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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam proses belajar-mengajar terjadilah interaksi antara berbagai 

komponen. Masing-masing komponen saling mempengaruhi sedemikian hingga 

dapat tercapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Sama halnya dengan yang 

dikemukakan oleh Slameto (2003: 1), bahwa dalam proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Seiring uraian di atas, bertanya merupakan seni dalam mengajar, karena 

bertanya merupakan suatu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari proses 

pembelajaran. Sebagian khalayak berpendapat bahwa efektifitas mengajar seorang 

guru, dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget dalam (Dahar, 1996) bahwa perumusan 

pertanyaan merupakan salah satu bagian yang paling penting dan paling kreatif 

dalam pendidikan. 

Adapun keberadaan guru sangat menentukan keberhasilan program 

kegiatan sekolah. Dalam mengelola pembelajaran hendaknya guru dapat 

menciptakan kondisi sebagaimana tercantum pada PP No. 19 tahun 2005 Bab IV, 

pasal 19 (1), yang menyatakan perlunya partisipasi aktif peserta didik. Aktif dapat 

diartikan tidak hanya aktif fisik, tetapi juga aktif pikiran. Agar siswa dapat aktif 

berpikir, guru perlu menguasai ketrampilan bertanya dengan baik. 
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Keterampilan bertanya meliputi jenis pertanyaan yang diajukan dan teknik 

bertanya yang. dilakukan oleh guru. Penelitian menunjukkan bahwa guru tidak 

menyadari bahwa peningkatan mutu pertanyaan dapat menghasilkan peningkatan 

pembelajaran bagi siswanya. Pertanyaan guru biasanya meminta jawaban faktual 

dan pemikiran tingkat rendah. Pertanyaan tingkat pengetahuan dan pemahaman 

meliputi sekitar 70% dari seluruh pertanyaan yang diajukan guru, sedangkan 

pertanyaan –pertanyaan yang membutuhkan pemikiran penerapan, analisis, 

sintesis, atau evaluasi tidak banyak dipakai Wood, & Stevens, 1998 dalam 

(Martin, dkk., 1997). 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, mengajar adalah penciptaan 

sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem 

lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, 

yakni tujuan intruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan 

siswa yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, 

jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar-mengajar yang 

tersedia. Dalam hal ini, maka dibutuhkan strategi belajar-mengajar yang tepat. 

Strategi belajar-mengajar adalah pola umum perbuatan guru-murid di dalam 

perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Pengertian strategi dalam hal ini 

menunjukkan kepada karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan guru-murid di 

dalam peristiwa belajar-mengajar (Hasibuan dan Moedjiono, 2008: 3). 

Dalam dunia pendidikan, pertanyaan memiliki peranan yang sangat 

penting. Salah satu peranan tersebut adalah sebagai alat untuk mengetahui 

efektifitas belajar-mengajar. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dapat diwujudkan, metode dan 
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materi pelajaran yang dimanfaatkan, apakah sesuai dengan kondisi belajar-

mengajar. Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka bertanya merupakan ucapan 

verbal yang meminta respons dari seseorang yang dikenai. Respons yang 

diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil 

pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong 

kemampuan berfikir. Di samping itu, pertanyaan guru dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui keluasaan materi yang disampaikan kepada siswa. Dengan 

menggunakan pertanyaan, materi sebenarnya hanya berisi informasi-informasi 

materi pokok pelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru, sehingga 

pengetahuan siswa pada akhirnya tidak hanya terpaku pada materi pokok 

pelajaran. Melainkan juga memperoleh informasi-informasi yang aktual serta 

menambah pengalaman belajar siswa. 

Terkait dengan uraian di atas, pertanyaan seorang guru yang ditujukan 

kepada siswa juga merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk menggali potensi seorang siswa. Hasibuan dan Moedjiono (2008: 

14) menyatakan bahwa dengan memberikan pertanyaan, seorang guru dapat: 

(a) meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar; 

(b) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang 

      sedang dibicarakan; 

(c) mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif siswa, sebab berpikir itu 

     sendiri adalah bertanya; 

(d) menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu 

     siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik; dan 

(e) memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. 
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Keberanian untuk bertanya sedini mungkin perlu dilatihkan pada siswa. 

Dengan adanya kebiasaan bertanya, maka macam-macam atau jenis-jenis 

pertanyaan yang dikuasai siswa dapat beragam, dan secara tidak langsung 

membantu diri siswa untuk berfikir kritis, berani mengungkapkan ide-ide yang 

dimilikinya. Dengan adanya keberanian bertanya, maka perlu ditanamkan kepada 

siswa sebelum mengajukan pertanyaan adalah mendorong siswa untuk berani 

mengungkapkan pertanyaan, sebab dasar yang melandasi pertanyaan adalah 

keberanian diri untuk mengungkapkan ide kepada orang lain. Setelah timbul 

keberanian, langkah selanjutnya adalah menata kata atau kalimat yang digunakan 

untuk bertanya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dipahami arti atau maksudnya. 

Pertanyaan yang diajukan guru kepada murid ada dua yaitu pertanyaan 

lisan dan pertanyaan tulis. Pertanyaan tersebut memiliki fungsi dan maksud yang 

berbeda. Pertanyaan lisan bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, aktif dalam proses belajar mengajar sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan pada diri siswa. Pertanyaan tulis biasanya digunakan guru untuk 

mengevaluasi kemampuan siswa dalam mengingat kembali materi-materi yang 

telah diajarkan atau untuk mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan dalam 

beberapa pertemuan sebelumnya (Grounlund, 1985: 9-11). 

Seiring dengan uraian di atas, bahwa interaksi belajar-mengajar sangat 

diperlukannya strategi untuk mencapai pembelajaran secara optimal. Strategi 

merupakan istilah lain dari pendekatan, metode, atau cara. Menurut Hasibuan dan 

Moedjiono (2008: 62) bahwa, strategi bertanya merupakan suatu cara untuk 

meminta respons dari seseorang yang dikenal antara guru-murid dalam 

pembelajaran. Bertanya juga merupakan stimulus efektif yang mendorong 
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kemampuan berpikir. Jadi strategi bertanya merupakan suatu cara untuk meminta 

respon siswa agar memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam menjawab sebuah 

pertanyaan. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 18 Malang. Strategi yang 

digunakan guru belum maksimal, karena masih banyak siswa yang tidak 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru. Maka penelitian ini untuk 

mengetahui gambaran tentang strategi bertanya yang digunakan guru agar siswa 

lebih aktif dalam menjawab pertanyaan. Selain itu juga mengetahui 

keanekaragaman pertanyaan yang diberikan guru dalam interaksi belajar mengajar 

di dalam kelas. Maka dari itu, penelitian ini berjudul Strategi Bertanya Guru 

dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Negeri 18 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah wujud pertanyaan guru dalam interaksi belajar mengajar 

bahasa Indonesia? 

2) Jenis pertanyaan apakah yang digunakan guru dalam interaksi belajar 

mengajar bahasa Indonesia? 

3) Bagaimana strategi bertanya yang dilakukan guru dalam interaksi belajar 

mengajar bahasa Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

penulis adalah. 

1) Mendeskripsikan wujud pertanyaan yang digunakan guru dalam interaksi 

belajar-mengajar bahasa Indonesia. 

2) Mengklarifikasikan jenis pertanyaan yang digunakan guru dalam interaksi 

belajar-mengajar bahasa Indonesia 

3) Menjelaskan strategi bertanya yang digunakan guru dalam interaksi belajar 

mengajar bahasa Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi siswa 

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana strategi bertanya guru dapat 

sebagai motivasi dalam menggali potensi siswa dalam PBM berlangsung. 

2) Bagi guru 

Memberikan keterampilan bagi guru dalam memberikan pertanyaan 

kepada murid, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan 

potensi siswa. 

3) Khasanah Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman tentang 

penggambaran strategi bertanya yang digunakan guru. 
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1.5 Asumsi 

Penelitian tentang strategi bertanya guru dalam interaksi belajar mengajar 

Bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 18 Malang ini dilandasi sejumlah 

asumsi sebagai berikut. 

1) Dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

selalu ditemukan penggunaan pertanyaan. 

2) Jenis-jenis pertanyaan yang digunakan di sekolah terutama dalam interaksi 

belajar mengajar di kelas berbeda dengan jenis-jenis pertanyaan yang 

digunakan di luar kelas. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tujuan pertanyaan 

tersebut. 

3) Jenis-jenis pertanyaan yang digunakan masing-masing individu atau 

kelompok memiliki ciri tersendiri atau memiliki perbedaan antara yang satu 

dengan lainnya. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang 

dikenal. Bertanya juga merupakan stimulus efektif yang mendorong 

kemampuan berpikir (Hasibuan dan Moedjiono, 2008: 62). 

2) Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru-anak didik 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan (Djamarah dan Zain, 2006: 5). 

3) Interaksi belajar-mengajar adalah kegiatan belajar-mengajar dalam kelas 

berupa kegiatan belajar siswa yang dibimbing oleh guru dengan 
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memanfaatkan semua sumber belajar, metode yang dapat menciptakan 

pemunculan pertanyaan (Sardiman, 1990: 22). 

4) Jenis-jenis pertanyaan adalah macam-macam pertanyaan yang digunakan 

dalam interaksi belajar-mengajar bahasa Indonesia oleh guru (Hasibuan dan 

Moedjiono, 2008: 14-15). 

5) Strategi bertanya adalah suatu cara meminta respons dari seseorang yang 

dikenai (Hasibuan dan Moedjiono, 2008: 62). 

6) Wujud pertanyaan adalah suatu bentuk nyata pertanyaan yang digunakan guru 

dalam interaksi belajar-mengajar bahasa Indonesia (Hasibuan dan Moedjiono, 

2008: 14). 


