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ABSTRACT  
Based on the results of research obtained from data collection and 

related data analysis carried out. Then the teacher's teaching effectiveness 

in growing the questioning skills of students in elementary schools. It can 

be concluded that the planting of students' asking skills in the learning 

and teaching process carried out has been classified as good. Because in 

teaching the teacher has used teaching methods that are appropriate. The 

teacher has also tried to always invite active students and take part in the 

ongoing learning process, the teacher has used his role well, namely 

teaching sequences with the goals to be achieved, always inviting 

students to interact in the learning process using methods, media and 

learning strategies for growing the attitude of students' asking skills. The 

effectiveness of teaching teachers in growing students' questioning skills 

can be seen when the teacher teaches, the teacher often invites students to 

question and answer in the learning process and the teacher also always 

provides opportunities for students who want to ask which they have not 

understood, in the process of questioning students are also good in 

asking. Students can already use the question and answer element to ask. 

The teacher also provides motivation individuals to students who are less 

active, then the teacher can also create a class atmosphere full of 

affection by doing things students enjoy doing, such as singing and 

eating together. The effectiveness of teaching teachers can foster student 

questioning skills. This is evident from teachers who always apply the 

question and answer process when the teaching and learning process 

takes place. So that the attitude of students' asking skills gradually grows 

and changes little by little.  
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PENDAHUUAN 

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. 
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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 

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. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, menggali 

informasi, mendeskripsikan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan 

tentang menumbuhkan keterampilan bertanya pada siswa yang dilakukan oleh 

guru dalam proses mengajar dan mendeskripsikan hasil dari efektivitas guru 

dalam mengajar untuk menumbuhkan keterampilan bertanya pada siswa.  
Tempat dan waktu penelitian adalah di SDIT Al-Azhar Jambi berada di 

wilayah kota jambi tepatnya di jalan Kolonel Amir Hamzah No.32 Kelurahan 

Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Provinsi Jambi. Waktu peneltian yang 

akan dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Teknik pengambilan 

sample adalah dengan menggunakan purposive sampling atau sampel bertujuan.  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah 

triangulasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang 



3 

 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan 

data dalam periode tertentu.  

HASI PENELITIAN 
 
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada tanggal 14 januari 

2019 sampai dengan 06 februari 2019. Proses pengambilan data dengan metode 

wawancara yang diajukan kepada guru kelas 2A, yang di awali dengan penentuan 

jadwal wawancara agar wawancara yang dilakukan efektif dan data yang didapat 

lebih mendalam. Kemudian data dari hasil wawancara kepada guru kelas di susun 

secara rinci sehingga diperoleh data yang efektif.  :  
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2A efektifitas mengjar 

guru dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa sudah diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Guru menerapkan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi 

agar proses pembelajaran lebih efektif dan semua siswa turut aktif sehingga 

diharapkan dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Dalam belajar guru 

menggunakan media untuk menumbuhkan keterampilan bertanya siswa. adapun 

kelemahan untuk menumbuhkan keterampilan bertanya siswa yaitu masih ada 

beberapa siswa yang tidak berani untuk beragumen, namun guru memberi 

perhatian yang lebih kepada siswa yang pasif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas 2A yang bernama fatir, 

bahwa sudah jelas terlihat penerapan efektivitas mengajar guru dalam 

menumbuhkan keterampilan bertanya siswa sudah diterapkan dalam pembelajaran 

dan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari dalam mengajar menggunakan metode 

dan media pembelajaran untuk merespon siswa dalam menumbuhkan keinginan 

untuk bertanya. Dan guru juga mengikut sertakan siswa dalam proses 

pembelajaran yang aktif agar siswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru juga menerapkan belajar 

berkelompok agar siswa mampu bekerjasama dengan temannya. Agar mengerti 

tentang pentingnya bekerjasama dan siswa mampu memecahkan masalah dengan 

bersama untuk bertukar pikiran saling bertanya jawab.  
bahwa guru dalam mengajar menyenangkan karena mengajak siswa untuk 

aktif di dalam kelas dan guru dapat memberikan stimulus terhadap siswa agar 

siswa ikut serta dalam pembelajaran, guru juga memeberi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai materi yang dijelaskan. Serta guru menggunakan media sesuai materi 

yang diberikan kepada siswa.  
Berdasarkan observasi didapatkan hasil sebagai berikut:  

Metode Mengajar


Dalam proses penyampaian materi guru terlihat mengajak siswa untuk 

berkomunikasi atau bertanya jawab sehingga siswa mampu merespon 

pembelajaran tersebut dengan baik, setelah dijelaskan guru memberikan 

siswa untuk bertanya mengenai materi yang dijelaskan, dan ada beberapa 

siswa yang bertanya kepada guru, serta guru juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawabnya. 
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Guru memberikan siswa kesempatan untuk berpikir agar siswa dapat 

menyerap apa yang sudah disampaikan guru, setelah tanya jawab selesai, 

guru membentuk siswa berkelompok setelah kelompok terbentuk siswa 

diberikan tugas yang untuk diselesaikan secara diskusi kelompok tetapi 

dengan laporan perindividu, siswa mulai bekerjasama dengan kelompoknya 

masing-masing untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, siswa 

menggunakan alat ukur untuk mengukur meja, papan, tulis, dan tempat 

pensil sambil dibimbing oleh guru.  

Media Pembelajaran


Berdasarkan observasi yang dilakukan bulan januari-februari 2019 di 

kelas 2B. Saat proses pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran 

berupa infokus, infokus digunakan saat pembelajaran tema agar siswa dapat 

mengamati gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan 

guru. Setelah guru menjelaskan materi melalui gambar guru juga 

menggunakan media lain seperti media congklak untuk menyambungkan 

dengan materi yang berada di gambar agar siswa merasa bahwa 

pembelajaran itu bersifat nyata, dengan media congklak guru mengajak 

siswa untuk bertanya jawab mengenai makna bermain congklak, ada 

sebagian siswa menjawab bahwa bermain congklak untuk menguji nilai 

kesabaran dan nilai kejujuran. 

Keterampilan Bertanya


Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bulan januari-februari 2019 

di kelas 2B., keterampilan bertanya siswa sudah terlihat jelas saat kegiatan 

pembelajaran saat guru menerangkan materi yang di jelaskan menggunakan 

infokus guru menampilkan cerita dan setelah satu persatu siswa disuruh 

membaca agar semua siswa menyimak pembelajaran dengan baik, setelah 

itu guru menampilkan gambar, agar siswa dapat menganalisis gambar 

tersebut setelah siswa selesai menganalisis gambar guru mulai memberi 

pertayaan tentang kegiatan gambar yang ditampilkan, siswa mulai 

berlomba-lomba untuk menjawab dan guru juga memberikan waktu kepada 

siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum siswa ketahui. 

Pemanfaatan waktu


Berdasarkan observasi yang dilakukan bulan januari-februari 2019 di 

kelas 2B. mengenai pemanfaatan waktu, dalam proses pembelajaran sudah 

cukup terlihat disaat belajar guru memberi waktu untuk saling tanya jawab 

atau guru telah selesai memberi penjelasan guru memberikan waktu kepada 

siswa untuk bertanya, contohnya dalam kebiasaan sehari-hari dalam jam 

istirahat atau jam kosong guru memperbolehkan siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dimengerti. 
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PEMBAHASAN 

Efektivitas merupakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan, oleh karena itu guru dalam mengajar harus memiliki 

tujuan yang ingin dicapai agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai 

dengan tujuan yang ingin di capai, dalam proses pembelajaran agar efektif guru 

harus memiliki skill untuk dapat membuat siswa menjadi aktif dalam belajar 

terutama dalam keterampilan bertanya. (Marliana & Suhertuti, 2018) 

“Keterampilan bertanya melibatkan keterampilan dalam mengemukakan 

pertanyaan, memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, dan 

mengolah pertanyaan”. Namun proses tidak berhenti begitu saja, melainkan skill 

itu harus diteruskan dan selanjutnya merupakan proses efektivitas dalam 

mengajar. Hal ini tergantung stimulus yang diberikan kepada siswa. Terlihat di 

SDIT Al – Azhar Kota Jambi di kelas 2A yang diwawancarai dan dilakukan 

observasi mengenai efektivitas mengajar guru dalam menumbuhkan keterampilan 

bertanya siswa.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan mengenai efektivitas mengajar guru 

dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa. Efektivitas mengajar guru 

sudah dapat dilihat dalam setiap proses pembelajaran sehari-hari guru dapam 

mengajar selalu mengikut sertakan siswa dalam pembelajaran dan guru juga 

mengajak siswa untuk selalu aktif dalam belajar, suasana pembelajaran hidup 

dikarenakan guru selalu mengajak siswa untuk berkomunikasi dalam tanya jawab. 

Guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode, ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab. Saat pembelajaran berlangsung dengan metode tanya jawab dapat 

dilihat keterampilan bertanya siswa dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan.  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai efektivitas 

mengajar guru dalam menumbuhkan keterampilan bertanya siswa, dapat 

disimpulkan bahwa. Guru telah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan menjawab disetiap pembelajaran yang dilaksanakan, dalam memberi 

pertanyaan guru sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa 

kelas rendah, serta guru mampu membawa siswa kesuasana yang menyenangkan 

dalam proses pembelajaran agar siswa tersebut tidak jenuh dalam pembelajaran.  
Dalam proses pembelajaran guru menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai 

agar siswa dapat memahami dan bisa tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan, seperti menggunakan metode pembelajaran, model, dan strategi 

pembelajaran agar siswa dapat ikut aktif dalam pembelajaran. Adapun hambatan 

dalam menumbuhkan keterampilan bertanya yaitu siswa yang pendiam dan masih 

takut untuk mengungkapkan ide dan argumennya tetapi guru dapat memberi 

perhatian lebih kepada siswa yang kurang aktif agar siswa tersebut dapat ikut serta 

dalam pembelajaran dan tidak menjadi pasif. Dan siswa dalam proses 

pembelajaran merasa senang karena guru dapat menghidupkan suasana kelas 

menjadi menyenangkan, karena guru sering mengajak siswa untuk berkomunikasi 

dengan tanya jawab mengenai materi yang diajarakan sehingga siswa mampu 

merespon pembelajaran dengan baik dan termotivasi untuk terus bertanya. Dalam 

bertanya siswa juga sudah mampu menggunakan unsur keterampilan bertanya.. 
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SIMPULAN 
 
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 

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. 
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