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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakekat Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Djamarah (2010:325) pembelajaran adalah segaladaya upaya yang bisa 

dilakukanmoleh guru agar terjadi proses belajar pada diri anak didik.Pengertian 

pembelajaran jugamdijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003, Pembelajaran adalah suatu proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar yang terdapat pada suatu lingkungan belajar. Menurut Djamarah 

(2010:325) pembelajaran adalah ssistem dengan tujuan membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

dengan tujuan untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya suatu proses 

belajar anak didik yang bersifat internal. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mendukung 

adanya interaksi antara guru dengan peserta didik dan dengan tujuan membantu 

proses belajar anak didik. 

b. Tujuan Pembelajaran 

Sugandi (2007:22) menyatakan untuk mencapai tujuan kurikuler maka 

lembaga menyelenggarakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran secara teratur 

dan terus menerus. Masing-masing dari kegiatan tersebut mengandung adanya 

tujuan yakni suatu tuntutan agar subyek belajar setelah mengikuti proses 
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pembelajaran dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai proses 

yang ada. 

Uno (2015:55-56) menyatakan tujuan pembelajaran ada beberapa ranah 

taksonomi yakni : 

1) Ranah Kognitif 

Sugandi (2007:24) menyatakan terdapat enam tujuan pembelajaran ranah 

kognitif. Keenam kategori tersebut mencakup keterampilan intelektual dari tingkat 

rendah sampai yang tertinggi yang berarti tujuan pada tingkat diatasnya dapat 

dicapai kalau tujuan pada tingkat di bawahnya telah dikuasai yakni :1). 

pengetahuan, 2) pemahaman, 3) peberapan, 4) analisis, 5) sintesis, dan 6) evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Tujuan pembelajaran ranah afektif bertujuan pada nilai dan sikap. 

Krathwohl (dalam Sugandi, 2007:25) membagi taksonomi tujuan pembelajaran 

ranah afektif kedalam lima kategori yaitu: (1) receiving, (2) responding, (3) 

valuing, (4) organization, dan (characterization). 

3) Ranah Psikomotorik 

Sugandi (2007:27) menyusun tujuan psikomotorik kedalam lima kategori 

yakni: 1) peniruan, 2) penggunaan, 3) ketepatan, 4) perangkaian, dan 5) 

naturalilasi. 

c. Kondisi Ideal Pembelajaran 

Menurut Suyono (2014:209) pembelajaran yang baik harus memiliki 

tujuan.Guru yang professional harus dapat merealisasikan atau paling tidak 
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mendekati praktik pembelajaran yang ideal. Tujuan pembelajaran  ideal adalah 

agar peserta didik bias  mewujudkan perilaku belajar siswa yang efektif. 

Adapun perilaku belajar efektif adalah 1). memperhatikan siswa yang 

aktif dan terfokus kepada pembelajaran, 2). siswa berusaha sekuat tenaga untuk  

menyelesaikan tugas dengan benar, 3). siswa mampu menjelaskan hasil 

belajarnya, 4). siswa difasilitasi oleh pendidik agar berani menyatakan kepada 

pendidik tentang apa yang belum difahaminya, 5). siswa beranimenyatakan 

ketidak setujuan terhadap suatu hal, 6). siswa dimotivasi untuk berani 

memintainformasi yang relevan dengan topikk bahasan lebih lanjut, 7). Jika tugas 

telah terselesaikan oleh siswa, siswa telah terbiasa melakukancek hasil kerja, jika 

masih ditemukan kesalahan maka segera menyelesaikannya 8). Siswa didorong 

untuk terbiasa mencari alasan mengapa hasil kerja menjadi salah, 9). mencoba 

menyelesaikan masalah siswa dibiasakan mengambil sebagai contoh pengalaman 

pribadi atau kehidupan nyata maupun anekdot 

d. Pembelajaran Aktif 

Uno (2015:76) menyatakan bahwa untuk menciptakan pembelajaran 

aktif, adalah anak belajar dari pengalamannya sendiri, selain anak harusbelajar 

memecahkan masalah yang ia peroleh. Anak-anak dapat belajar dengan baik dari 

pengalaman mereka. Siswa belajar dengan cara melakukan, menggunakan indera 

meraka sendiri, mengekplorasi lingkungan, baik lingkungan berupa benda, tempat 

serta peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Mereka dapat belajar dari pengalaman 

langsung dan pengalaman baik nyata maupun juga belajar dari bentuk-bentuk 

pengalaman yang menyentuh yang dapat perasaan mereka. Keterlibatan yang aktif 
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dengan objek-objek ataupun ide-ide tersebut dapat mendorong aktivitas mental 

mereka untuk berpikir, menganalisa, menyimpulkan dan menemukan pemahaman 

konsep yang baru serta mengintegrasikannya dengan konsep yang telah mereka 

ketahui sebelumnya. 

Djamarah (2010:86) menyatakanbahwa melalui pembelajaran aktif 

ini akan tercipta suasana belajar: (1) siswa dengan bebas melakukan interaksi 

socialdengan siswa lain, (2) adanya hubungan yang baik antara guru dan anak 

didik, (3) ada persaingan yang sehat antar kelompok belajar anak didik, (4) 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan menggairahkan, bukan 

paksaan dari guru, (5) dimungkinkan adanya aktifitas belajar diluar kelas. 

2.1.2 Keterampilan Bertanya 

Bertanya adalah suatu pernyataan untuk mengkaji atau menciptakan ilmu 

pada diri siswa. Cara dalam mengajukan suatu pertanyaan yang berpengaruh 

positif bagi kegiatan belajar siswa merupakan suatu hal yang sukit. Maka dari itu 

seorang pendidik berusaha agar dapat memahami dan menguasai penggunaan 

keterampilan bertanya di dalam kelas (Saud, 2010:62). 

Menurut Mulyasa (2015:70) keterampilan bertanya sangat dikuasai 

oleh pendidik guna  menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

karena dalam setiap tahap pembelajaran pendidik dituntut untuk dapat 

mengajukan pertanyaan. Kualitas pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru 

akan menentukan kualitas dari jawaban jawaban seorang peserta didik. 

 

 



12 
 

a. Keterampilan Bertanya Dasar 

Saud (2010:62) menyatakan bahwa keterampilan bertanya tingkat dasar 

mempunyai komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala 

jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya dasar mencakup : (1) pertanyaan yang 

jelas dan singkat, (2) pemberian waktu berpikir, (3) pemusatan perhatian, (4) 

pemberian tuntunan, (5) penyebaran pertanyaan, (6), pemberian acuan dan (7) 

pemindahan giliran (Mulyasa, 2015:70). 

b. Keterampilan Bertanya Lanjut 

Keterampilan bertanya tingkat lanjut adalah lanjutan  

keterampilan bertanya tingkat dasar dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir setiap siswa serta  mendorongpara siswa dapat mengambil 

inisiatif sendiri (Saud, 2010:62). Guru harus mempunyai ketrampilan bertanya 

tingkat lanjutyang meliputi: (1) pertanyaan pelacak pengubahan, (2) 

pengaturancurutan pertanyaan, (3) tuntunan tingkatkognitif, dan (4)peningkatan 

terjadinya interaksi (Mulyasa, 2015:74). 

c. Penggolongan Pertanyaan 

Suwarno (1985:52-56) menjelaskan bahwa berdasarkan klasifikasi 

Bloom, pertanyaan-pertanyaan digolongkan kedalam enam kelompok yaitu: 

1) Pertanyaan Ingatan (Recal) 

2) Pertanyaan Pemahaman (Comprehension) 

3) Pertanyaan Penerapan (Aplication) 

4) Pertanyaan Analisis 

5) Pertanyaan Sitesis 
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6) Pertanyaan Evaluasi 

2.1.3 Siswa 

a. Perbedaan Individual Anak Didik 

Guru harus bisa memahami diri pesertadidik dengan baik. Pemahaman 

pada diri peserta didik disini mempunyaimakna bahwa kita mengenal betul 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, serta mengetahui betul 

setiap kebutuhan pada setiap jenjang usiayang ada pada pesserta didik. 

Setiap anak adalah sebagai seorang individu yang memiliki ciri-ciri dan 

bakat tertentu yang bersifat spesifik. Setiap anak memiliki ciri-ciri dan 

karakteristik berbeda-beda serta unik. Perbedaan-perbedaan tersebut makin 

terlihat sejalan dengan perkembangan anak. Kata perbedaan dalam istilah 

perbedaan individu menurut Uno ( 2015:262) merupakan suatu variasi yang 

terjadi, baik pada aspek fisik maupunaspek psikologis.  

Djamarah (2010: 55) menyatakan bahwa perbedaan individual pada anak 

dibedakanmenjadi tiga diantaranya: 

1) Perbedaan biologis 

2) Perbedaan intelektual 

3) Perbedaan psikologis 

b. Karakteristik Siswa SD 

Anak Sekolah Dasar adalah anak dengan katagori banyak mengalami 

perubahan drastis baik itu mental maupun fisiknya. Usia anak Sekolah Dasar yang 

berkisar antara 6 sampai12 tahun memiliki berbagai jenis perkembangan, yaitu: 
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perkembangan dalam hal fisik, perkembangan dalam intelektual, dan  

perkembangan dalam hal moral.  

c. Respon Siswa Terhadap Keterampilan Bertanya Guru 

Menurut Mulyasa (2015:70) Guru harus menguasai ketrampilan bertanya 

guna menciptakan pembelajaran efektif dan menyenangkan karena dalam setiap 

tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan. Adapun kualitas 

pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. 

Rusman (2012:82) menjelaskan kegiatan pembelajaran, bertanya 

mempunyai peranan sangat penting, dikarenakan pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak signifikan dalam aktivitas dan kreativitas siswa, yaitu: 

1) Partisipasi siswa akan meningkat 

2) Minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah meningkat 

3) Pola berpikir dan cara belajar aktif akan berkembang dari siswa sebab 

berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

4) Menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik 

2.1.4 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema dapat berarti pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Majid, 2014: 80). 

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu yang merupakan 
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suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.  

Menurut Trianto (2015) Pembelajaran tematik memfasilitasi dalam hal 

keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang 

sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. 

Kurikulum 2013 SD/ MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Tema merupakan alat atau 

wadah untuk mengenal berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam 

pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam 

satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan 

membuat pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak 

mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pembelajaran tematik 

lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu 

(learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang 

pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik.  

a. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

(Majid, 2014: 90) karakteristik pembelajaran adalah: a). Holistik Suatu 

gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik 

diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang 

yang terkotak-kotak. b). Bermakna Pengkajian suatu fenomena dari berbagai 
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macam aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar-skemata yang 

dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak 

kebermaknaan dari materi yang dipelajari. c). Otentik Pembelajaran tematik 

memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin 

dipelajari. d). Aktif Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada 

pendekatan inquiry discovery dimana siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. 

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran Tematik  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 57 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran tematik adalah:  

a. Meminimalisir adanya tumpang tindih materi.  

b. Mempermudah peserta didik dalam melihat hubungan yang ada.  

c. mempermudah peserta didik dalam memahami materi secara utuh sehingga 

penguasaan konsep akan semakin baik. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran 

tematik meliputi semua kompetensi dasar semua mata pelajaran, kecuali agama. 

Mata pelajaran yang dimaksud adalah PPKn, Bahasa Indonesia, Seni Budaya 

Prakarya, Matematika, IPA, IPS, dan Penjasorkes 

c. Keuntungan Pembelajaran Tematik  

Beberapa keuntungan pembelajaran tematik yaitu:  

a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu.  

b. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama.  

c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.  



17 
 

d. Kompetensi dasar bisa dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman yang ada pada diri siswa.  

e. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. f. Siswa lebih bergairah belajar 

karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. 

Menurut Saud (2010:55) guru professional adalah guru yang dapat 

melakukan tugasnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan guru dalam proses belajar 

mengajar antara lain : (1) keterampilan bertanya, (2) keterampilan memberi 

penguatan, (3) keterampilan mengadakan variasi, (4) keterampilan menjelaskan, 

(5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas (8) keterampikan 

mengajar perorangan dan kelompok kecil. 

Keterampilan-keterampilan tersebut akan memunculkan aktualisasi diri 

siswa, salah satunya adalah keterampilan bertanya. Dalam setiap kesempatan 

pastilah muncul bermacam pertanyaan yang terlontar dari siswa, maka dari itu 

seorang guru harus memfasilitasinya. Keterampilan bertanya perlu dikuasai guru 

guna menciptakan pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Hampir dalam 

setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan 

kualitas pertanyaan yang diajukan guru menentukan kualitas jawaban peserta 

didik (Mulyasa, 2015:70). Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memiliki 

peranan penting. Pertanyaan yang apabila tersusun dengan baik dan cara 
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penyampaiannya dengan akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas 

belajar siswa yakni meningkatnya partisipasi siswa di dalam kegiatan 

pembelajaran, mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif siswa. Apabila 

seorang siswa aktif bertanya, mengemukakan pendapat, gagasan serta ide 

diharapkan guru mampu menganalisis kesulitan-kesulitan yang menghambat 

belajar siswa. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan membahas tentang penguasaan keterampilan 

bertanya guru antara lain : Penelitian pertama adalah penelitian dari Martianty 

Nalole. 2010. Kemampuanm Guru Menerapkan Ketrampilan Bertanya Pada 

Pembelajaran Matematika Di Kelas IV SDN No. 64 Kota Timur Kota Gorontalo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dalam keterampilan bertanya pada 

mata pelajaran Matematika di kelas IV SDN No. 64 Kecamatan Kota Timur Kota 

Gorontalo sudah dilaksanakan akan tetapi masih ada komponen-komponen yang 

belum dilaksanakan antara lain penyebaran, pemberian tuntunan dan penggunaan 

pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik. Untuk keberhasilan dalam proses 

belajar mengajarmmaka bagi seorang guru seharusnya dapat memahami 

komponen-komponen yang ada dalam keterampilan bertanya, sehingga dengan 

demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai. (Jurnal Universitas Gorontalo)  

Penelitian yag kedua oleh Mansur HR. 2015. Teknik Bertanya Dalam 

Pembelajaran. Hasilnya menunjukkan banyak guru yang masih lemah dalam 

ketrampilan bertanya. Hal ini terlihat tatkala guru bertanya kepada siswanya, 

namun guru tersebut yang menjawab sendiri pertanyaannya. Terkadang pula 
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pertanyaan guru dijawab serempak oleh siswa sehingga sulit diidentifikasi siswa 

yang mana yang menjawab dengan benar pertanyaan tersebut. Sering pula terjadi 

guru menunjuk terlebih dahulu siswa yang akan ditanya sebelum menyampaikan 

pertanyaannya, sehingga membuat siswa kaget dan bingung karena belum tahu 

apa yang akan ditanyakan oleh gurunya. Kelemahan lainnya adalah guru 

mengulang jawaban siswanya.  

Teknik bertanya dalam pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam 

ranah kompetensi pedagogik yang harus dipahami oleh guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran di kelas. Demi terciptanya pembelajaran produktif dan 

efektif, guru harus mampu menerapkan teknik bertanya yang tepat. Penerapan 

teknik bertanya yang tepat, akan berdampak pada terciptanya pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, dan 

kreativitas. Dengan demikian pembelajaran akan lebih produktif dan efektif. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ermasari Gandhi (2014). Kemampuan 

Bertanya Guru IPA Dalam Pengelolaan Pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan bertanya guru masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan oleh pertanyaan yang diajukan guru didominasi pertanyaan kognitif 

tingkat rendah serta teknik bertanya guru yang kurang efektif. Teknik penyebaran 

pertanyaan yang dilakukan guru, yaitu menunjuk siswa yang mengangkat tangan 

(menunjuk sukarelawan), menunjuk siswa yang tidak mengangkat tangan 

(menunjuk siswa secara acak), menunjuk siswa sebelum mengajukan pertanyaan, 
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membiarkan salah satu siswa secaramspontan menjawab pertanyaan, membiarkan 

beberapa/seluruh siswa menjawab pertanyaan secara serempak.  

Pemberian tanggapan yang teramati dalam penelitian ini, yaitu pemberian 

tanggapan positif berupa pujian bagi siswa yang menjawab dengan benar, 

menerima semua jawaban 73 siswa dengan sikap diam, mengulangi jawaban 

siswa, mengalihkan pertanyaan ke siswa lain, menggunakan jawaban siswa untuk 

melanjutkan pertanyaan. Kebiasaan guru yang mengganggu diskusi yang teramati 

dalam penelitian ini adalah mengulang pertanyaan sendiri, mengulang jawaban 

siswa, menjawab pertanyaan sendiri dan meminta siswa membaca buku saat siswa 

tidak bisa menjawab pertanyaan. Hambatan yang dialami oleh guru dalam 

mengajukan pertanyaan, yaitu pemahaman guru tentang jenis-jenis pertanyaan 

masih rendah, guru tidak merencanakan pertanyaan yang akan diajukannya, belum 

mendapatkan pelatihan khusus tentang keterampilan bertanya secara optimal, dan 

kesadaran guru akan hambatan yang dihadapi dari dalam dirinya sendiri dalam 

mengajukan pertanyaan sangat kurang.  

Usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan yang 

dialaminya dalam mengajukan pertanyaan masih sangat kurang signifikan yaitu 

menekankan pada siswa agar menyiapkan diri dalam mengikuti pelajaran. 

(Universitas Pendidikan Ganesha). 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Pengamatan yang dilakukan peneliti lakukan di kelas III, peneliti melihat 

bahwa pendidik masih mengalami kesulitan dalam menerapkan keterampilan 
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bertanya didalam kelas khususnya pada saat pembelajaran tematik. Siswa yang 

kurang memperhatikan pertanyaan yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu, 

pertanyaan yang dilontarkan guru belum bisa memancing siswa dalam menjawab 

secara langsung, apalagi untuk menciptakan pembelajaran aktif, dimana siswa 

aktif bertanya dan berpendapat. Padahal dengan menjawab pertanyaan dari guru, 

pemahaman siswa terhadapa materi pelajaran dapat diketahui.  

Keterampilan bertanya yang baik harus bisa membangkitkan keaktifan 

siswa dan juga dapat merangsang siswa untuk memberi respon terhadap 

pertanyaan guru. Namun pertanyaan guru ke siswa kadang masih bersifat lemah, 

ini menandakan masih ada beberapa komponen yang belum dikuasai guru dalam 

menyampaikan pertanyaan sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai secara 

optimal. Hal ini dapat dilihat dalam kerangka pemikiranan secara umum yang 

digambarkan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfir 

Pengamatan 

Proses Pembelajaran Tematik 

Siswa Guru 

Respon Siswa Ketrampilan Bertanya Dasar dan Lanjut 

Pelaksanaan ketrampilanbertanya dasar dan lanjut, serta 

respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaranmtematik kelas III di Sekolah Dasar 


