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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sekolah sebagai suatu pendidikan formal bertugas untuk menghasilkan 

siswa berkualitas agar siswa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Siswa yang 

utuh dan berkualitas adalah siswa yang seimbang antara kemampuan moral, 

intelektual, sikap dan keterampilan yang mampu berpikir kritis yang didapatkan 

melalui proses belajar mengajar disekolah. Kegiatan belajar mengajar merupakan 

inti dari pelaksanaan pendidikan, karena kegiatan belajar mengajar adalah 

kegiatan nyata yang di dalamnya terdapat interaksi siswa dan guru secara 

langsung. Menurut (Hamalik, 2016:44) “Mengajar adalah suatu usaha untuk 

menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar.” Oleh karena itu, guru 

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran dapat direncanakan oleh guru melalui rencana 

pengajaran yang kreatif dan menantang siswa. Hal ini sependapat dengan 

(Nofiana, 2016) mengemukakan ada 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu: 

keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan 
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mengadakan variasi. Keterampilan-keterampilan dasar tersebut perlu dimiliki oleh 

siswa terutama dalam keterampilan bertanya. 

Keterampilan  bertanya merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai oleh siswa, karena bertanya merupakan unsur terpenting dalam 

membangun stimulus serta dapat memunculkan atau menumbuhkan  respon siswa. 

Bertanya sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena bertanya dapat 

melatih siswa untuk menggali, mengumpulkan informasi, dan menyimpulkan 

informasi agar dapat berlangsungnya proses pembelajaran yang sesuai tujuan 

pembelajaran. Dengan adanya pertanyaan guru dapat membangun suasana 

pembelajaran yang bermakna, bertanya sangat berguna dalam proses 

pembelajaran hendaknya dapat memberi wawasan yang lebih baik lagi terhadap 

siswa dalam memecahkan masalah. Menurut Philpot (Halimah, 2017:100) “Dalam 

konteks pembelajaran, bertanya sarana untuk mengembangkan dan memperluas 

dialog dengan peserta didik dan merupakan alat penting, baik mengajar maupun 

untuk belajar.” 

Berdasarkan observasi awal di SD IT Al Azhar Kota Jambi pada proses 

pembelajaran di kelas 2A terdapat sebanyak 20 siswa. Penulis mengamati bahwa 

di sekolah tersebut diketahui pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam 

proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah meskipun guru 

menggunakan metode ceramah siswa tetap ikut berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran.  
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Berdasarkan hal itu peneliti ingin mengetahui seberapa efektivitas guru 

dalam mengajar agar nantinya dapat mengetahui bagaimana cara guru 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini 

yang mendasari peneliti berpendapat bahwa pentingnya melakukan penelitian 

terkait dengan judul “Efektivitas mengajar guru dalam meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

permasalahan dan titik fokus masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

efektivitas mengajar guru dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas mengajar guru dalam menumbuhkan 

keterampilan bertanya siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian kelas ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, sehingga 

bermanfaat untuk mencapai suatu tujuan penelitin yang optimal, mampu 

menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat teoritis  
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Secara teoritis manfaat penelitian ini memberikan masukan konstruktif untuk 

memperluas pengetahuan tentang efektivitas mengajar guru dalam 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa. Selain itu dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian yang lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis  

Memberikan keutuhan pemikiran dengan upaya-upaya pembinaan siswa dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Serta memberikan alternatif 

pemecahan baik teoritis maupun praktis menyangkut masalah efektivitas 

mengajar guru dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data dan 

terkait analisis data yang dilakukan. Maka efektivitas mengajar guru dalam 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa di sekolah dasar. Dapat disimpulkan 

bahwa penanaman keterampilan bertanya siswa dalam proses belajar dan 

pengajaran yang dilaksanakan sudah tergolong baik. Karena dalam mengajar guru 

sudah menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan semestinya. Guru juga 

sudah berusaha untuk selalu mengajak siswa aktif dan ikut serta dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung, guru sudah menggunakan perannya 

dengan baik yaitu mengajar susai dengan tujuan yang ingin dicapainya, selalu 

mengajak siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode, media dan strategi pembelajaran untuk mrnumbuhkan sikap keterampilan 

bertanya siswa.  

Efektivitas mengajar guru dalam menumbuhkan keterampilan bertanya 

siswa dapat di lihat disaat guru mengajar, guru sering mengajak siswa untuk tanya 

jawab dalam proses pembelajaran dan guru juga selalu memberikan kesempatan 

kepada siswa yang ingin bertanya mana yang belum mereka pahami, dalam proses 

tanya jawab siswa juga sudah baik dalam bertanya. Siswa sudah dapat 

menggunakan unsur tanya jawab untuk bertanya. Guru juga memberikan motivasi 
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perindividu kepada siswa yang kurang aktif, kemudian guru dapat juga 

menciptakan suasana kelas penuh kasih sayang dengan melakukan hal yang siswa 

gemari, seperti bernyanyi dan makan bersama. 

Efektivitas mengajar guru dapat menumbuhkan keterampilan bertanya 

siswa. Hal ini terbukti dari guru yang selalu menerapkan proses tanya jawab saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga sikap keterampilan bertanya siswa 

lambat laun semakin tumbuh dan berubah dikit demi sedikit. 

5.2 Implikasi 

Adapun kegunaan temuan penelitian ini baik secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang pendidikan secara teoritis mengenai efektivitas mengajar guru 

dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa di sekolah dasar. Selain itu 

juga di harapkan dapat digunakan begi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang masih berkaitan dengan efektivitas mengajar guru dalam 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru 

Di harapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh guru 

yang berada dilingkungan sekolah Al-Azhar Kota Jambi ataupun oleh guru 

yang berada diluar lingkungan sekolah Al-Azhar Kota Jambi untuk dapat 
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diterapkan, karena efektivitas mengajar guru sangat berperan penting untuk 

menjadikan siswa aktif dalam belajar. 

b. Bagi sekolah  

Di harapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah 

Al-Azhar Kota Jambi untuk dijadikan bahan refleksi kedepannya untuk guru 

dalam membuat program belajar untuk menumbuhkan keterampilan bertanya 

siswa dan bagi sekolah-sekolah lainnya juga dapat menjadi temuan ini sebagai 

bahan pertimbangan untuk membuat sebuah cara mengajar baru yang 

bervariasi. 

c. Bagi mahasiswa  

Di harapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh 

mahasiswa sebagai acuan untuk dapat diterapkan nantinya disekolah tempat ia 

bekerja dan mengabdi. 

d. Bagi peneliti 

Di harapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti 

sendiri saat menjadi guru nantinya sehingga dapat memberikan efektivitas 

mengajar dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa di sekolah dasar 

dengan bervariasi cara mengajar. 

5.3 Saran  

Saran yang bias peneliti berikan terkait dengan efektivitas mengajar dalam 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa di sekolah dasar adalah: 

1. Untuk guru yang akan menumbuhkan keterampilan bertanya siswa 

haruslah memiliki ketekunan dan rajin untuk terus belajar, karena 
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pemberian cara mengajar yang bervariasi dapat membuat siswa tertarik 

dalam ikut serta proses pembelajaran yang menyenangkan. Dengan  

suasana menyenangkan siswa pasti akan respon dengan baik disetiap 

pembelajaran. Guru harus sabar menghadapi siswa, karena umumnya 

siswa sekolah dasar masih perlu bimbingan dan banyak perhatian kasih 

sayang dari seorang guru. 

2. Selanjutnya peneliti menyarankan bagi mahasiswa yang akan mengambil 

atau mengembangkan penelitian yang sejenis terkait dengan masalah yang 

peneliti ambil, alangkah baiknya untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam lagi terkait konteks permasalahan yang ada. 

3. Dengan adanya penelitian yang sejenis maka khasanah keilmuan yang 

terkait dengan efektivitas mengajar guru dalam menumbuhkan 

keterampilan bertanya siswa, akan semakin banyak dan hal ini dapat 

menjadi kajian ilmu keguruan untuk dapat dilaksanakan dan 

dikembangkan demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara 

nasional
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