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Pendahuluan 

Berdasarkan pengalaman dalam proses 

pembelajaran saat PPL II yang dilakukan di SMP N 1 

Bantul Yogyakarta pada bulan Juli–September 2013 

serta diskusi yang berkaitan mengenai proses 

pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Dra. Wahyu 

Endah Asiyati selaku guru IPA Biologi kelas VII J, 

diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar di kelas 

VII J, hanya 40% dari keseluruhan siswa yang terlihat 

aktif. Siswa yang aktif ini benar-benar fokus untuk 

mengikuti proses pembelajaran, sedangkan 60 % siswa 

yang lain masih pasif dan kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran.  

SMP N 1 Bantul mencoba untuk menerapkan 

konsep Kurikulum 3013 khususnya pada siswa kelas 

VII. Konsep kurikulum mengarahkan pada proses 

pembelajaran dimana siswa belajar dengan mandiri dan 

aktif dalam pembelajaran. Akan tetapi, fakta yang 

terjadi menunjukan proses kegiatan pembelajaran yang 

terjadi masih cenderung berpusat pada guru (Teacher 

Center) dan penyampaian materi pelajaran masih 

didominasi dengan model konvensional (metode 

ceramah). 

Pembelajaran materi IPA sangat membutuhkan 

peran keaktivan belajar siswa karena materi pelajaran 

IPA selalu berhubungan dengan makhluk hidup dan 

lingkungannya, khususnya materi interaksi mahkluk 

hidup dengan lingkungan. 

Kurangnya keaktivan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menyebabkan banyak siswa yang masih 

pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa hanya dapat menerima dan 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tanpa 

mengalami pengalaman belajar yang mandiri. Keaktivan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut maka perlu adanya fasilitator yaitu guru, yang 

memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana 

belajar yang melibatkan siswa secara aktif sekaligus 

membangun motivasi siswa. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sangat bergantung pada seorang guru 

tepat atau tidaknya dalam menggunakan metode 

Abstrak 

Penelitian dilatarbelakangi oleh permasalahan siswa yang terlibat kurang aktif dalam proses pembelajaran 

IPA di kelas. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menerapkan model 

Active Learning dengan teknik Learning Starts with Question pada pembelajaran IPA di kelas VII J SMPN 1 

Bantul.  

Teknik pengumpulan data adalah observasi partisipatif yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, 

tes, dan dokumentasi. Instrumen berupa lembar observasi hasil pelaksanaan, soal post-test evaluasi akhir pada 

materi interaksi mahkluk hidup dengan lingkungan, dan dokumentasi. Analisis data dengan menganalisis 

hasil penelitian berupa lembar observasi, note field, dan dokumentasi pada siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Aspek keaktifan belajar siswa yang diamati yaitu aspek antusias, interaksi siswa dengan guru, interaksi 

antarsiswa, kerjasama, aktivitas, dan partisipatif.  

Setiap siklus penelitian dilaksanakan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Model Active Learning dengan Teknik LSQ dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VII J SMP N 1 Bantul. Peningkatan keaktifan belajar siswa 

dikatakan tercapai melalui pelaksanaan 3 siklus tindakan. Peningkatan terlihat dari kenaikan persentase setiap 

aspek penilaian dan rata-rata persentase keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Persentase pada 

siklus I yaitu, 51,40%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 67,51% dan pada siklus III meningkat 

menjadi 86,95%. Peningkatan keaktifan belajar siswa juga dapat dilihat dari hasil rata-rata evaluasi akhir 

siswa yang mencapai 84,89. Berdasarkan hasil tersebut, maka indikator keberhasilan pada keaktifan belajar 

siswa kelas VII J SMP N 1 Bantul telah tercapai dan penerapan model Active Learning dengan Teknik LSQ 

dapat terlaksana sesuai dengan sintak-sintak yang telah ditentukan. 

Kata kunci: penerapan, model active learning, teknik Learning Start With Question, keaktifan belajar, 

pembelajaran IPA 

Penerapan Model Active Learning dengan Teknik Learning Start With 
Question (LSQ) untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran IPA Kelas VII J Di SMP N 1 Bantul 
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pembelajaran dalam bentuk model pembelajaran. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan keaktivan belajar dan 

pemahaman siswa yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran aktif (Active Learning) menggunakan 

teknik Learning Start With Question (LSQ).  

Implikasi prinsip keaktivan bagi siswa berwujud 

perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi 

yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan dan 

sejenisnya. Keaktivan belajar siswa dalam proses 

belajar secara sederhana dapat dilihat dari usaha-usaha 

belajar siswa berupa aspek antusias siswa dalam 

mengikuti pelajaran, interaksi siswa dengan guru dan 

teman lainnya, kerjasama siswa, aktivitas dan partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Subjek penelitian, yaitu siswa kelas VII J SMP N 

1 Bantul Tahun Ajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 

30 orang. Desain penelitian ini bersifat sikluistik yang 

setiap siklusnya terdiri dari empat tindakan. Desain 

penelitian yang digunakan mengacu pada empat 

tindakan yaitu (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) 

pengamatan/observasi, dan (d) refleksi. Penerapan 

model dilaksanakan pada tanggal 14 April–03 Mei 

2014, dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran 

IPA kelas VII J. Data yang dikumpulkan pada saat 

pelaksanaan penerapan model Active Learning teknik 

Learning Start With Question (LSQ) meliputi (1) data 

observasi,  (2) data tes (post-test), (3) dokumentasi, dan 

(4) note field. Data yang telah terkumpul, selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif lengkap (kuantitatif dan 

kualitatif). Instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu berupa lembar observasi dan soal tes untuk 

evaluasi akhir pembelajaran materi interaksi makhluk 

hidup dengan lingkungan. Peningkatan keaktivan 

belajar siswa dikatakan berhasil jika keaktivan belajar 

siswa pada siklus III lebih besar dari siklus II dan siklus 

I dengan nilai persentase keaktivan belajar siswa siklus I 

> 50%, siklus II > 65% dan siklus III > 75%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Data hasil lembar observasi keaktivan belajar IPA 

siswa pada materi interaksi mahkluk hidup dengan 

lingkungan pada siklus I dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Observasi Keaktivan Belajar Siswa Siklus I 

No. Indikator 
Banyak 

Siswa 

∑ 

Siswa 

Rata-rata 

(%) 

1. Antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

 
a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru 
20 88 73,35 

 
b. Peserta didik tidak mengerjakan 

pekerjaan lain 

23 

 
c. Peserta didik spontan bekerja 

apabila diberi tugas 
21 

 
d. Peserta didik tidak terpengaruh 

situasi di luar kelas 

24 

2. Interaksi siswa dengan guru 

 a. Peserta didik bertanya kepada guru 8 41 34,17 

 
b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru 
9 

No. Indikator 
Banyak 

Siswa 

∑ 

Siswa 

Rata-rata 

(%) 

 
c. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai narasumber 
7 

 
d. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai fasilitator 

17 

3. Interaksi antarpeserta didik 

 
a. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam satu kelompok 
20 42 43,34 

 

b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam satu 
kelompok 

17 

 
c. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam kelompok lain 

7 

 
d. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam kelompok 

lain 

8 

4. Kerjasama Kelompok 

 
a. Siswa membantu teman dalam satu 

kelompok yang menjumpai 

masalah 

6 56 46,67 

 
b. Siswa meminta bantuan kepada 

teman, jika mengalami masalah 

8 

 
c. Siswa mencocokkan jawaban / 

konsepnya dalam satu kelompok 

21 

 
d. Adanya pembagian tugas dalam 

satu kelompok 

21 

5. Aktifitas peserta didik dalam kelompok 

 
a. Siswa mengemukakan 

pendapatnya 

14 73 60,84 

 
b. Siswa menanggapi pertanyaan / 

pendapat teman sejawat 
11 

 
c. Siswa mengerjakan tugas 

kelompok 

28 

 
d. Siswa menjelaskan pendapat 

/pekerjaannya 
20 

6. 
Partisipasi peserta didik dalam menyimpulkan hasil 

pembahasan 

 
a. Peserta didik mengacungkan 

tangan untuk ikut menyimpulkan 
5 60 50 

 

b. Peserta didik menyempurnakan 

simpulan yang dikemukakan oleh 
temannya 

3 

 
c. Peserta didik merespon 

kesimpulan 

24 

 
d. Siswa menghargai pendapat 

temannya 
28 

Rata-rata 51,40 

Sumber : Direktorat Pembinaan  (2010), (Observasi : 14/05/2014) 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

Data hasil lembar observasi keaktivan belajar IPA 

siswa pada materi interaksi dalam ekosistem  pada siklus 

II dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Observasi Keaktivan Belajar Siswa  

Siklus II 

No. Indikator 
Banyak 
Siswa 

∑ 
Siswa 

Rata-rata 
(%) 

1. Antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

 
a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru 

26 109 90,84 

 
b. Peserta didik tidak mengerjakan 

pekerjaan lain 
27 

 
c. Peserta didik spontan bekerja 

apabila diberi tugas 

27 

 
d. Peserta didik tidak terpengaruh 

situasi di luar kelas 
29 

2. Interaksi siswa dengan guru 

 a. Peserta didik bertanya kepada guru 12 72 60 

 
b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru 
13 

 

c. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai narasumber 

 

23 
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No. Indikator 
Banyak 
Siswa 

∑ 
Siswa 

Rata-rata 
(%) 

 
d. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai fasilitator 

24 

3. Interaksi antarpeserta didik 

 
a. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam satu kelompok 

21 72 60 

 

b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam satu 
kelompok 

22 

 
c. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam kelompok lain 

17 

 
d. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam kelompok 

lain 

12 

4. Kerjasama Kelompok 

 
a. Siswa membantu teman dalam satu 

kelompok yang menjumpai 

masalah 

10 75 62,5 

 
b. Siswa meminta bantuan kepada 

teman, jika mengalami masalah 
10 

 
c. Siswa mencocokkan jawaban / 

konsepnya dalam satu kelompok 

26 

 
d. Adanya pembagian tugas dalam 

satu kelompok 
29 

5. Aktivitas peserta didik dalam kelompok 

 
a. Siswa mengemukakan 

pendapatnya 

18 81 67,5 

 
b. Siswa menanggapi pertanyaan / 

pendapat teman sejawat 

12 

 
c. Siswa mengerjakan tugas 

kelompok 

29 

 
d. Siswa menjelaskan pendapat 

/pekerjaannya 

22 

6. 
Partisipasi peserta didik dalam menyimpulkan hasil 

pembahasan 

 
a. Peserta didik mengacungkan 

tangan untuk ikut menyimpulkan 

9 77 64,17 

 

b. Peserta didik menyempurnakan 

simpulan yang dikemukakan oleh 
temannya 

8 

 
c. Peserta didik merespon 

kesimpulan 

30 

 
d. Siswa menghargai pendapat 

temannya 
30 

Rata-rata 67,51 

Sumber : Direktorat Pembinaan (2010), (Observasi : 19/05/2014) 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

Data hasil lembar observasi keaktivan belajar IPA 

siswa pada materi interaksi dalam ekosistem  pada siklus 

III dapat dilihat dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Observasi Keaktivan Belajar Siswa Siklus III 

No. Indikator 
Banyak 

Siswa 

∑ 

Siswa 

Rata-

rata (%) 

1. Antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

 
a. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru 
30 118 98,34 

 
b. Peserta didik tidak mengerjakan 

pekerjaan lain 

29 

 
c. Peserta didik spontan bekerja 

apabila diberi tugas 
29 

 
d. Peserta didik tidak terpengaruh 

situasi di luar kelas 

30 

2. Interaksi siswa dengan guru 

 a. Peserta didik bertanya kepada guru 26 100 83,34 

 
b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru 

23 

 
c. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai narasumber 
25 

 
d. Peserta didik memanfaatkan guru 

sebagai fasilitator 

26 

3. Interaksi antar peserta didik 

 
a. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam satu kelompok 
27 92 80,83 

No. Indikator 
Banyak 

Siswa 

∑ 

Siswa 

Rata-

rata (%) 

 

b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam satu 
kelompok 

28 

 
c. Peserta didik bertanya kepada 

teman dalam kelompok lain 

24 

 
d. Peserta didik menjawab 

pertanyaan teman dalam kelompok 

lain 

18 

4. Kerjasama Kelompok 

 
a. Siswa membantu teman dalam satu 

kelompok yang menjumpai 

masalah 

15 87 72,5 

 
b. Siswa meminta bantuan kepada 

teman, jika mengalami masalah 

12 

 
c. Siswa mencocokkan jawaban/ 

konsepnya dalam satu kelompok 

30 

 
d. Adanya pembagian tugas dalam 

satu kelompok 

30 

5. Aktifitas peserta didik dalam kelompok 

 
a. Siswa mengemukakan 

pendapatnya 

30 118 98,34 

 
b. Siswa menanggapi pertanyaan / 

pendapat teman sejawat 
28 

 
c. Siswa mengerjakan tugas 

kelompok 

30 

 
d. Siswa menjelaskan pendapat 

/pekerjaannya 
30 

6. Partisipasi peserta didik dalam menyimpulkan hasil pembahasan 

 
a. Peserta didik mengacungkan 

tangan untuk ikut menyimpulkan 

23 106 88,34 

 

b. Peserta didik menyempurnakan 

simpulan yang dikemukakan oleh 

temannya 

23 

 
c. Peserta didik merespon 

kesimpulan 
30 

 
d. Siswa menghargai pendapat 

temannya 

30 

Rata-rata 86,95 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMA (2010), (Observasi : 26/05/2014 

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah teknik 

Learning Start With Question yaitu suatu model 

pembelajaran dimana kegiatan tanya–jawab menjadi 

kegiatan awal dalam proses pembelajaran. Dalam 

menerapkan teknik LSQ ini, berlaku sintak-sintak yang 

harus dilakukan. Adapun sintak-sintak teknik LSQ yaitu 

sebagai berikut. 

a. Sebelum mengikuti pembelajaran IPA di sekolah, 

siswa diminta untuk mempelajari materi terlebih 

dahulu dirumah dan membuat daftar pertanyaan dari 

materi yang dipelajari. 

b. Guru mengarahkan siswa untuk mengungkapkan 

pertanyaan yang sudah dibuat di rumah sebelumnya. 

c. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka proses 

tanya jawab dimulai oleh guru. 

d. Guru menampilkan sebuah media pembelajaran 

berupa cerita, gambar lingkungan/video singkat 

terkait tentang ekosistem. 

e. Guru memberikan pertanyaan berdasarkan sumber 

media pembelajaran yang ditampilkan. 

f. Guru menunjuk satu orang siswa dari setiap 

kelompok untuk menjawab pertanyaan guru. 

g. Jika siswa tersebut tidak dapat menjawab, maka 

teman satu kelompok dapat membantu untuk 

menjawab/menyampaikan pendapat. 

h. Jika dalam satu kelompok tersebut tidak dapat 

menjawab, maka pertanyaan diserahkan ke kelompok 

lain. 
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Penelitian yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus 

tindakan mendapatkan hasil yang sangat baik. Hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan jumlah siswa yang aktif 

dalam pembelajaran pada materi interaksi mahkluk 

hidup dengan lingkungan yang mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II, dan siklus II ke siklus III yang 

ditunjukan dari hasil lembar observasi. Hasil lembar 

observasi keaktivan belajar siswa menunjukan bahwa 

terjadi peningkatan keaktivan belajar siswa dalam 

bertanya, berpendapat, bekerjasama, dan bereksplorasi. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata keseluruhan persentase 

dari setiap siklus dimana siklus I hanya sebesar 51,40%, 

siklus II meningkat menjadi 67,51%, dan pada siklus III 

meningkat lebih tinggi menjadi 86,95%. 

Rendahnya persentase rata-rata keaktivan belajar 

siswa pada siklus I dapat disebabkan beberapa hal, antara 

lain siswa belum mempersiapkan materi pelajaran 

sebelumnya, siswa masih terkesan malu dan pendiam, 

baik malu dalam bertanya, mengemukakan pendapat dan 

terhadap guru (peneliti) sendiri. Siswa juga belum terlalu 

memahami konsep Active Learning yang diterapkan 

karena siswa masih terbiasa dengan pembelajaran 

konvensional sebelum dilakukan penelitian. Guru belum 

terlalu mengenal karakter siswa dan kurang mengontrol 

dan mengkondisikan suasana kelas sehingga masih 

banyak siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Penerapan model Active Learning dengan teknik 

Learning Start With Question ternyata dapat 

meningkatkan keaktivan siswa dalam belajar. Dengan 

bertanya dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan 

serta mengungkapkan pendapat, siswa lebih mampu 

untuk menemukan sendiri pengalaman belajar. 

Menurut Zaini, dkk (2008), peluang yang dimiliki 

Learning Start with A Question dalam pembelajaran 

adalah dapat menarik perhatian peserta didik, membantu 

mempercepat pemahaman materi, pembelajaran lebih 

produktif dan komunikatif, peserta didik dapat 

mengungkapkan berbagai pendapatnya dengan karakter 

peserta didik yang berbeda-beda, dan meningkatkan 

keaktivan/keterlibatan peserta didik selama proses 

pembelajaran, sedangkan tantangan yang harus dihadapi 

adalah peserta didik dituntut untuk responsif terhadap 

proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk berani 

dan tidak malu, dan menyediakan fasilitas yang sesuai 

dengan pokok bahasan materi.  

Hasil keaktivan belajar siswa pada materi interaksi 

mahkluk hidup dengan lingkungan pada penelitian ini 

juga dapat dilihat dari hasil nilai evaluasi pada akhir 

siklus. Hasil evaluasi akhir menunjukan 26 dari 30 orang 

siswa dikatakan tuntas dan 4 orang siswa belum tuntas. 

Rata-rata nilai evaluasi siswa yaitu 84,89 dengan kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) 75. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan menerapkan model Active Learning dengan 

teknik Learning Start With Question di kelas VII J SMP 

N 1 Bantul, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

Active Learning dengan teknik Learning Start With 

Question (LSQ) dalam pembelajaran IPA pada materi 

interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dapat 

meningkatkan keaktivan belajar siswa. Peningkatan 

keaktivan belajar siswa melalui penerapan model Active 

Learning dengan teknik Learning Start With Question 

(LSQ) pada pembelajaran IPA di kelas VII J SMP N 1 

Bantul dapat tercapai melalui 3 siklus tindakan dengan 

nilai persentase keaktivan setiap siklus lebih dari 

indikator pencapaian yang telah ditentukan. Nilai 

peningkatan setiap siklus yaitu dari siklus I sebesar 

51,40% meningkat menjadi 67,51% pada siklus II, dan 

dari siklus II meningkat menjadi 86,95% pada siklus III. 

Peningkatan juga dibuktikan dengan hasil evaluasi akhir 

siswa dengan rata-rata nilai 84,89.  

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

penerapan model Active Learning dengan teknik 

Learning Start With Question perlu diterapkan dalam 

pembelajaran biologi di SMP Negeri 1 Bantul, serta 

perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk materi 

biologi yang lain. 
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