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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru merupakan kunci keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan. 

Menurut Alma, dkk (2009) menyatakan bahwa, cara mengajar seorang guru dapat 

mempengaruhi citra pendidikan. Oleh sebab itu kualitas seorang guru yang memiliki 

sumber daya tinggi harus diberikan kesempatan dan dikembangkan melalui 

pendidikan formal maupun nonformal sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

profesionalnya.  

Guru merupakan suatu pekerjaan yang profesional yaitu guru harus memiliki 

keahlian khusus. Profesi guru hanya bisa dikerjakan oleh seorang guru yang memiliki 

keahlian sebagai guru dan tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Ada beberapa 

orang yang belum bisa dikatakan seorang guru karena hanya pandai berbicara dalam 

hal tertentu saja. Terdapat perbedaan prinsipil guru non profesional dengan guru 

profesional. (Hamalik, 2001).  

Dalam proses pembelajaran diperlukan guru yang profesional yaitu guru yang 

mempunyai keahlian dan kemampuan dibidang keguruan sehingga guru yang 

bersangkutan dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai guru dengan baik dan 

maksimal. Guru tidak hanya bisa menguasai kelas dan bisa mengajar saja melainkan 

guru memiliki skill dan pengetahuan supaya bisa menyampaikan ilmu yang diajarkan 

dengan maksimal.  
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Seorang guru berkualitas di dalam  kelas adalah suatu bagian terpenting untuk 

memperkuat pendidikan dan memaksimalkan prestasi siswa. Pengajaran efektif 

merupakan tujuan yang kritis mengenai perkembangan guru yang profesional.  Oleh 

sebab itu, tingginya kualitas profesional guru termasuk komponen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Guru profesional mempunyai prestasi yang dapat 

mewujudkan kinerja profesioanl. Menurut Vembrianto, et al.  (dalam Alma, dkk, 

2009: 141) yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugas utamanya 

diantaranya kemampuan sosial seorang guru, kemampuan kepribadian yang harus 

dilakukan oleh guru, kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, dan 

kemampuan yang utama adalah kemampuan profesional. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menitikberatkan pada salah satu 

komponen yang penting yaitu komponen pedagogik. Kemampuan pedagogik 

merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang mencakup konsep kesiapan 

mengajar yang ditunjukkan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

mengajar (Alma, dkk, 2009: 141). Badan Standart Nasional (2006), kompetensi 

pedagogik adalah kemapuan dalam pengolahan peserta didik yang meliputi; 

pemahaman landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, 

pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik.  

Guru selain menyampaikan pengetahuan kepada siswa, tugas guru juga harus 

mengembangkan kepribadian siswa secara maksimal baik mengembangkan mental 

maupun keterampilan hidup sehingga siswa mampu menghadapi segala permasalahan 

hidupnya di lingkungan masyarakat (Sadulloh, 2010). Terdapat beberapa guru di 
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dalam mengajar hanya asal-asalan dan tidak mempunyai keterampilan, sehingga hasil 

yang dilakukan tidak maksimal. Oleh sebab itu keterampilan perlu dimiliki oleh 

seorang guru. Keterampilan dasar mengajar dibutuhkan supaya bisa menjalankan 

perannya dengan baik pada saat pembelajaran, supaya proses pembelajra berjalan 

dengan baik dan efektif (Sanjaya, 2006: 33).  

Menurut Barnawi dan Arifin (2015: 127), menyatakan bahwa keterampilan 

dasar mengajar guru dapat digambarkan melalui delapan keterampilan mengajar. 

Keterampilan dasar tersebut harus digunakan secara tepat dalam suasana yang 

menyenagkan dan bergairah. Hal itu penting agar penerapan jenis keterampilan dasar 

yang dapat mencapai sasaran. 

Dari beberapa keterampilan dasar mengajar terdapat salah satu keterampilan 

yang utama dalam seorang guru melaksanakan tugasnya yaitu keterampilan bertanya. 

Keterampilan bertanya sangat penting dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan pastisipasi siswa di kelas dan mengembangan serta 

meningkatkan pola pikir siswa (Hasibun, 2008: 62). Dengan demikian ada beberapa 

hal yang dapat mempengaruhi keterampilan bertanya diantaranya: kejelasan suatu 

pertanyaan, pemindahan gilir dari siswa ke siswa, memberikan acuan kepada siswa, 

waktu berfikir, dan pemberian tuntunan kepada siswa. Supaya mudah dalam 

menganalisis sebuah pertanyaan biasanya pertanyaan dikelompokkan menurut sebuah 

pertimbangan tertentu. Salah satu jenis pertanyaan yang terkait proses kognitif 

menurut taksonomi Bloom.  

Siswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna apabila ia melihat ada 

sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Guru perlu menciptakan 



4 
 

pertanyaan kritis yang mendorong siswa untuk berfikir mencari jawaban. Menurut 

Sanjaya (2006: 33), mengatakan bahwa keterampilan bertanya juga mempunyai 

dampak positif kepada siswa, yang meliputi bisa meningkatkan partisipasi siswa 

secara penuh, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dapat membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa dan memusatkan perhatian siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah pertanyaan yaitu semacam 

pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Berdasarkan hal 

tersebut mengingatkan pentingnya pertanyaan dalam pembelajaran khususnya bahasa 

Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana proses pembelajaran di 

dalam kelas yang berhubungan dengan interaksi anatara guru dan siswa, sehingga 

dapat memunculkan pertanyaan yang ingin diketahui baik guru maupun siswa 

Dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Malang khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kurang memperhatikan guru pada saat 

pembelajaran berlangsung, sehingga siswa hanya diam saja apabila diberi kesempatan 

untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Hal itu disebabkan oleh 

kurangnya perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. Mnimnya minat siswa dalam 

bertanya biasanya karena malu atau takut kalau pertanyaanya kurang tepat, meskipun 

mereka mempunyai pertanyaan yang sangat penting. Dalam pembelajaran jika tidak ada 

suatu pertanyaan dapat dikatakan proses pembelajaran tersebut tidak berhasil karena 

tidak membuat siswa aktif.  

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian 

sejenis tersebut sebagai berikut. Penelitian pertama oleh Novita Alfatana (2013) 
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dengan judul “Pertanyaan Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

SMP Negeri 1 Malang”. Penelitian ini memfokuskan pada ragam bentuk pertanyaan 

guru, fungsi pertanyaan dalam pembelajaran, kesesuaian pertanyaan dan jawaban 

dalam bentuk interaksi pembelajaran bahasa Indonesia.  

Selanjutnya penelitian berjudul “Strategi Bertanya Guru dalam Interaksi 

Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang”. Penelitian 

ini dilakukan oleh Fariska Irawan (2011) yang memfokuskan pada wujud pertanyaan 

guru, jenis pertanyaan guru dan strategi bertaya yang dilakukan guru pada saat 

interasi belajar mengajar.  

Penelitian-penelitian di atas memang sejenis dengan penelitian yang peneliti 

rancang. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki nuansa yang berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan saat ini, terutama dari objek dan subjek. Hal ini perlu 

dilakukan untuk melengkapi serta mempertegas keberadaan kajian analisis 

keterampilan bertanya pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini membuat 

penelitian yang dirancang menarik untuk dilakukan. Jadi, posisi penelitian ini adalah 

untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itulah, peneliti ingin 

melakukan penelitian berjudul tentang “Analisis Keterampilan Bertanya Guru dalam 

Proses Belajar Mengajar Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka 

peneliti merumuskan permasalahan diataranya. 

a. Bagaimana keterampilan bertanya guru  dalam proses belajar mengajar Bahasa 

Indonesia siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

b. Jenis pertanyaan apa saja yang digunakan guru  dalam proses belajar mengajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Mendeskripsikan keterampilan bertanya guru dalam proses belajar mengajar 

bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang 

b. Mendeskripsikan jenis pertannyaan guru dalam proses belajar mengajar siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapat dalam penelitian ini yaitu berupa manfaat praktis  dan 

manfaat teoritis.   

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian dapat menyumbangkan dan memperkaya wawasan 

mengenai keterampilan dasar mengajara yang mengaplikasikan keterampilan 

bertanya guru dalam proses belajar mengajar. 
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b. Manfaat Praktis 

Setiap penelitian pasti memberikan manfaat, manfaat dari hasil penelitian yaitu 

diharapkan memberikan inspirasi dan referensi untuk penelitian pendidikan yang 

sejenis dan memberikan sumbangan penelitian dalam dunia pendidikan. Selain itu 

juga dapat mengetahui penggunaan keterampilan bertanya guru yang efektif.  

Memberi masukan kepada guru pelajaran dalam penguasaan kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan bertanya dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga 

guru dapat mengembangkan keterampilan bertanya sesuai dengan apa yang ada di 

kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan sehingga 

meningkatkan profesionalitas seorang guru. 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui respon siswa 

terhadap kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam 

proses pembelajaran. 

1.5 Penegasan Istilah 

  Istilah yang perlu ditegaskan, untuk penafsiran yang berbeda serta 

mewujudkan kesalahan pengertian yang berhubungan dengan judul adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan kemampuan atau keahlian seorang guru 

dalam bertanya dengan meminta ketarangan atau penjelasan mengenai informasi 

yang belum diketahui dalam proses pembelajaran berlangsung. 
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b. Jenis Pertanyaan

Jenis-jenis pertanyaan merupakan ragam atau klasifikasi pertanyaan-pertanyaan

yang digunakan guru dalam mendapatkan jawaban dari siswa pada saat proses belajar 

mengajar. Jenis pertanyaan dibagi menjadi tiga yaitu pertanyaan menurud Taksonomi 

Bloom, Pertanyaan Menurut maksudnya, dan pertanyaan menurut luas sempitnya 

sasaran.  


