
 
 

9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Keterampilan Dasar Mengajar 

2.1.1 Pengertian Keterampilan Dasar Mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memerlukan keterampilan dalam 

mengajar. Keterampilan merupakan kemampuan guru baik kuantitatif maupun 

kualitatif (Mujtahid, 2009: 55). Menurut Sabri (2005: 82) mengemukakan bahwa 

guru sebagai penentu keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Sehingga, guru 

harus mempunyai keterampilan sehingga tujuan dari proses pembelajaran yang 

telah direncanakan tercapai.  

 Keterampilan dasar mengajar bersifat khusus artinya keterampilandasar 

mengajar bisa dijadikan salah satu indikator untuk menentukan kinerja guru. Oleh 

sebab itu, guru setidaknya harus menguasai keterampilan dasar mengajar, supaya 

kelak saat mengajar dikelas dapat melaksanakan tugasnya secara professional 

(Arifin, 2015: 127).    

 Beberapa pendapat mengenai keterampilan dasar mengajar di atas  

diketahui bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keahlian guru dalam proses 

mengelola kegiatan pembelajaran supaya tercipta kualitas proses pembelajaran 

yang baik. Keterampilan dasar mengajar wajib dimiliki oleh guru untuk 

kemampuan dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran.  
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2.1.2 Jenis Keterampilan Dasar Mengajar 

 Setiap guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar dalam 

menjalankan tugas pokoknya. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012, 58-92) 

mengklasifikasikan beberapa keterampilan dasar yang diyakini penentu suatu 

keberhasilan guru dalam mengajar, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan 

membuka dan menutup pada saat proses pembelajaran, keterampilan menjelaskan 

pada saat proses pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi di dalam kelas, 

keterampilan menggunakan penguatan, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajara perseorangan, dan keterampilan membuat dan 

mendampingi diskusi kelompok kecil.  

Hasil dari paparan yang disampaikan para ahli di atas dapat diambil 

kesimpulan dainataranya jenis keterampilan dasar mengajar adalah sebuah ragam 

atau kemampuan seorang guru dalam melaksanakan dan menjalankan tugas 

pokoknya dalam proses belajar mengajar, diantaranya delapan keterampilan yang 

sudah disebutkan diatas.   

2.2 Keterampilan Bertanya 

2.2.1 PengertianKeterampilan Bertanya 

Di dalam menjawab pertanyaan harus didukung dengan keterampilan 

pertanyaan dari seorang guru. Dalam pembelajaran terdapat evaluasi atau 

penilaian dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang baik dan benar 

adalah pertanyaan yang dapat menuntun kita dengan menggunakan jawaban yang 

benar juga.  (ArifindanBarnawi, 2015; 52). 



11 

 

 
 

Selain itu Hasibuan dan Moedjiono (2012: 62) berpendapat bahwa 

keterampilan bertanya merupakan keahlian seseorang dalam memperoleh jawaban 

seseorang yang bersangkutan. 

2.2.2 Komponen Keterampilan Bertanya 

2.2.2.1 Komponen Keterampilan Bertanya Dasar 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 62) berpendapat bahwa untuk 

penggunaan pertanyaan dikelas agar dapat mencapai tujuan yang maksimal, guru 

harus memahami komponen-komponen keterampilan bertanya dasar di anataranya 

sebagai: 

a. Kejelasan dan Kaitan Pertanyaan 

Guru diharapkan menggunakan pertanyaan yang jelas maknanya dan terdapat 

kaiatan anatara pertnyaan satudenganpertnyaan yang lain. Guru tidak diharapkan 

menggunakan kata-kata sisipan yang mempunyai sifat mengganggu, contoh; em, 

ee, er, anu, dan lain-lain. Contoh : 

Guru :Nah, sekarang akan, eh Ibu maksud anu, siapa yang bisa menjawab? 

 

b. Memberikan Acuan 

Guru memberikan informasi terlebih dahulu seperti informasi-

informasi yang dijadikan acuan, supaya peserta didik dapat menjawab 

dengan tepat dan benar. Informasi yang diberikan harus relevan dengan 

jawaban yang guru harapkan dari siswa. 

Contoh :Semua orang percaya tentang adanya Nabi dan Rasul. 

Apa tujuan diutusnya Rasul? 
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c. Memusatkan Jawaban  

Pada keterampilan bertanya dasar yang berupa pemberian pemusatan 

merupakan pemberian pertanyaan dengan cara memberikan pertanyaan yang lebih 

luas dan dilanjutkan ke pertanyaan yang lebih sempit.   

Contoh :“Meliputi jenis apa sholat sunnah itu?” (Pertanyaan luas), 

kemudian dilanjutkan kepertanyaan sempit.“Kapan dilakukan sholat 

sunnah rawatib?” 

 

d. Pindah Gilir Jawaban 

Guru dapat menggunakan keterampilan pindah gilir dengan cara 

mengajukan pertanyaan sama tetapi menunjuk siswa yang berbeda untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya guru mengajukan pertanyaan ke seluruh 

siswa terlebih dahulu lalu guru meminta salah satu siswa mencoba menjawab 

pertanyaan setelah itu dilanjutkan oleh siswa yang akan ditunjuk selanjutnya  

dengan pertanyaan yang sama dan harapan jawaban yang lebih tepat. 

Keterampilan ini biasanya dapat digunakan dengan meminta salah satu 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan cara memanggil nama, 

menunjuk, atau menggangguk. Cara seperti itu mengurangi pembicaraan guru 

serta ikut campur tangan guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan pastisipasi siswa. 

Contoh; apa fungsi air bagi kehidupan? Diam sejenak,kemudian menunjuk 

siswa untuk menjawab dengan jawaban yang lain lagi. Dalam menggunakan 

teknik pindah gilir, diusahakan tidak menunjukkan secara berurutan sesuai 

dengan urutanduduk maupun urutan yang ada dalam absensi. 
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e. Peyebaran Pertanyaan  

 Guru dapat menyebarkan pertanyaan secara merata kepada seluruh peserta 

didik atau kepada peserta didik tertentu sehingga peserta didik didorong 

untukberusaha menentukan jawabnnya. Hanya dalam keadaan kertentu, 

umpamanya untuk menarik pemusatan perhatian seorang siswa, pertanyaan dapat 

langsung ditunjukkan kepada seorang murid. 

Contoh :guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik di bangu 

depan, tengah, belankang hingga ssecara menyebar. 

 

f. Memberikan Waktu Berfikir  

 Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, lalu guru berdiam sejenak 

untuk memberikan waktu berfikir peserta ddik untuk merespons pertanyaan. 

Pemberian waktu berfikir didefinisikan dalam dua hal, yang Pertama: Saat 

dimana guru member jeda sejenak pada siswanya setelah memberikan 

pertanyaan. Kedua: Saat dimana guru menunggu setelah siswa merespon untuk 

mengomentari atau melakukan promts atau probes.  

  Adapun waktu tunggu yang seharusnya diberikan guru agar siswa dapat 

memberi jawaban dengan benar sesuai harapan guru adalah 7 (tujuh) detik atau 

lebih, Adapun manfaat-manfaat waktu tunggu yaitu meningkatnya partisipasi aktif 

dalam belajar, meningkatnya penyampaian alasan-alasan untuk mempertahankan 

jawaban, dan meningkatnya jawaban-jawaban yang berdasarkan pemikiran. 

 

g. Pemberian Tuntunan Kepada Peserta Didik 

Peserta didik sering kali mengalami kesusahan menjawab pertanyaan dari 

guru yang mengajukan pada saat interaksi antara guru dn siswa berlangsung. 

Oleh sebab itu, guru perlu melakukan keterampilan dengan menggungkapkan 

pertanyaan dalam bentuk lain, mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya, 

atau memberikan pertanyaan yang lebih sederhana.   
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Apabila peserta didik tidak bisa memberikan jawaban atau jawaban yang 

diberikankurang tepat, maka guru perlu memberikan tuntunan dengan harapan 

agar peserta didik dapat memeberikan jawaban yang tepat.  

Contoh : Ketika guru bertanya kepada seorang siswa “apa makna iman 

kepada Rasul-rasul Allah?”. Jika siswa tersebut kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan tersebut, maka guru bisa memberikan tuntunan 

seperti: “tadi sudah dijelaskan bahwa makna iman adalah percaya, kalau 

begitu, apa makna iman kepada Rasul-rasul Allah?”,dan seterusnya. 
 

 

2.2.2.2 Komponen Keterampilan Bertanya Lanjut 

Dalam komponen ketrampian bertanya lanjutan terdapat beberapa hal, 

di antaranya;  

a. Pemberian pengubahan tuntunan tingkat kognitif, sehingga kemampuan 

berfikir siswa.  

b. Guru memperhatihan urutan pertanyaan  

c. Melacak diperlukan supaya dapat mengerti kemampuan peserta didik sudah 

sampai mana pemahaman yang diungkapkan. Keterampilan ini sangat penting 

dimiliki bagi seorang guru sehinga guru bisa menunjuk siswa menjelaskan 

tentang apa yang sudah diberikan melalui pertanyaan sehingga siswa bisa 

memberikan contoh dan lain sebagainya. Sehingga interaksi anatara guru dan 

peserta didik berjalan dengan baik.  

d. Keterampilan mendorong terjadinya interaksi antar siswa. 

   Guru dapat meningkatkan interaksi anatar peserta didik dengaan guru 

dengan cara mengurangi perannya yang menguasai pembicaraan dengan selalu 

memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dalam bertanya 

maupuan menjawab. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 

komponen dalam keterampilam bertanya yaitu keterampilan bertanya tingkat 
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dasar dan keterampilan bertanya tingkat lanjut. Keterampilan bertanya sangat 

baik apabila seorang guru melakukan kedua keterampilan tersebut dalam 

proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2.2.3 Jenis-jenis Pertanyaan 

Proses belajar mengajar penting dilakukan, karena dengan pertanyaan dan 

cara memberikan pertanyaan yang tepat akan memebrikan dampak positif.. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012) pertanyaan dibagi menjadi tiga, 

diantanya;  

2.2.3.1 Jenis Pertanyaan Berdasarkan Maksudnya 

a. Pertanyaan Permintaan  

Pertanyaan Permintaan merupakan pertanyaan  yang mengharapkan siswa 

apabila diberi pertanyaan mengikuti yang diperintahkan oleh guru tetapi guru 

memerintahi dengan sebuah pertanyaan.  

Contoh:Bisakah kalian tenang, supaya suara Rina dapat didengar oleh 

seluruh kelas? 

 

b. Pertanyaan Retorik 

Pertanyaan retorik merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mengharapkan 

siswa untuk menjawab pertanyaan, akan tetapi gurulah yang menjawab guan 

untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik.  

  Contoh:Apakah yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah ... 

 

c. Pertanyaan  Mengarah dan Menuntun 

  Guru dapat memberikan arahan dalam proses berfikir dengan menggunakan 

pertanyaan mengarah menuntun. 
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Contoh:Guru: “Minggu yang lalu kita telah membicarakan macam-

macam strategi belajar-mengajar. Coba, Halim, manakah yang lebih 

tinggi derajat CBSA-annya, strategi eksporsitorik atau heuristik?” 

  Halim: Diam (sedangberpikir) 

Guru: “silahkan tinjau dulu dasar pengklasifikasian SBM. 

Nah...bagaimana. . . . .Halim?” 

 

 

d. Pertanyaan Menggali Pengetahuan Siswa 

Guru memberikan pertanyaan yang dapat meningkatan siswa dalam 

mendalami apa yang diutarakan atau dijawab terhadappertanyaan 

sebelumnya. Contoh; 

Guru: “Setelah kemarin kita bersama-sama meninjau Bendungan 

  Karangkates, bagaimana pendapatmu tentang bendungan tersebut, 

Amin?” 

Amin: “sangat menarik, Pak.” 

Guru: “factor apa yang menarik?” 

 

 

2.2.3.2 Jenis Peranyaan Berdasarkan Taksonomi Bloom 

a. Pertanyaan Pengetahuan 

Guru memberikan sebuah pertanyaan pengetahuan guna untuk 

mendapatkan sebuah pendapat atau jawaban yang bersifat ingatan atau hafalan 

peserta didik dengan apa yang sudah dipelajari. Pertanyaan pengetahuan 

biasanya menggunakan pertanyaan yang diawali dengan kata kapan, siapa, apa, 

dimana, dan sebutkan.  

Contoh:Siapa nama presiden RI sekarang? 

 

b. Pertanyaan Pemahaman 

Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik dengan cara peserta 

didik dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan 

pemahaman atau informasi yang sudah diterima lalu menginterpretasikan 

melalui grafik dengan cara membandingkan.  
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Contoh :Apa manfaat dari lingkungan bersih?Jelaskan dengan kata 

katamu sendiri.  

 

 

c. Pertanyaan Penerapan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan yang menuntut siswa untuk 

menerapkan pengetahuan yang pernah diterima supaya peserta didik dapat 

memberikan sebuah jawaban atau pemahaman. 

Contoh :Dengan penjelasan tadi, maka dapat diberi batasan persamaan 

yang memenuhi syarat adalah? 

 

d. Pertanyaan Analisis 

Guru memberikan pertanyaan analisis untuk menentukan jawaban siswa 

dengan cara,  

1. Mengidentifikasi masalah yang ditampilkan  

Contoh:Mengapa paruh burung dara dan kutilang tidak sama 

bentuknya? 

 

2. Mencari bukti yang bisa dijadikan untuk kesimpulan  

Contoh:Banjir yang terjadi di Kota Metropolitan meningkat pada saat 

musim hujan tiba. Dapatkah kalian memperlihatkan alas an atau 

buktinya? 

 

3. Menarik kesimpulan berdasarkan informasiyang diperoleh.  

Contoh:Setelah kita belajar mengenai teks deskripsi, maka kesimpulan 

yang dapat kita buat adalah? 

 

e. Pertanyaan Sintesis 

Pertanyaan Sintesis merupakan pertanyaan yang jawaban benarnya 

memilikibanyakjawabanbenarnyadanmenuntutpesertadidikuntukmeningkatkan

danmengembangkankreativitasdankreasinya yang dapat untuk, 

1. Membuat sebuah prediksi 
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Apa yang terjadi apabila tanaman disiram air panas? 

2. Berhasil memecahkan masalah berdasarkan Imajinasi 

Coba kalian bayangkan seolah-olah kalian di tengah-tengan hutan 

belantara yang terdapat singa kelaparan. Reaksi apakah yang 

akan kalian lakukan untuk mengatasinya? 

 

3. Mencari sebuah komunikasi 

Buatkan kerangka atau cerita pendek yang menggambarkan 

perasaan anda! 

 

f. Pertanyaan yang bersifatevaluasi 

Guru memberikan pertanyaan evaluasi dengan cara memberikan 

penilaian ataupendapat mengenai suatu permasalahan yang ditampilkan.  

Contoh:Menurut pendapat kalian, lebih baik mana kerja tanpa 

sekolah atau sekolah tanpa kerja? 

 

 

2.2.3.3 Jenis Pertanyaan Menurut Luas Sempitnya Sasaran 

a. Pertanyaan Sempit 

Guru memberikan pertanyaan sempit sebab memerlukan sebuah jawaban 

yang sudah tersedia kunci jawabnya. 

1. Pertanyaan sempit untuk informasi 

Sebuah pertanyaan yang menuntut siswa untuk mengembangakan 

atau menghafal apa yang sudah diterima. 

Contoh: Berapa derajat celcius temperatus tubuh manusia yang 

sedang sakit? 

 

2. Pertanyaan Sempit Memusat 

Pertanyaan yang menuntut peerta didik untuk mengevaluasi 

petunjuk tersebut.Pertanyaan sejenis ini menuntuk peserta didik untuk 

mengingat dan menghafal informasi yang ada.  
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Contoh:Dengan cara bagaimanakah agar konsep guyup rukun 

dapat dimengerti dengan mudah oleh peserta didik? 

 

b. Pertanyaan Luas 

Salah satu ciri dari pertanyaan ini yaitu jawaban yang memungkinkan 

jawaban tidak hanya satu karena pertanyaan tersebut tidak memiliki 

sebuah jawaban kurang tepat, oleh sebab itu diperlukan jawaban yang 

terbuka..  

1. Pertanyaan Luas dan terbuka 

 Sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik sebagai 

pencarian jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru 

dengan gaya tiap peserta dididk.  

Contoh:Bagaimana cara untuk menanggulangi peningkatan 

kejahatan di kota Malang? 

 

2. Pertanyaan Luas Menilai 

Sebuah pertanyaan luas menilai digunakan untuk meminta siswa 

melakukan penelitian terhadap aspek sikap atau aspek 

kognitif.Pertanyaan tersebut akan maksimal dan efektif pendidik 

menuntut peserta didik membuat perumusan masalah atau pendapat 

yang ada. 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arifin dan Barnawi (2015;60) 

menyatakan bahwa, ragam pertanyaan tergantung pada sudut pandang kita atas 

pertanyaan. Apabila melihat luas sempitnya sasaran pertanyaan, ada dua jenis 

pertanyaanya itu pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. 

Beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan mengenai jenis-jenis 

keterampialan bertanya merupakan ragam atau klasifikasi pertanyaan-pertanyaan 
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yang digunakan guru dalam mendapatkan jawaban dari siswa pada saat proses 

belajar mengajar. 


