnya yang dialami peneliti adalah, fokus penelitian ini 

hanya untuk melihat kaeaktifan siswa saja tidak untuk menilai hasil 
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belajar IPS dari keaktifan belajar siswa berdasarkan penerapan strategi 

pembelajaran aktif Learning Start with a Question. 

Keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini tentu sedikit 

tidaknya akan berpengaruh pada hasil penelitian dalam skripsi ini. Banyaknya 

hambatan dan keterbatasan yang dihadapi peneliti dilapangan dalam hal ini 

peneliti bersyukur masih dapat menyelesaikan penelitian sampai dengan tahap ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penerapan strategi pembelajaran aktif Learning Start with a Question pada 

kelas V MIN 1 Aceh Jaya merupakan yang pertama, pelaksanaan pembelajaran IPS 

belum mampu menerapkan strategi pembelajaran aktif Learning Start with a 

Question sebelumnya. Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah. Pesertadidik kurang aktif bertanya tentang materi yang belum 

mereka pahami. 

Oleh karena demikian, secara keseluruhan siswa belum terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Pembalajaran masih berpusat pada guru. Rendahnya 

keaktifan belajar siswa ditunjukkan dengan presentase hasil observasi yaitu 40%. 

Pada pelaksanaan siklus I sudah menunjukkan adanya hasil yang diharapkan dari 

penerapan strategi Learning Star twith a Question pada materi IPS. Peserta didik 

sudah ada yang bertanya walaupun masih sedikit. Dari hasil observasi yang telah 

dilakukan,terdapat peningkatan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Siswa 

lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Pengamatan peneliti rata-

ratakelas pada siklus I meningkat dibandingkan sebelum dilakukan tindakan 

menjadi 79, 60. tapimasihada5 siswayangnilainyamasihdibawahKKM 

Padapelaksanaansiklus IIiniterdapatpeningkatan keaktifanpeserta didik yang 

signifikan.Dimana peserta didik sangat aktif dalam bertanya.Terjadi peningkatan 

hasil belajar peserta didik yang memenuhi standar KKM.Dari hasil penelitian 

yang telah diamati rata-rata kelas pada siklus II terjadi peningkatan yaitu menjadi 
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85,44 meskipun masih ada siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah standar 

KKM.Sejauh ini pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan LSQ tidak mengalami 

kendala berarti, pembiasaan pembelajaran yang berpusat pada guru selama ini 

mengaibatkan rendahnya keaktifan siswa, sehingga perlu adanya dorongan agar siswa 

mau berpartisipasi dalam pembelajaran yang berlangsung.Sementara itu, hasil 

pembelajaran IPS menggunakan metode LSQ terlihat lebih baik jika dibandingkan 

dengan penerapan metode sebelumnya yang berpusat pada guru. 

Dengan demikian sejauh ini dengan penerapan LSQ menggunakan 2 siklus 

sudah menunjukkan hasil yang bagus pada siswa kelas V MIN 1 Aceh Jaya, hal ini 

didapatkan dengan aktifnya siswa dalam bertanya terhadap materi yang disampaikan 

dalam pembelajaran. 

B. Saran 

1. Kepada Dinas terkait dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk 

lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, baik 

dengan mengadakan evaluasi rutin dan pelatihan-pelatihan pada guru-

guru, hal iini tentu akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan 

besar bagi kompetensi guru dalam mengajar siswa. 

2. Kepada Sekolah dengan adanya penelitian ini diharapkan, sekolah untuk 

terus aktif dalam mengembangakan kompetensi guru di sekolahnya untuk 

mengembangkan  kompetensi mereka melalui pelatihan-pelatihan baik 

dari Dinas maupun diselenggarakan oleh sekolah sendiri. 

3. Kepada guru IPS, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi diri 

untuk terus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan yang ada, 
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agar pembelajaran yang diampu lebih baik dan disukai siswa dengan 

metode-metode yang terbaru dan menyenangkan. 

4. Kepada Peneliti, penelitian ini tentu menjadi bahan pertimbangan dan 

ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri kelak ketika menjadi guru nanti. 
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Lembar Observasi Untuk Siswa 

 

NO 

 

Butir Observasi 

Asssement 

 

 

Ket 

Baik Kurang 

1 Aktifitas siswa 
 

a.Bertanya 
 

b.Menemukangagasan ide dari siswa lain  
 

c.Mempertanyakanhal-hal yang terkait  

     dengan materi 

 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
 

 

√ 

 

2 Kreatifitas siswa 
 

  a.Berani memeberikan pendapat terhadap     

   jawaban. 

  b. Menulis 

 

 

√ 
 

 

       √ 

  

3 Efektifitas siswa 
 

a. Menguasai ketrampilan yang diperlukan 

b.Murid lebih sungguh-sungguh dalam 

    kegiatan belajar 

  c.Murid menggunakan waktu sebaik-baiknya    

     ketika belajar 

 
 

√ 

 
 
 

 
√ 

 

 
 

√ 

 

4 Menyenangkan, pembelajaran membuat 
 

anak: 
 

a..berani mencoba 

b. Berani bertanya 

c. Berani mengemukakanpendapat 
 

 d. Berani mempertanyakan gagasan orang lain 

 
 

 

      √ 

 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

√ 
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Lembar Observasi Untuk Siswa 

 

NO 

 

Butir Observasi 

Asssement 

 

 

Ket 

Baik Kurang 

1 Aktifitas siswa 
 

a.Bertanya 
 

b.Menemukangagasan ide dari siswa lain  
 

c.Mempertanyakanhal-hal yang terkait  

     dengan materi 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

 
 
 
 
 

 

 

 

2 Kreatifitas siswa 
 

  a.Berani memeberikan pendapat terhadap     

   jawaban. 

  b. Menulis 

 
 

√ 
 

 

√ 

  

3 Efektifitas siswa 
 

a.Menguasai ketrampilan yang diperlukan 

b.Murid lebih sungguh-sungguh dalam 

    kegiatan belajar 

  c.Murid menggunakan waktu sebaik-baiknya    

     ketika belajar 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 
 

√ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

4 Menyenangkan, pembelajaran membuat 
 

anak: 
 

a..berani mencoba 

b. Berani bertanya 

c. Berani mengemukakanpendapat 
 

 d. Berani mempertanyakan gagasan orang lain 

 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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Lembar Observasi Untuk Guru 

 

 

NO 

 

 

BUTIR OBSERVASI 

ASSESMENT  

KET BAIK KURANG 

1 Perencanaan Pembelajaran 
a.Program Semester 

b.Silabus 

c.RPP 

d.KKM 

  e.Evaluasi 

 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

2  Appersepsi(mempertanyakan pelajaran 
yangsudah lalu) 

 
√ 

  

3 Memberitahukan Tujuan Pembelajaran 
yangingin dicapai 

 
√ 

  

4 Memulai Pembelajaran(Membuka 
pelajaran) 

 
√ 

  

5 Memberitahukan kegiatanyang akan 
Dilakukan 

 
√ 

  

6 Aktifitas Guru 
a.Memantau kegiatan siswa  

b.Memberi umpan balik 

c.Mengajukan pertanyaan yang 

menantang 

d.Mempertanyakan gagasan siswa 

 
√ 

√ 

√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

7 Kreatifitas Guru 
a.Mengembangkan kegiatanyang 

   beragam 

b.Membuat alat Bantu belajar    

    sederhana  

c.Menggunakan mediadalam mengajar 

 
 
 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

8 Efektifitas Pembelajaran 
a.Mencapai tujuan pembelajaran 

b.Murid melaksanakan tugas tepat   

    waktu 

 
√ 

 

 
 

√ 

 

9 Mengembangkan Pembelajaran yang 
menyenangkan 

 
√ 
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Lembar Observasi Untuk Guru 

 

 

NO 

 

 

BUTIR OBSERVASI 

ASSESMENT  

KET BAIK KURANG 

1 Perencanaan Pembelajaran 
a.Program Semester 

b.Silabus 

c.RPP 

d.KKM 

  e.Evaluasi 

 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

2  Appersepsi(mempertanyakan pelajaran 
yangsudah lalu) 

 
√ 

  

3 Memberitahukan Tujuan Pembelajaran 
yangingin dicapai 

 
√ 

  

4 Memulai Pembelajaran(Membuka 
pelajaran) 

 
√ 

  

5 Memberitahukan kegiatanyang akan 
Dilakukan 

 
√ 

  

6 Aktifitas Guru 
a.Memantau kegiatan siswa  

b.Memberi umpan balik 

c.Mengajukan pertanyaan yang 

menantang 

d.Mempertanyakan gagasan siswa 

 
√ 

√ 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 Kreatifitas Guru 
a.Mengembangkan kegiatanyang 

   beragam 

b.Membuat alat Bantu belajar    

    sederhana  

c.Menggunakan mediadalam mengajar 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

8 Efektifitas Pembelajaran 
a.Mencapai tujuan pembelajaran 

b.Murid melaksanakan tugas tepat   

    waktu 

 
√ 

√ 

 

 
 

 

 

9 Mengembangkan Pembelajaran yang 
menyenangkan 

 
√ 
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Peneliti  

 

 

 

        Sari Subki A.G 

        Nim.160209080 

 



 

 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 1 Aceh Jaya 

Kelas/Semester  : V/ Ganjil 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tema/Topik                   : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Sub tema  : Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia 

     

A. Standar Kompetensi 

1. Menghargai keberagaman suku bangsa Indenesia mulai dari sabang 

sampai merouke, adat istiadat, budaya dan dll. 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

 

C. Indikator 

1. Mendeskripsikan persebaran suku bangsa di Indonesia. 

2. Mendeskripsikan keragaman suku bangsa di Indonesia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan persebaran suku bangsa di indonesia. 

2. Mengidentifikasikan keragaman suku bangsa di Indonesia. 

 

E. Materi  Pembelajaran 

1. Keragaman suku bangsa di Indonesia (lampiran) 

 

F. Alokasi Waktu 

 1X 45 Menit (1 kali pertemuan) 

 

G. Pendektan dan Metode Pembelajaran 

1. Metode       :  Taya jawab 

2. Model         : Learning Start with a Question (LS 



 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Pembukaan  

Guru mempersiapkan kelas untuk 

pembelajaran (berdoa, mengabsen, dan 

memberikan ketenangan) 

 apersepsi 

Guru menanyakan pelajaran sebelumnya. 

Lalu guru mengaitkan pembeljaran dalam 

kehidupan sehari-hari  

 Rambu-rambu belajar 

Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran 

tersebut (tujuan pembelajaran) tentang 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

      8 Menit 

 

Inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Guru menanyakan kepada siswa, 

apakah sudah pernah membaca atau 

mendengar tentang “Keragaman suku 

bangsa di Indonesia”? 

b.  Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang berani menjawab 

pertanyaan guru tersebut, bahwa secara 

tidak langsung siswa telah berani 

menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. 

c.  Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang persebaran dan keragaman 

 

30 Menit 



 

 

suku bangsa di Indonesia. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. Siswa di berikan intruksi untuk 

bertanya apa saja tentang materi yang 

belum dimengerti. 

b. Guru melempar pertanyaan siswa 

kepada siswa lainnya untuk menjawab. 

c. Siswa menjelaskan tentang materi yang 

baru saja disampaikan dengan kata-

kata atau pemahamannya sendiri. 

d. Guru mengapresiasi kepada siswa  dan 

menunjukkan jawaban yang benar. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

a. Guru menanyakan kepada siswa 

tentang materi apa saja yang belum di 

pahami. 

b. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya apa saja yang belum 

dimengerti 

c. Guru dan siswa secara bersama-sama 

merangkum atau menyimpulkan 

kembali materi yang baru di pelajari 

secara lisan. 

d. Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa-siswa yang aktif dalam kelas 

untuk bertanya tentang materi yang 

diajarkan 

 



 

 

Penutup  Bersama-sama dengan para peserta 

didik menyimpulkan persebaran dan 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

 Memberikan pesan moral. 

 Guru memberika refleksi  

 Mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca doa. 

7 Menit 

 

I. Sumber dan Media Belajar 

1. Media : Buku IPS Kelas V semester Ganjil 

2. Alat  : Papan tulis, spidol, penghapus 

3. Sumber : Siti Syamsiyah, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk  SD/MI Kelas V. Surakarta:  CV Putra Nugraha 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Observasi 

LAMPIRAN MATERI 
 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

 

A. Memahami Konsep 

 Semboyang bhineka tunggal ika diambil dari suku sutasoma 

karangan mpu tantular dari kerajaan majapahit. 

 Arti Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda 

tetapi tetap satu jua. Maksudnya walaupun negara Indonesia memiliki 

suku, adat, budaya, dan bahasa daerah, yang berbeda-beda, tetapi bangsa 

Indonesia adalah satu. 



 

 

 Menurut Ensikklopedia suku bangsa Indonesia, jumlah suku bangsa yang 

ada di Indonesia mencapai 656 suku. 

B. Persebaran suku bangsa di Indonesia 

 Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang salah satunya 

adalah bangsa Melayu. 

 Bangsa Melayu dibedakan menjadi 2: 

 Melayu Tua: Suku Batak (sekitar danau toba), Suku Dayak (Pedalaman  

kalimantan), Suku Toraja (Sulawesi Tengah), 

 Melayu Muda: Minangkabau (Sumatera Barat), Jawa, Sunda, Bali, 

Makassar, Buton (Sulawesi Selatan), dan suku Bugis (Sulawesi Selatan). 

C. Keragaman suku bangsa di Indonesia 

 Contoh sikap menghormati: 

1. Tidak merendahkan suku bangsa lain. 

2.  Menghargai suku bangsa lain. 

3. Mengakui keberadaan suku bangsa lain. 

4. Tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa. 

 Manfaat sikap menghormati antar suku bangsa: 

1. Tercipta kehidupan yang rukun dan damai. 

2. Merasa aman tinggal di negara Indonesia. 

3. Rasa persatuan dan kesatuan meningkat. 

4. Tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. 

 Akibat tidak menghormati suku bangsa lain, diantaranya: 

1. tidak ada keamanan dan kedamaian 



 

 

2. timbul perpecahan dan permusuhan. 

3. tidak ada persatuan dan kesatuan 

4. mudah terpecah belah. 

Gambar 1: Keberagaman Adat Istiadat 

 

 

Gambar 2: Negara melindungi dan mengayomi keberagaman 

 

Gambar 3: Keberagamaan suku dan rumah adat 



 

 

 

Gambar 4: Keberagamaan Ras dan Agama 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 1 Aceh Jaya 

Kelas/Semester  : V/ Ganjil 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tema/Topik                  : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Sub tema             :Keanekaragaman Budaya di Indonesia 

 
A. Standar Kompetensi 

1. Menghargai keberagaman suku bangsa Indenesia mulai dari sabang 

sampai merouke, adat istiadat, budaya dan dll. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

 

C. Indikator 

1. Mendeskripsikan persebaran budaya-budaya di Indonesia. 

2. Mendeskripsikan keragaman budaya-budaya di Indonesia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan persebaran budaya di indonesia. 

2. Mengidentifikasikan keragaman budaya di Indonesia. 

 

E. Materi  Pembelajaran 

1. Persebaran suku bangsa di Indonesia (lampiran) 

2. Keragaman suku bangsa di Indonesia (lampiran) 

 

F. Alokasi Waktu 

1X 45 Menit (1 kali pertemuan) 

G. Pendektan dan Metode Pembelajaran 

1. Metode       :  Taya jawab 

2. Model         : Learning Start with a Question (LSQ 



 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Rincian Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Pembukaan  

Guru mempersiapkan kelas untuk 

pembelajaran (berdoa, mengabsen, dan 

memberikan ketenangan) 

 apersepsi 

Guru menanyakan pelajaran sebelumnya. 

Lalu guru mengaitkan pembeljaran dalam 

kehidupan sehari-hari  

. 

 Rambu-rambu belajar 

Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran 

tersebut (tujuan pembelajaran) tentang 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

 

8 Menit 

 

Inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Guru menanyakan kepada siswa, 

apakah sudah pernah membaca atau 

mendengar tentang “Keragaman suku 

bangsa di Indonesia”? 

d.  Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa yang berani menjawab 

pertanyaan guru tersebut, bahwa 

secara tidak langsung siswa telah 

berani menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

a.  Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang persebaran dan keragaman 

 

30 Menit 



 

 

suku bangsa di Indonesia. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. Siswa di berikan intruksi untuk 

bertanya apa saja tentang materi yang 

belum dimengerti. 

b. Guru melempar pertanyaan siswa 

kepada siswa lainnya untuk menjawab. 

c. Siswa menjelaskan tentang materi 

yang baru saja disampaikan dengan 

kata-kata atau pemahamannya sendiri. 

d. Guru mengapresiasi kepada siswa  dan 

menunjukkan jawaban yang benar. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

a. Guru menanyakan kepada siswa 

tentang materi apa saja yang belum 

di pahami. 

b. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya apa saja yang 

belum dimengerti 

c. Guru dan siswa secara bersama-

sama merangkum atau 

menyimpulkan kembali materi 

yang baru di pelajari secara lisan. 

d. Guru memberikan apresiasi kepada 

siswa-siswa yang aktif dalam kelas 

untuk bertanya tentang materi yang 

diajarkan 

 



 

 

Penutup a. Bersama-sama dengan 

para peserta didik 

menyimpulkan persebaran dan 

keragaman suku bangsa di 

Indonesia. 

b. Memberikan pesan moral. 

c. Guru memberika refleksi  

d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca doa. 

7 Menit 

 

I. Sumber dan Media Belajar 

1. Media           : Buku IPS Kelas V semester Ganjil 

2. Alat  : Papan tulis, spidol, penghapus 

3. Sumber : Siti Syamsiyah, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk  SD/MI Kelas V. Surakarta:  CV Putra Nugraha] 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

1. Observasi 

 

LAMPIRAN MATERI 
 

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

A. Memahami Konsep 

 Semboyang bhineka tunggal ika diambil dari suku sutasoma karangan 

mpu tantular dari kerajaan majapahit. 

 Arti Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda 

tetapi tetap satu jua. Maksudnya walaupun negara Indonesia memiliki 

suku, adat, budaya, dan bahasa daerah, yang berbeda-beda, tetapi bangsa 

Indonesia adalah satu. 



 

 

 Menurut Ensikklopedia suku bangsa Indonesia, jumlah suku bangsa yang 

ada di Indonesia mencapai 656 suku. 

B. Persebaran suku bangsa di Indonesia 

 Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang salah satunya 

adalah bangsa Melayu. 

 Bangsa Melayu dibedakan menjadi 2: 

 Melayu Tua: Suku Batak (sekitar danau toba), Suku Dayak (Pedalaman  

kalimantan), Suku Toraja (Sulawesi Tengah), 

 Melayu Muda: Minangkabau (Sumatera Barat), Jawa, Sunda, Bali, 

Makassar, Buton (Sulawesi Selatan), dan suku Bugis (Sulawesi Selatan). 

C. Keragaman suku bangsa di Indonesia 

 Contoh sikap menghormati: 

 Tidak merendahkan suku bangsa lain. 

  Menghargai suku bangsa lain. 

 Mengakui keberadaan suku bangsa lain. 

 Tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa. 

 Manfaat sikap menghormati antar suku bangsa: 

 Tercipta kehidupan yang rukun dan damai. 

 Merasa aman tinggal di negara Indonesia. 

 Rasa persatuan dan kesatuan meningkat. 

 Tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. 

 Akibat tidak menghormati suku bangsa lain, diantaranya: 

 



 

 

 tidak ada keamanan dan kedamaian 

 timbul perpecahan dan permusuhan. 

 tidak ada persatuan dan kesatuan 

 mudah terpecah belah. 
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