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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya keterampilan 

bertanya siswa pada pelajaran IPA di MI Baitussalam Cerme Gresik. Selama ini, 

pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan penugasan. Kurangnya 

kegiatan untuk memancing siswa dalam bertanya, menyebabkan keterampilan 

bertanya siswa masih rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah  

tersebut adalah menggunakan strategi mesin penanya sebagai salah satu inovasi untuk 

menciptakan suasana kelas yang aktif, serta dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi mesin penanya 

serta untuk mengetahui peningkatan keterampilan bertanya siswa setelah diterapkan 

strategi mesin penanya pada pelajaran IPA. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas model Kurt 

Lewin. Penelitian dilakukan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas 

IV sebanyak 20 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 hingga 

Januari 2017. Teknik pengumpulan data antara lain teknik non-tes (rubrik penilaian 

performance), observasi (lembar observasi aktivitas guru dan siswa), wawancara 

(panduan wawancara) dan dokumentasi (lembar dokumentasi).  

Hasil penelitian yakni sebagai berikut : 1) Penerapan strategi mesin penanya 

berjalan dengan baik pada saat pelajaran IPA di kelas IV MI Baitussalam Cerme 

Gresik dengan melalui beberapa perbaikan dalam tiap siklusnya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil observasi guru yang meningkat dari nilai 75 (baik) pada siklus I 

menjadi 97,5 (sangat baik) pada siklus II. Hasil observasi siswa juga meningkat dari 

nilai 70 (baik) pada siklus I menjadi 83,75 (sangat baik) pada siklus II. 2) Penerapan 

strategi mesin penanya pada mata pelajaran IPA juga dapat meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa kelas IV MI Baitussalam Cerme Gresik. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata nilai performance siswa pada siklus I sebesar 55,94 pada siklus II 

telah mencapai target 75 yakni menjadi 79,06. Sehingga terjadi peningkatan nilai 

sebesar 23,12. Keberhasilan ini disebabkan adanya inovasi dalam metode 

pembelajaran serta partisipasi aktif siswa. Sehingga, guru dan siswa harus saling 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
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