
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki

setiap individu yang berprofesi. Salah satunya adalah menjadi guru.

Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat

melaksanakan perannya dalam pengelolaan keterampilan bertanya, sehingga

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Keterapilan bertanya, merupakan suatu karakterisistik umum dari

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang

diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills)

pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan

khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk

melaksanakan tugas-tugas secara terencana dan profesional. Keterampilam

dalam mengajar merupakan kompetensi professional yang cukup kompleks,

salah satu ketempilan dasar mengajar yang tak kalah pentingnya adalah

keterampilan bertanya, di sini guru dituntut untuk mempunyai keterampilan

bertanya setelah memberikan materi pelajaran secara propesional.

Secara universal guru akan selalu menggunakan keterampilan bertanya

kepada siswanya. Cara bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok, atau

untuk individu, memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada hasil

belajar siswa, tetapi juga pada suasana kelas baik sosial maupun emosional.

Dengan bertanya akan membantu siswa dengan kawannya, membantu siswa
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lebih sempurna menerima informasi, atau dapat mengembangkan

keterampilan kognitif tingkat tinggi. Dengan demikian guru tidak hanya akan

belajar bagaimana “bertanya” yang baik dan benar, tetapi juga belajar

bagaimana pengaruh bertanya dalam kelas.1

Kelancaran bertanya (fluency) adalah merupakan jumlah pertanyaan yang

secara logis dan relevan diajukan guru kepada siswa di dalam kelas.

Kelancaran mengajar ini sangat diperlukan bagi guru khususnya dalam

keterampilan bertanya.

Menstruktur pertanyaan perlu juga diperhatikan. Pertanyaan yang

disajikan guru diarahkan dan ditujukan pada pelajaran yang memiliki

informasi yang relevan dengan materi pelajaran, untuk membantu siswa

mencapai tujuan pelajaran ang telah ditetapkan.

Bila guru bertanya dan siswa tidak dapat menjawab, kemudian

pertanyaan tersebut diarahkan kepada siswa lain, maka guru tersebut telah

melakukan “pindah gilir dalam bertanya. Pindah gilir dalam bertanya

merupakan pertanyaan yang sama yang diarahkan kebeberapa siswa secara

berurutan dengan komentar yang sangat minimal atau tanpa komentar sama

sekali. Maksud pindah gilir ini antara lain mengurangi campur tangan guru,

mengurangi pembicaraan guru, mengurangi pembicaraan guru yang tidak

perlu, dan meningkatkan kemungkinan respon siswa secara langsung terhadap

yang lain.

1Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h.100
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Membantu siswa merespon pertanyaan guru, pertanyaan harus disusun

denga kata-kata yang cocok dengan tingkat perkembangan kelompok.Jangan

dilupakan perbedaan perbendaharaan kata-kata antara guru dengan siswa, atau

menganggap rendah tingkat berpikir siswa.Pertanyaan juga harus disusun

seekonomis mungkin.2 Pertanyaan yang panjang dan melantur sulit untuk

ditangkap dan biasanya tidak jelas apa yng menjadi tugas siswa yang spesifik.

Dalam menyusun pertanyaan dapat diberikan kata-kata kunci untuk

menjawabnya. Dengan demikian, tugas siswa menjadi dan dapat mengambil

kata-kata yang diberikan untuk menjawabnya. Oleh sebab itu, seorang siswa

selayaknya juga dapat memahami apa yang dipertanyakan atau yang

ditanyakan guru.

Salah satu unsur yang terdapat dalam aspek hasil belajar adalah tipe

hasil belajar pemahaman (Comprehension). Artinya bahwa tinggi rendahnya

kecerdasan yang dimiliki seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya

mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-prestasi lain sesuai macam

kecerdasan yang menonjol yang ada dalam dirinya. Prestasi belajar siswa

tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena yang bersangkutan dengan

kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,

analisis, sistesa dan evaluasi. Dengan kata lain, kata kunci dari pengetian

belajar adalah “pemahaman” dalam diri individu yang belajar. Pemahaman

yang dimaksud tentunya perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh

pengetian belajar. Karena belajar merupakan suatu proses usaha, maka di

2 Ibid, h. 101



4

dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai kepada

hasil belajar itu sendiri. Maka akan sangat berarti jika keterampilan bertanya

guru dapat diterima oleh siswa dalam wujud pemahaman belajar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan

bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang yang menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai

hasil interaksi dengan lingkungannya. Artinya, keterampilan bertanya guru

berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan pemahaman siswa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah

Sipungguk, penulis melihat fenomena-fenemona sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang belum memahami materi pembelajaran

2. Masih ada siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan oleh

sekolah yaitu 75

3. Rendahnya nilai belajar, siswa kurang memahami materi pembelajaran

4. Masih ada siswa yang tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan

guru.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH KETERAMPILAN

BERTANYA GURU TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA MATA

PELAJARAN EKONOMI DI MADRASAH ALIYAH DARUL HUDA

SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR.”
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B. Penegasan Istilah

1. Keterampilan Bertanya

Keterampilam dan kelancaran bertanya dari calon guru maupun

dari guru itu baik isi pertanyaannya maupun teknik bertanya yang terdiri

dari komponen penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat,

pemberian acuan, pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir

dan pemberian tuntutan.3 Dengan demikian keterampilan bertanya berarti

teknik bertanya yang terdiri dari komponen penggunaan pertanyaan secara

jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindah giliran, penyebaran,

pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntutan.

2. Guru

Guru merupakan pendidik formal di sekolah yang bertugas

membelajarkan siswa-siswanya sehingga memperoleh berbagai

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang semakin sempurna

kedewasaan atau pribadinya.4

3. Pemahaman

Pemahaman dikategori kedalam ranah kognitif. Paham berarti

menguasai sesuatu dengan fikiran, karena itu belajar berarti harus mengerti

secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasinya serta

aplikasi-aplikasinya sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu

situasi.

3 User Usman, Guru Profesional, Bandung: Rosda, 2010, h 75
4 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Kurangnya motivasi siswa untuk bertanya

b. Hasil belajar siswa belum optimal terlihat dari pemahaman yang belum

dikuasai.

c. Kurangnya kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang diberikan

guru.

d. Masih ada guru yang kurang mampu menanggapi pertanyaan siswa

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan diteliti hanya berkenaan dengan pengaruh

keterampilan bertanya guru terhadap pemahaman siswa pada materi pasar

kelas X mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Huda

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apa ada pengaruh

keterampilan bertanya guru terhadap pemahaman siswa pada materi pasar

kelas X mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Huda

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara keterampilan bertanya

guru terhadap pemahaman siswa pada materi pasar kelas X mata pelajaran

ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Huda Sipungguk Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti agar dapat diterapkan

pada saat mengajar kedepannya.

b. Bagi guru, dapat menambah informasi tentang pengaruh keterampilan

bertanya sangatlah penting.

c. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bertanya

dalam materi pelajaran yang diberikan guru.

d. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.


