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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Learning Starts With A Question dan Hasil Belajar 

 

 Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan oleh kurangnya konsentrasi siswa 

dalam belajar, kurangnya perhatian dan minat siswa terhadap bahan mata pelajaran 

ekonomi, kurangnya keaktifan/ siswa pasif selama proses pembelajaran berlangsung, 

kurangnya media atau sumber pembelajaran berupa buku penunjang pelajaran yang 

menyebabkan siswa bergantung kepada guru dan hanya menunggu sajian yang 

diberikan guru sehingga siswa belum dapat belajar secara mandiri. Serta dalam 



 
 

kegiatan mengajar guru cenderung menggunakan metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dalam proses belajar.Guru harus bisa 

mengajar dengan berbagai model pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan 

termotivasi dan salah satu model pembelajaran yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran learning starts with a question. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran learning starts with a question terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kota Jambi, atau secara operasional untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas yang dibelajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran learning starts with a question dengan kelas yang 

dibelajarkan secara konvensional. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperimental) 

dengan bentuk desain pretest dan posttest yang dilakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi 

kelas XI IPS semester I tahun ajaran 2016/2017 dan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 

sampai dengan 30 November 2016. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

(81,06) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol (73,73) 

dan pada uji-t diperoleh nilai bahwa thitung =3,541 dan  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,684 jadi nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,541 > 1,684). Artinya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

learning starts with a question terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kota Jambi.  



 
 

Kesimpulan terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran  learning starts with a question 

dengan kelas yang dibelajarkan secara konvensional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

maka disarankan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran learning starts 

with a question pada proses pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar 

siswa. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan kiranya untuk perlu diteliti pada pokok 

bahasan yang lain dan dalam ruang lingkup yang lebih jelas. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu alat yang ampuh sebagai upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa di berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan 

juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pembentukan dan 

pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan zaman. Dengan 

kemajuan zaman yang terus maju pesat, mau tidak mau akan memerlukan generasi 

manusia yang berkualitas, manusia berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing di 

dalam arti yang baik, dengan membentuk pola pikir yang kritis, penalaran yang mantap, 

kreatif dan inovatif.  

Peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkompeten, 

hingga mampu menghadapi setiap perubahan dan permasalahan yang terus 

berkembang. 



 
 

Keberhasilan proses pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya 

manusia Indonesia yang berkualitas, akan ditentukan oleh banyak faktor antara lain, 

peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, manajemen pendidikan dan fasilitas 

pendidikan. Faktor-faktor itu sendiri menyatu dalam suatu wadah yang dinamakan 

dengan sekolah. Sekolah adalah pusat terjadi proses belajar mengajar. Sekolah 

merupakan suatu institusi yang di rancang untuk membawa siswa pada proses belajar 

di bawah pengawasan guru atau tenaga pendidik profesional. 

Untuk menciptakan suasana yang disukai oleh siswa, guru perlu melakukan 

suatu inovasi. Salah satunya ialah dengan menerapkan model pembelajaran yang 

menarik dan mempermudah proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Dimana model pembelajaran harus efektif dan sesuai untuk 

mempermudah pencapaian hasil belajar yang diinginkan 

Selain model pembelajaran, indikator keberhasilan siswa dalam memahami dan 

menangkap materi pembelajaran adalah hasil belajar yang dicapai siswa pada akhir 

proses pembelajaran. Namun kenyataan di lapangan saat ini belum sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu pembelajaran dan pemahaman siswa pada pelajaran menunjukkan 

hasil yang masih kurang baik.  

Setiap proses, apapun bentuknya memilki tujuan yang sama, yaitu mencapai 

hasil yang memuaskan. Begitu pula proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan 

tujuan agar siswa mencapai pemahaman yang optimal terhadap materi yang diajarkan. 

Karena masa anak pada usia sekolah menengah atas merupakan usia yang paling efektif 

untuk mengembangkan potensi yang dimilki anak. Pada usia ini pola pertumbuhan dan 

perkembangannya baik perkembangan fisik, sosial, emosional, maupun kognitif anak 



 
 

sudah berkembang secara optimal. Perkembangan kognitif anak berada pada tahadap 

operasi konkrit yaitu anak mengembangkan konsep dengan menggunakan benda-benda 

konkrit. Karena itu guru harus mengajar semua konsep ekonomi dari basis konkrit dan 

mengembangkan proses berfikir sejalan dengan konsep ekonomi itu berkembang. 

Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disekolah 

menengah atas. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis SMA Negeri 7 

Kota Jambi,  mata pelajaran ini kurang diminati, siswa banyak yang marasa bosan 

dengan mata pelajaran ekonomi karena saat pembelajaran berlangsung siswa hanya 

duduk dan mendengarkan penjelasan guru sehingga proses belajar mengajar pelajaran 

ekonomi berlangsung monoton dan siswa terlihat pasif, guru masih menggunakan 

pembelajarankonvensional yaitu pembelajaran yang dominan menerapkan metode 

ceramah dimana guru lebih aktif. Hal ini membuat siswa kurang mandiri, kurang aktif,  

tidak mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan 

pertanyaan sendiri dimana siswa kurang dapat berfikir kreatif, tidak termotivasi dalam 

belajar yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Kondisi siswa dalam proses pembelajaran di kelas tersebut cenderung kurang 

memperhatikan penjelasan guru, jika diberi kesempatan untuk bertanya tidak ada yang 

bertanya, begitu pula sebaliknya. Apabila diberikan pertanyaan, siswa tidak mampu 

menjawab pertanyaan. Strategi yang digunakan oleh guru saat itu dalam kegiatan 

belajar mengajar masih sebatas pembelajaran konvensional yaitu ceramah dan latihan 

soal dalam mengajar ekonomi, dimana menjadikan siswa merasa jenuh dan kurang 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung di kelas. 



 
 

Untuk menciptakan suasana yang disukai oleh siswa, guru perlu melakukan 

inovasi. Salah satunya ialah dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik, 

mempermudah proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat . Dimana model pembelajaran harus efektif dan sesuai untuk mempermudah 

pencapaian hasil belajar yang diinginkan. model pembelajaran yang tepat akan 

membuat peserta didik lebih termotivasi, lebih aktif dan lebih mudah mencerna ilmu 

pengetahuan yang diberikan gurunya selama proses pembelajaran serta pembelajaran 

lebih menyenangkan.  

Salah satu model yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran learning starts with a question Di 

dalam proses belajar mengajar model learning starts with a question menuntut suatu 

ketrampilan atau kemampuan siswa dalam bertanya dan berfikir agar lebih aktif dalam 

mengembangkan kemampuan bertanya dan daya nalarnya, yaitu dengan cara 

menganalisa situasi dan mengidentifikasi masalah dalam materi pelajaran tersebut. 

Diharapkan dengan adanya penggunaan model pembelajaran seperti ini guru dapat 

menciptakan suatu lingkungan belajar yang inovatif sehingga siswa dapat 

mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuannya dalam mengidentifikasi suatu 

masalah dalam pembelajaran serta berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa 

yang lebih baik.  

Menurut Silbermen (2016:144) learning starts with a question adalah model 

pembelajaran aktif dalam bertanya. Proses mempelajari sesuatu yang baru adalah lebih 

efektif jika peserta didik tersebut aktif mencari pola dari pada menerima saja  

 



 
 

METODE PENELITIAN 

. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2010:107) 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mencari 

pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol 

ketat, yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu (quasi experiment). 

Menurut Sugiyono (2012:77) desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan pada kenyataannya sulit 

mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian.. 

 Adapun bentuk desain quasi eksperimen yang digunakan yaitu Nonequivalent 

Control Group Design. Pada desain ini pengambilan kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak sepenuhnya dilakukan secara random penuh, random disini 

maksudnya hanya untuk pemilihan mana yang menjadi kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin melakukan pengacakan 

secara penuh dengan mengubah susunan kelas yang telah ditetapkan oleh pihak 

sekolah. 

 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada penelitian ini dipilih secara 

tidak random. Hal ini sesuai dengan desain nonequivalent control group design yang 

memilih sampel secara tidak random melainkan dengan tujuan tertentu yaitu melihat 

kesetaraan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 



 
 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 7 kota jambi kelas XI IPS, 

sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas siswa kelas XI IPS yaitu kelas 

XI IPS2 sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah 30 dan kelas XI IPS3 sebagai 

kelas kontrol yang berjumlah 30. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2016/2017 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan 

alat pengumpulan data. Menurut Arikunto (2010:192) menyatakan bahwa instrumen 

penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode. Penelitian 

ini menggunakan instrumen metode tes berupa soal tes objektif yaitu pretest dan 

posttest dengan lima pilihan jawaban (a, b, c, d, dan e) yang dapat dijawab dengan 

memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang tersedia. Tes yang diujikan 

berjumlah 35 buah pokok uji, yang belum diketahui validitas dan reliabilitasnya. 

Digunakan model tes ini dianggap baik dan paling banyak digunakan dalam tes-tes 

standar.  

Menurut Sugiyono (2012:348) instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Agar mendapatkan 

data yang valid, instrumen atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes objektif dan validitas yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah validitas item. Validitas ini digunakan untuk mengetahui 

soal yang layak untuk diuji kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. 



 
 

Menurut Arikunto (2013:104) “reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila 

ditetapkan kepada subjek yang sama”. Instrumen pada penelitian ini adalah tes pilihan 

berganda, maka reliabilitas tes  dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson ke-20. 

Uji normalitas sangat berguna untuk menentukan apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors (L) dan 

persyaratan normal ialah Lo < Ltabel (Neolaka, 2014:79). 

Uji homogenitas adalah uji yang digunakan apakah data yang di teliti homogen 

atau tidak. Menurut Makridakis (2011) untuk pengujian varian digunakan uji F dengan 

rumus sebagai berikut: 

F =  
Varians terbesar

Varians terkecil
 

Kerlinger (2006:30) menjelaskan  Hipotesis merupakan pernyataan dugaan 

(conjectural) tentang hubungan anatara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu 

mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun 

khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah teknik  

uji t-test separated varians yang dikemukakan oleh Arikunto (2005:252) sebagai 

berikut 

:𝑡 =
�̅�1− �̅�2

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung =  3,54. Kriteria pengujiannya 

adalah dengan dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. Maka diketahui dk = 30+30– 2 = 58 dan dapat 



 
 

dilihat pada tabel distribusi t dk = 58 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,684. 

Dengan demikian nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,541 > 1,684) berarti Ha diterima dan H0 

ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

learning starts with a question terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Jambi.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk menguji normalitas digunakan uji Lilliefors, dari perhitungan pretest 

pada kelas eksperimen diperoleh nilai 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 0,1210 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
0,886

√30
 = 0,1617 dan 

pada kelas kontrol diperoleh 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 0,1336 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
0,886

√30
 = 0,1617. 

Dari perhitungan Fhitung < Ftabel (1,12 < 4,20) maka dapat disimpulkan bahwa 

variansi kelas kelompok eksperimen dan kelas kelompok kontrol homogen. 

Untuk menguji normalitas digunakan uji Liliefors, dari perhitungan posttes 

pada kelas eksperimen diperoleh nilai Lhitung = 0,1519 dan Ltabel  
0,886

√30
 = 0,1617 dan pada 

kelas kontrol diperoleh Lhitung = 0,1141 dan Ltabel 
0,886

√30
 = 0,1617 

Dari perhitungan Fhitung < Ftabel (1,04 < 4,20) maka dapat disimpulkan bahwa 

variansi kelas kelompok eksperimen dan kelas kelompok kontrol homogen. 

Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah teknik  

uji t-test separated varians yang dikemukakan oleh Arikunto (2005:252) sebagai 

berikut: 



 
 

𝑡 =
�̅�1− �̅�2

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

   

 Sebelum mencari nilai t, terlebih dahulu ditentukan nilai dari �̅�1 , �̅�2 , S1
2 , dan 

S2
2 dari data hasil posttest yang telah dilakukan. Berdasarkan perhitungan pada 

lampiran 21 diperoleh nilai �̅�1 = 81,06, �̅�2 = 73,73, S1
2 = 66,09, dan S2

2  = 63,04, maka 

nilai t adalah sebagai berikut:  

𝑡 =
�̅�1− �̅�2

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

   

𝑡 =
81,06 − 73,73

√66,09
30 +

63,04
30

 

𝑡 =  
7,33

√2,2 + 2,1
 

𝑡 =  
7,33

√4,3
 

𝑡 =  
7,33

2,07
 

t = 3,541  

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung =  3,541. Kriteria pengujiannya 

adalah dengan dk = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. Maka diketahui dk = 30+30– 2 = 58 dan dapat dilihat 

pada tabel distribusi t dk = 58 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,684. Dengan 

demikian nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,541 > 1,684) berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi 

kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran  learning starts 



 
 

with a question terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran ekonomi di 

SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui tes akhir pilihan ganda dengan 5 pilihan 

jawaban (a, b, c, d, dan e) dari 35 butir soal yang direncanakan, setelah diuji cobakan 

ternyata setelah dianalisis dari 35 soal hanya 31 soal yang bisa dipakai kemudian 

dilakukan untuk menguji kemampuan pada kedua subjek penelitian.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksperimen semu (quasi 

eksperimen) dengan bentuk desain pretest (test awal) dan posttest (test akhir). Hal ini 

dilaksanakan karena tidak memungkinkan dilakukan pengontrolan semua variabel 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, disamping itu juga dikarenakan proses 

randomisasi terhadap subjek penelitian tidak bisa dilakukan karena subjek penelitian 

atau siswa dalam hal ini tidak dapat diubah kembali.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Jambi yaitu siswa kelas XI 

IPS semester I tahun ajaran 2016/2017 pada tanggal 24 Oktober – 30 November 2016. 

Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, dimana pada 

pertemuan pertama untuk melaksanakan tes awal, pertemuan ke II – IX  untuk 

perlakuan, dan pertemuan ke X untuk tes akhir.  

 Dari perhitungan statistik dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di kelas XI pada kelas eksperimen lebih besar 

dibandingkan dengan perolehan nilai pada kelas kontrol, hal ini disebabkan dari 

perlakuan yang diberikan. Pada kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan 



 
 

menggunakan model pembelajaran learning starts with a question diperoleh nilai rata-

rata ( 𝑋 ) = 81,06, simpangan baku (S) = 8,13 dan varian (S2 = 66,09. Sedangkan pada 

kelas kontrol yang dibelajarkan tanpa menggunakan model pembelajaran learning 

starts with a question diperoleh nilai rata-rata  ( 𝑋 ) = 73,73, simpangan baku  (S) = 

7,94 dan varian (S2  = 63,04. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-t  

 Uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh penggunaan model pembelajaran learning starts with a question terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 7 kota jambi. Dari 

analisis uji t diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,541 > 1,684), berarti Ha diterima dan H0 

ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

learning starts with a question terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas XI di SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran ekonomi 

yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran learning starts with a 

question adalah 81,06 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siwa 

kelas XI yang dibelajarkan secara konvensional adalah 73,73. Hasil uji coba t-test 

diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,541 > 1,684), berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi 

kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran learning starts 



 
 

with a question terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 

di SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan kepada guru, 

terutama guru mata pelajaran ekonomi hendaknya dalam melakukan pembelajaran 

jangan terpaku dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya menjelaskan dan 

membaca buku yang secara tidak langsung membuat siswa menjadi bosan dengan 

kegiatan belajar, sehingga mata pelajaran ekonomi menjadi mata pelajaran yang 

membosankan bagi siswa.  

Banyak cara sederhana yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar 

dan menumbuhkan semangat siswa, salah satunya yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran learning starts with a question. Model  

pembelajaran ini dapat membantu agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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