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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Di 

dalam pendidikan itu terdapat beberapa aspek yang sangat penting yaitu guru, 

siswa, orang tua, dan juga pemerintah. Beberapa aspektersebut mempunyai peran 

masing-masing dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Namun, terdapat aspek 

yang begitu penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu guru dan siswa. Dimana 

seorang guru berperan sebagai pemberi ilmu pengetahuan dan siswa sebagai 

penerima ilmu pengetahuan. Karena dalam pendidikan itu sendiri harus ada yang 

namanya timbal balik seperti halnya guru dan siswa. Pendidikan adalah tuntutan 

di dalam hidup tumbuhnya anak, maksudnya adalah, pendidikan yaitu menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada dirianak, supaya mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

setinggi-tingginya. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

mempunyai fungsi yaitu mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter 

dalam peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang memilikit ujuan mengetahui berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan, memiliki akhlak yang 
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mulia mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang berdemokratis serta bertanggungjawab. 

Belajar adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. 

Belajar merupakan proses dimana suatu organis memengubah dari perilaku yang 

dikarenakan hasil dari pengalaman. Hal tersebutlah yang membuat individu yang 

awalnya tidak tahu menajdi tahu. Belajar adalah suatu proses untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan ketrampilan, serta dapat memperbaiki 

sikap serta menguatkan kepribadian (Suyono, 2014:9). Belajar suatu proses aktif 

dari si pembelajar dalam meningkatkan pengetahuannya, bukan suatu proses pasif 

yang isinya hanya menerima ceramah dari guru tentang tentang ilmu pengetahuan. 

Di dalam aktivitas belajar tidak hanya mencakup pada pengetahuan, 

namun mencakup sikap dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, siswa 

tidak hanya sekedar menerima informasi, mengingat, dan juga menghafal, akan 

tetapi siswa diharuskan untuk terampil berbicara, terampil bertanya, dan juga 

terampil mengemukakan pendapat, ide-ide dan juga suatu gagasan. Peran seorang 

Guru sangatlah penting untuk membantu siswa berkembang dalam proses belajar 

mengajar untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Guru juga dituntut 

untuk menjelaskan berbagai macam informasi denganjelas dan terang, serta 

memberikan layanan variatif dan mendorong siswa untuk berpartisipasi. 

Dalam proses belajar mengajar yang bermutu terlihat pada respon siwa 

selama proses pembelajaran berlangsung, siswa akan terlihat aktif dan fokus pada 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Guru harus bias mengkondisikan proses 

kegiatan belajar mengajar agar dapat mendorong kreativitas siswa, menciptakan 
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keaktifitas siswa, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan pembelajaran 

berlangsung dalam kondisi yang sangat menyenangkan (Suyono, 2011:207). 

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari pembalajaran 

tersebut dapat tercapai. Kondisi demikian dapat tercipta jika guru memiliki 

keprofesionalan dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Guru 

professional adalah guru yang bisa melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Di 

dalam proses belajar mengajar diperlukan keterampilan-ketrampilan yang sangat 

dibutuhkan untuk keberhasilan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Menurut Mulyasa (2008:69) keterampilan guru dalam proses belajar mengajar 

antara lain : (a) keterampilan bertanya (b) keterampilan memberi penguatan (c) 

keterampilan mengadakan variasi(d) ketrampilan menjelaskan (e) keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran (f) keterampilan membimbing diskusi 

kelompokkecil (g) keterampilan mengelola kelas (h) keterampilan mengajar 

perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan tersebut yang akan 

menumbuhkan/memunculkan aktualisasi diri pada siswasiswa, salah diantaranya 

adalah ketrampilan dalam hal bertanya. 

Setiap proses belajar mengajar pasti akan ada berbagai macam 

pertanyaan yang akan dilontarkan oleh siswa, untuk itu seorang guru harus 

mampu memfasilitasinya dengan cara melalui ketrampilan bertanya yang 

dimilikinya. Oleh karena itu kemampuan bertanya sangat perlu dikuasi oleh guru 

untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Setiap proses 

belajar mengajar seorang guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan kualitas 
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pertanyaan yang dianjurkan guru menentukan kualitas peserta didik (Mulyasa, 

2015 : 70).  

Kegiatan pembelajaran, peran bertanya sangat penting. Pertanyaan yang 

tersusun dengan baik, rapi, dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak yang sangat positif terhadap aktivitas belajar siswa seprti 

meningkatnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya 

keaktifan siswa tersebut daiharapkan guru dapat mendiagnosis kesulitan-kesulitan 

yang menghambat belajar siswa. 

SD Negeri Lowokwaru 2 Malang adalah salah satu Sekolah Dasar yang 

berada di Jl. Tretes No.3, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur 65141. Sekolah dengan NPSN 20534014 merupakan sekolah dasar negeri 

yang melayani pengajaran jenjang pendidikan dasar di Kota Malang. Adapun 

pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum 

yang berlaku.SD Negeri Lowokwaru 2 Malang memiliki staf pengajar guru yang 

kompeten pada bidang pelajarannya sehingga berkualitas dan menjadi salah satu 

yang terbaik di Kota Malang. Terdapat berbagai fasilitas sekolah yang memadahi 

seperti ruang ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan untuk olahraga, 

kantin dan lainnya.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bulan Bulan 

Oktober ditemukan keadaan kelas sudah bisa dikatakan aktif antara guru dengan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Adapaun kegiatan bertanya di kelas ada 

beberapa siswa yang berani mengacungkan tangan untuk bertanya kepada guru 

dan siswa yang lain masih tidak berani, ragu, serta malau pada saat bertanya. Guru 
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kelas juga berusaha untuk memberikan stimulus agar siswa di kelas antusias, 

namun tidak semua siswa bisa menerima stimulus yang diberikan oleh guru. 

Berdasarakan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang yang berjudul “Analisis 

Pelaksanaan Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran Tematik Kelas III di 

Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan yaitu bagaimana pelaksanaan keterampilan bertanya pada 

pembelajaran tematik kelas III di Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 2 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui pelaksanaan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran tematik kelas III di sekolah dasar 

1.4 Manfaat Peneltian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan dalam penanaman 

pendidikan di sekolah dasar 

2. Secara Praktis 

a. Bagisiswa 

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih 

menggali pengetahuan, meningkatkan keaktifan yang positif dalam hal 

bertanya pada proses belajar mengajar. 
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b. Bagi Guru 

Penelitianini dapat memberikan informasidan pengetahuan bagi guru 

dalam upaya mendorong siswa untuk lebih aktif dalam hal bertanya 

pada proses belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan perbaikan pelaksanaan bertanya pada 

siswa pada proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pedidikan.  

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan pembatasan masalah supaya 

penelitian lebih fokus dan tidak meluas atau menyimpang darit ujuan semula yang 

sudah direncanakan. Maka peneliti membatasi masalah pada : 

1. Penelitian lebih difokuskan pada rencana pelaksanaan keterampilan bertanya 

siswa dalam pembelajaran. 

2. Penelitian ini untuk mengetahui rencana, pelaksanaan, dan evaluasi 

pelaksanaan keterampilan bertanya 

3. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Alwi dkk, 

2001:43) 
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2. Keterampilan bisa disamakan dengan kecekatan. Orang yang dapat dikatakan 

sebagai orang yang terampil yaitu orang yang dalam mengerjakan sesuatu bisa 

diselesaikan dengan cepat dan benar (Wikdati, dkk, 1991 : 2). 

3. Bertanya adalah suatu ucapan yang meminta respon daris eseorang. Respon 

yang diberikan dapat berupa pengetahuan samapa ihal-hal yang merupakan 

hasil pertimbangan. Bertanya dapat menjadi stimulus efektif yang mendorong 

untuk berfikir. 

 

 


