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ABSTRAK 

 
IMA RIMAWATI : “Analisis Pola Pertanyaan Guru Biologi Di SMAN 1 

Lemahabang”  
 

Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka 
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan 
bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya guru 
mampu mengetahui hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat 
memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Keterampilan 
bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan 
menyenangkan, karena hampir dalam setiap pembelajaran guru dituntut untuk 
mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan 
kualitas jawaban peserta didik. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui profil guru Biologi yang baik  
dalam  keterampilan mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 
Lemahabang. (2) Untuk mengetahui pola pengembangan pertanyaan guru Biologi  
berdasarkan tahapan – tahapan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang. (3) 
Untuk mengetahui pola pengembangan pertanyaan guru Biologi dalam pembelajaran 
berdasarkan kategorisasi jenis pertanyaan di SMAN 1 Lemahabang. (4) Untuk 
mengetahui respon siswa terhadap keterampilan guru Biologi dalam mengajukan 
pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, lembar observasi, 
catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Penentuan  subjek penelitian ini adalah 
seorang guru Biologi dengan cara wawancara. Setelah data diperoleh dan dianalisis 
menggunakan hasil rekaman, mengorganisasikan data, mentranskipkan data, 
pengelompokan berdasarkan jenis kategori, koding dan interpretasi data. Hasil 
penelitian ini menunjukkna bahwa sebagai pengajar memiliki keterampilan bertanya 
dan mengungkapkan pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan komponen-komponen 
dalam bertanya, dalam tahapan-tahapan pembelajaran pada kegiatan awal pertanyaan 
banyak diajukan dengan presentase 58 %, sedangkan pola pertanyaan yang paling 
banyak diajukan berdasarkan kategori jenis pertanyaan masing-masing menurut 
Taksonomi Bloom yaitu pertanyaan Ingatan (C1), menurut Guilford yaitu pertanyaan 
Kognitif, Menurut Maksudnya yaitu pertanyaan  Menggali (Probing Question) (PbQ)).  
dan menurut Mental Operation Question yaitu pertanyaan Produktif, dengan 
keterampilan bertanya yang dimiliki guru mendapatkan respon yang baik, hal ini 
terlihat dari hasil angket 44,8 % siswa menyatakan sangat setuju. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa  guru 
harus mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk tingkat pertanyaan 
yang mereka gunakan harus tepat sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembelajaran 
dan berdasarkan kategori jenis pertanyaan dalam mengajukan pertanyaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu pengajaran akan berjalan dan berhasil secara baik, manakala peranan 

seorang guru mampu untuk mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta 

mampu menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga 

pengalaman yang diperoleh peserta didik selama ia terlibat di dalam proses 

pengajaran itu, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan 

pribadinya. (Rohani; 2010:5)71 

Kunci pokok pengajaran itu ada pada seorang guru (pengajar), tetapi bukan 

berarti dalam proses pengajaran hanya guru yang aktif, sedang peserta didik pasif. 

Pengajaran menuntut keaktifan kedua pihak yang sama- sama menjadi subjek 

pengajaran. Agar pengajaran bisa berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari 

beberapa hambatan yang berakibat pada proses pengajaran yang tidak lancar dan 

teratur, serta kemungkinan-kemungkinan lain, seperti ketidaksesuaian  penerapan 

metode, ketidakpahaman terhadap materi dan lain- lainnya. (Rohani; 2010:5) 

Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus 

merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Melalui 

keterampilan bertanya guru mampu mengetahui hambatan proses berpikir di 

kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan 

kelas dan sekaligus menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi  lebih efektif. 



 
 

 
 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap 

pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan 

yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. (Mulyasa; 

2008:70) 

Guru sangat dianjurkan untuk melakukan tanya-jawab selama pembelajaran. 

Sampai sekarang metode tanya jawab masih dianggap metode yang efektif sebagai 

selingan ceramah dan kegiatan, karena guru tidak perlu menyiapkan peralatan 

khusus. Memberikan pertanyaan yang efektif lebih potensial daripada metode 

mengajar yang lain, terutama jika ingin mendorong siswa berpikir dan bernalar 

(Kissock & Iyortsuun, 1982 dalam Suud Karim, dkk., 1994). Selanjutnya Peterson 

(1992) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan pertanyaan yang efektif 

berarti guru mendorong siswa untuk berpikir dan bernalar, juga guru telah 

menempatkan beban belajar pada diri siswa. (Rustaman; 2003) 

Kemampuan bertanya perlu memperhatikan loncatan berpikir dari aspek 

konkret ke abstrak. Dalam pembelajaran Biologi diperlukan pengelolaan kelas 

yang mampu memberdayakan siswa dalam pembelajaran, Pengelolaan materi yang 

mampu membangkitkan interaksi siswa sedangkan pengelolaan kelas berkaitan 

dengan cara mengatur kelas penyediaan sumber belajar yang mampu 

menumbuhkan pola interaksi bermakna di kalangan siswa. Maka, penerapan 

kemampuan bertanya dalam pembelajaran merupakan hal yang penting dan 

merupakan salah satu aspek yang mampu memberdayakan siswa di kelas. 



 
 

 
 

Ellis (1994:587) dalam Suherdi (2009) Upaya relevan untuk menghindari 

ketimpangan proporsi jenis pertanyaan telah banyak dilakukan, antara lain melalui 

pengembangan klasifikasi dan taksonomi jenis-jenis pertanyaan. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengambil tema mengenai  profil 

guru yang baik dalam mengajar Biologi, khususnya pada pola pertanyaan dengan 

judul “Analisis Pola Pertanyaan Guru Biologi Di SMAN 1 Lemahabang” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian yang digunakan adalah Kompetensi Mengajar Guru. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

c. Jenis  Masalah 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah analisis pola pertanyaan guru 

Biologi. 

2. Pembatasan Masalah 

a. Keterampilan bertanya guru adalah pertanyaan yang guru ajukan kepada 

peserta didiknya dengan memperhatikan komponen-komponen yang 

sesuai dalam keterampilan bertanya guru. 

b. Jenis kategori pertanyaan pembelajaran dalam penelitian ini diantaranya 

adalah berdasarkan Taksonomi Bloom, Guilford Structure of the Intellect, 

Menurut Maksudnya dan Mental Operation Question 



 
 

 
 

c. Materi Biologi dalam penelitian ini adalah sesuai dengan materi yang 

sedang guru ajarkan yaitu pada pokok bahasan Ekosistem. 

3. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimanakah profil guru Biologi yang baik  dalam  keterampilan 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang? 

b. Bagaimanakah pola pengembangan pertanyaan guru Biologi  berdasarkan 

tahapan – tahapan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang? 

c. Bagaimanakah pola pengembangan pertanyaan guru Biologi dalam 

pembelajaran berdasarkan kategorisasi jenis pertanyaan menurut 

Taksonomi Bloom, Guilford, Menurut Maksudnya dan Mental Operation 

Question (MOQ) di SMAN 1 Lemahabang ?  

d. Bagaimanakah respon siswa terhadap keterampilan guru Biologi dalam 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui profil guru Biologi yang baik  dalam  keterampilan 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang. 

2. Untuk mengetahui pola pengembangan pertanyaan guru Biologi  berdasarkan 

tahapan – tahapan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang. 

3. Untuk mengetahui pola pengembangan pertanyaan guru Biologi dalam 

pembelajaran berdasarkan kategorisasi jenis pertanyaan menurut Taksonomi 

Bloom, Guilford, Menurut Maksudnya dan Mental Operation Question (MOQ)  

di SMAN 1 Lemahabang. 



 
 

 
 

4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap keterampilan guru Biologi dalam 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran di SMAN 1 Lemahabang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat teoritis penelitian ini 

adalah dapat menambah wawasan keilmuwan mengenai kemampuan bertanya, 

khususnya dalam mata pelajaran Biologi. 

Manfaat praktis penelitian adalah : 

1. Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep biologi siswa. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai pembelajaran dan 

pengetahuan bagaimana seharusnya kemampuan – kemampuan yang harus 

dimiliki dalam mengajar yang baik, khususnya pada aspek questioning 

(Bertanya). 

3. Bagi guru 

Manfaat bagi guru sebagai masukan bagi guru Biologi untuk menguasai 

kemampuan bertanya yang baik dalam meningkatkan proses belajar mengajar. 

4. Bagi Sekolah  

Manfaat penelitian bagi sekolah sebagai masukan dalam menyusun 

program-program sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

 

 



 
 

 
 

E. Kerangka Pemikiran  

Pengertian keterampilan bertanya bagi guru G. A Bown (1984) 

mendefinisikan pertanyaan sebagai “segala pernyataan yang menginginkan 

tanggapan verbal (lisan)” Pertanyaan merupakan komponen yang amat diperlukan 

dalam pembelajaran. Pertanyaan dalam pembelajaran antara lain digunakan untuk 

menguji daya ingat, mendorong siswa berpikir, mengarahkan atau menuntun pada 

arah tertentu dan untuk mengungkapkan gagasan siswa.    

Suatu pertanyaan yang diberikan secara tersusun dengan baik dapat 

memberikan dampak positif diantaranya dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajara, dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa terhadap materi yang sedang dibahas, dapat mengembangkan pola dan cara 

berpikir aktif siswa, dapat menuntu proses berpikir siswa untuk menentukan 

jawaban yang baik dan dapat memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang 

sedang dibahas. (Usman; 1995:74) 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, terdapat dua komponen yang sangat 

mempengaruhi dalam pencapaian suatu pembelajaran yaitu guru dan siswa. 

Dimana guru memberikan suatu materi dan siswa sebagaip penerima materi. 

Interaksi antara guru dan siswa itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di 

kelas sehingga tercapai suatu pendidikan yang penuh dengan tanggung jawab. 

Materi disini merupakan komponen utama dalam pembelajaran agar siswa dapat 

memahami konsep-konsep yang ada sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan 

oleh para ahli pendidikan. Hal ini akan mempengaruhi dalam perkembangan 

kognitif siswa. 



 
 

 
 

Dengan mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran diharapkan dapat 

pengembangan ide-ide suatu konsep yang dibuat oleh siswa dengan keaktifan para 

siswa tersebut, dengan cara kerja sama dan saling membantu untuk menuju 

konsep yang lebih rinci dalam memahami materi  pembelajaran.  

Untuk lebih memperjelas penulis menuangkannya dalam kerangka 

pemikiran kedalam sebuah bagan sebagai berikut: 
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