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Abstract- This research is motivated by the lack of activities and learning outcomes 

of students of class III SND 03 Wanasaba. This study aims to improve the 
activities and outcomes of learning Mathematics third grade students of 
SDN 03 Wanasaba in the area woke up flat material with the application of 
learning strategies Start With A Question and terraced paper. This type of 
research is the Classroom Action Research (CAR). This study took place in 
two cycles, each cycle consisting of four phases, namely planning, 
implementation, and evaluation stages of observation and reflection stages. 
Data collection for student learning outcomes were collected through a 
written test given at the end of each cycle, whereas for the teacher and 
student activity is taken through observation sheet. Based on the results of 
the research data showed an increase in the quality of the implementation 
process of learning for teachers teaching activity cycle I obtain a score of 
21 in the category of very good and in the second cycle of teacher activity 
increased with the acquisition of a very good score of 22 categories. 
Likewise for student learning activities in the first cycle obtain a score of 
17.6 with a high category and the two cycles increased by obtaining a 
score of 21, 6kategori very high. For student achievement average values 
obtained in the first cycle of 67.9 to 72.7% classical completeness 
percentage and increased in the second cycle with an average rating of 
72.4 with a percentage of 86.3% classical completeness. The conclusion of 
this study is the application of Learning Strategies Start With A Question 
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and terraced paper can enhance the activity and results of third grade 
students learn math Wanasaba SDN 03 school year 2013/2014 

 
Keywords : Media Paper terraced, Learning Strategies Start With A Question, and 

Mathematics Learning Outcomes 
 
Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas III SND  03 Wanasaba. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDN 03 
Wanasaba pada materi luas daerah bangun datar dengan penerapan strategi 
Learning Start With A Question dan kertas berpetak. Jenis penelitiaan yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
berlangsung dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanan, tahap pelaksanaan,  tahap observasi dan evaluasi dan tahap 
refleksi. Cara pengumpulan data untuk hasil belajar siswa dikumpulkan 
melalui tes tertulis yang diberikan pada setiap akhir siklus, sedangkan untuk 
aktivitas guru dan siswa diambil melalui lembar observasi. Berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh data peningkatan kualitas proses pelaksanaan 
pembelajaran yakni untuk aktivitas mengajar guru siklus I memperoleh skor 
21 dengan kategori sangat baik dan pada siklus II aktivitas mengajar guru 
meningkat dengan perolehan skor 22 kategori sangat baik.. Demikian juga 
untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 17,6 dengan 
kategori tinggi dan pada siklus dua meningkat dengan memperoleh skor 21, 
6kategori sangat tinggi. Untuk prestasi belajar siswa diperoleh nilai rata-rata 
pada siklus I sebesar 67,9 dengan persentase ketuntasan klasikal 72,7% dan 
meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 72,4 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 86,3%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
Strategi Learning Start With A Question dan kertas berpetak dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN 03 
Wanasaba tahun pelajaran 2013/2014. 

Kata kunci: Media Kertas Berpetak, Strategi Learning Start With A Question, dan 
Hasil Belajar Matematika 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. Pembelajaran menurut UU SISDIKNAS 2003 (Bab I pasal 1) adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

Dalam proses pembelajaran matematika, diharapkan proses mental siswa 

dilibatkan secara maksimal. Maksudnya, siswa tidak hanya mendengar dan mencatat 

melainkan juga harus berfikir. Selain itu juga, diharapkan dengan pembelajaran akan 

terbangun suasana dialogis dan proses tanya jawab secara terus menerus yang 

bertujuan untuk meningkatkan kamampuan berfikir siswa sehinggga siswa dapat 

memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri 

Secara umum mata pelajaran matematika belum menunjukkan  tercapainya 

ketuntasan belajar siswa. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

dasar merupakan program yang menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Sejalan dengan itu Matematika di sekolah dasar mempunyai 

perbedaan dengan mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran Matematika merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak, selain itu matematika 

merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, artificial, dan menghendaki suatu 

pembuktian. Sifat-sifat matematika tersebut menuntut siswa untuk menggunakan 

kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan masalah, seperti berfikir logis dan 

berfikir strategik (Sripatmi,Arjudin, 2013). Selain itu siswa harus mulai 
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mengembangkan imajinasi agar dapat memahami konsep yang mendasar dalam 

pelajaran Matematika. 

Reys dkk (Ruseffendi, 1993:28) dalam bukunya mengatakan bahwa 

matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berfikir, 

suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat. Kemudian Kline (dalam Ruseffendi, 1993:28) 

dalam bukunya mengatakan pula bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi karena adanya 

matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Kebutuhan akan aplikasi matematika pada 

saat ini dan masa depan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tekologi. 

Hasil ulangan matematika kelas III semester 2 tahun pelajaran 2012/2013, 

dari 32 orang siswa, rata-rata menunjukkan hasil belajar rendah hanya sekitar 62,5 %  

atau sekitar 20 orang saja yang sudah mencapai KKM dengan nilai rata-rata 66,4 

yang dapat memahami konsep pembelajaran matematika dan 12 orang siswa atau 

sekitar 37.5% belum mencapai KKM. Hal tersebut disebabkan karna  faktor-faktor 

seperti : proses pembelajaran lebih berorientasi pada target penguasaan materi, tidak 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, kurangnya kemampuan siswa dalam 

berfikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, siswa kurang mampu memahami 

konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan kurang mampu 
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mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan 

suatu masalah, siswa kurang mampu menyerap cara yang ditempuh guru dalam 

menerapkan konsep pembelajaran matematika, dan kepedulian dan perhatian orang 

tua dalam dunia pendidikan sangat kurang 

Untuk mengatasi hal tersebut peneliti berupaya untuk mengatasi permasalahan 

yang dipaparkan di atas menerapan strategi learning start with a queation dan alat 

peraga kertas berpetak pada materi bangun datar diharapkan bisa meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa terutama dalam pembelajaran geometri yaitu mencari 

luas bangun datar sehingga peserta didik dapat mengaitkan materi dengan dunia nyata 

peserta didik dan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

Adapun manfat alat peraga dalam pembelajaran matematika di SD/MI, yakni : 

Pertama, secara psikologis, tarap berfikir peserta didik di SD/MI masih berada pada 

tahap operasi konkret, sedangkan subtansi matematika bersifat abstrak, sehingga 

dengan memanfaatkan alat peraga, peserta didik akan lebih mudah memahami 

konsep, prinsip matematika yang abstrak tersebut. Kedua, pemanfaatan alat peraga 

dalam pembelajaran matematika di SD/MI dapat menumbuhkan rasa senang peserta 

didik untuk belajar Matematika. Depdiknasa (2007 : 1) 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada pembelajaran luas daerah bangun datar dengan 
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penerapan learning start with a question dan kertas berpetak pada siswa kelas III 

SDN 03 Wanasaba tahun pelajaran 2013/2014 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei Tahun 2014 dengan subyek 

yaakni siswa kelas III SDN 03 Wanasaba yang berjumlah 22 orang siswa yang terdiri 

dari 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua 

siklus dimana tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu, tahap  perencanaan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi Suharsini 

Arikunto, dkk.(2008 :75) 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

untuk data aktivitas siswa dan guru digunakan lembar observasi yang terdiri dari 6 

indikator dimana di setiap indikator terdapat masing-masing 3 deskriptor, sedangkan 

untuk data hasil belajar matematika siswa digunakan ter evaluasi berbentuk essay 

yang terdiri dari 4 buah soal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses pembelajaran pada siklus I berlangsung dalam 1 pertemuan selama 

3x35 menit. Adapun komptensi dasar yang dibahas pada siklus I adalah 

menggunakan konsep keliling persegi dan persegi panjang.  
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Kegiatan pada tahap observasi dan evaluasi yaitu melakukan observasi 

aktivitas siswa dan aktivitas guru yang dilakukan oleh observer itu sendiri dengan 

skor aktivitas siswa adalah 17,6 dan berkategori tinggi dan skor aktivitas guru adalah 

21 dengan kategori sangat baik. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 

rata-rata 67,9  dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 50. Dimana banyak siswa 

memperoleh nilai ≥ 65 adalah 16 orang (72,7 %) dari 22  siswa dan yang 

memperoleh nilai < 65 ada 6 0rang. Dengan demikian bahwa indikator yang telah 

ditetapkan sudah tercapai akan tetapi ketuntasan klasikal masih di bawah 85 % 

Untuk melihat hasil belajar yang lebih maksimal maka peneliti melanjutkan 

ke siklus berikutnya yaitu ke siklus II 

Kegiatan pemblajaran siklus II dilaksanakan pada tanggal 27 mei 2014. 

Hampir sama dengan siklus I hanya saja pada siklus II ini dilakukan penyempurnaan 

terhadap hal-hal yang dirasa belum maksimal pada pelaksanaan tindakan siklus I. 

pembelajaran pada siklus II ini dilaksanakan dalam atu kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 3 x 35 menit.  Materi yang dibahas pada siklus II ini adalah luas daerah persegi 

dan persegi panjang. 

 Proses tindakan yang dilakukan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan 

kegiatan pada siklus I. namun pada siklus II dilaksanakan berdasarkan refleksi dari 

siklus I. sedangkan pada tahap observasi dan evaluasi dilaksanakan kegiatan 

observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru yang dilakukan oleh observer itu sendiri 

dengan skor aktivitas siswa adalah 21,6 berkategoti sangat tinggi dan skor aktivitas 
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guru adalah 22 dengan kategori sangat baik. Sedangkan hasil belajar pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata 73,4.  Dimana  siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65 adalah 19 

orang sedangkan yang memperoleh nila kurang dari 65 sebanya 3 orang. Ketuntasan 

belajarnya 86,3% yang menunjukkan bahwa indikator keberhasilan sudah tercapai 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdsarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan  bahwa 

pembelajaran dengan penerapan strategi Learning Start With A Question dan kertas 

berpetak dalam materi luas daerah bangun datar meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas III SDN 03 Wanasaba tahun pelajaran 2013/2014. 

Skor aktivitas siswa pada siklus I yaitu 17,6 dengan kategori tinggi dan siklus II yaitu 

21,6 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I 

dengan rata-rata 67,9 dan pada siklus II dengan rata-rata 73,4, dengan ketuntasan 

klasikal adalah 72,7% pada siklus I dan 86,3 % pada siklus II 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti kepada pihak yang 

berkaitan dengan pendidikan yaitu khususnya bagi guru tenaga pendidik diharapkan 

untuk senantiasa berfikir dan bertindak kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar dengan cara memilih dan 

menetapkan alat peraga pada pembelajaran yang lain dan bagi pihak sekolah 

diharapkan dapat mengembangkan dan mengkaji lebih jauh pembelajaran dengan 
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penerapan strategi Learning Start With A Question dan kertas berpetak untuk 

mendukung proses pembelajaran 
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