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ABSTRAK  

Zulfah, Nazzala. 2016. Analisis Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan 

Bertanya Pada Pembelajaran PKn Kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Arif 

Widagdo, S.Pd., M.Pd. dan Drs. Sutaryono, M.Pd. 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya keterampilan guru 

dalam bertanya. Hal ini disebabkan guru belum sepenuhnya memahami beberapa 

komponen dalam keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan 

keterampilan mengajar yang bersifat mendasar yang dipersyaratkan bagi 

penguasaan keterampilan berikutnya. Keterampilan bertanya tidak hanya 

bertujuan untuk memperoleh informasi, namun juga meningkatkan terjadinya 

interaksi antara guru dengan siswa. Adapun keterampilan bertanya meliputi 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan guru 

menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus 

Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan seberapa besar kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar  Negeri 

Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Subjek penelitian adalah guru dan siswa 

kelas 4 SDN Gugus Moh. Yamin Kecamtan Kendal. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif persentase.  

 Hasil penelitian menunjukkan 5 SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal dalam menguasai keterampilan bertanya mempunyai persentase 70,46% 

termasuk kriteria cukup baik. Perolehan skor dari tertinggi ke terendah 

diantaranya adalah SDN 2 Trompo sebesar 77,3% dengan kriteria baik, SDN 

Kalibuntu Wetan sebesar 75% dengan kriteria baik, SDN 1 Sukodono sebesar 

71,6% dengan kriteria baik, SDN 2 Sukodono sebesar 65,9% dengan kriteria 

cukup baik, dan SDN 1 Trompo sebesar 62,5% dengan kriteria cukup baik. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah guru sudah menguasai keterampilan 

bertanya dengan cukup baik namun terdapat beberapa  komponen dari bertanya 

yang belum dikuasai diantaranya adalah pemberian tuntunan, penggunaan 

pertanyaan pelacak, terjadinya peningkatan interaksi di dalam kelas, dan 

pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Saran bagi 

guru adalah guru harus memahami sepunuhnya komponen-komponen dalam 

keterampilan bertanya, dan guru juga harus meningkatkan interaksi dengan siswa 

di dalam kelas. 

Kata kunci : Guru, Keterampilan Bertanya, Pembelajaran PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak 

bangsa untuk menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, telah diakui 

sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang dalam 

UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: ”Setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan 

pernyataan yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang”.  

Di Indonesia, pendidikan sangat diperhatikan dan terus ditingkatkan dengan 

berbagai cara dari waktu ke waktu. Pendidikan merupakan salah satu alat 

pemersatu bangsa yang diawali dari pemberian bekal pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, yakni: “Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

Proses pendidikan menjadi salah satu terobosan untuk menangani dan 

menguasai masalah-masalah pendidikan. Di dalam proses pendidikan tidak 

terlepas dari kurikulum yang dijadikan sebagai acuan. Saat ini kurikulum di 

Indonesia khususnya bagi Sekolah Dasar, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh dan 

dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan (Depdiknas, 2008: 13). Oleh karena 

itu, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai 

dengan kebutuhan. Kurikulum disusun dengan memperhatikan perkembangan 

peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kesenian.  

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam pengembangan KTSP sesuai 

dengan tujuan mata  pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (4) 
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berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

ICCS (International Civic and Citizenship Studies) pada tahun 2009 

melakukan sebuah penelitian, Indonesia menjadi salah satu dari 38 negara yang 

ikut terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian. Laporan ICCS menyebutkan 

bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan 

Thailand lebih rendah jika dibandingkan dengan negara sampel lainnya di Asia. 

Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan di Indonesia disebabkan 

oleh kompetensi dan kualitas guru yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana 

serta rendahnya hasil belajar siswa. Selanjutnya, penelitian mengenai pasang surut 

kualitas pendidikan Indonesia dilakukan oleh Universitas Paramadina Jakarta, 

yang menyatakan bahwa pendidikan di Idonesia menduduki peringkat keempat 

dari bawah (peringkat 102 dari 106 negara).  

Keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada beberapa faktor 

diantaranya adalah faktor guru. Guru memegang peranan penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang mempunyai kompetensi baik 

tentunya akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran.  

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 No 

14 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  
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Dari pengertian tersebut guru adalah pendidik profesional dengan banyak 

tugas yang diembannya, tidak hanya mendidik. Dewasa ini banyak kebijakan  

yang ditempuh pemerintah dalam upaya mencari sosok guru yang baik dan 

memiliki kemampuan yang berkompeten. Seorang guru yang memiliki ijazah S1 

kependidikan belum tentu memiliki kompetensi yang baik. Atas dasar itulah, 

berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 10 ayat 

1, menyatakan bahwa guru profesional selain memiliki kualifikasi akademik 

minimal S1, juga harus memiliki empat kompetensi. Hal ini sesuai dengan 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi guru, standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat 

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional (Mendiknas, 2007: 3). 

Kompetensi tersebut perlu guru terapkan dalam mengajar. Menurut Hamalik 

(2015: 117) setiap guru mengajar, ia perlu melaksanakan hal-hal yang bersifat 

rutin, bertanya kepada kelas, menerangkan pelajaran dengan suara yang baik dan 

mudah ditangkap, dapat memahami pertanyaan-pertanyaan atau pendapat 

muridnya, serta pandai berkomunikasi dengan murid-murid. Setiap saat ia siap 

memberikan bimbingan atas kesulitan yang dihadapi para siswa, pekerjaan ini 

hanya mungkin dilakukan apabila mempunyai keterampilan mengajar yang baik. 

Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut 

latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Pengusaan terhadap 

keterampilan ini memungkinkan guru untuk mampu mengelola kegiatan 

pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, 
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yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru 

TK, SD, SMP, dan SMA maupun dosen di perguruan tinggi. Dengan pemahaman 

dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan 

terintegrasi, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Menu rut Turney (dalam Anitah, dkk, 2008: 7.2) ada 8 keterampilan dasar 

mengajar yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar, yaitu: 

(1) bertanya; (2) memberi penguatan; (3) mengadakan variasi; (4) menjelaskan; 

(5) membuka dan menutup pelajaran; (6) membimbing diskusi kelompok kecil; 

(7) mengelola kelas; (8) mengajar kelompok kecil dan perorangan. Fokus 

penelitian ialah keterampilan bertanya guru karena proses belajar mengajar, 

karena bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif 

terhadap siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas. 

Serentetan hasil penelitian yang dilakukan sejak awal abad ke-20 tentang kegiatan 

bertanya melaporkan hasil yang serupa, yaitu bahwa guru menggunakan 30% dari 

waktunya untuk bertanya. Data ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan 

bertanya dalam proses pembelajaran menurut Brown dan Edmondson (dalam 

Anitah, dkk, 2008: 7.5). 

Bagaimanapun tujuan pendidikan, 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 suasana kelas baik 
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sosial maupun emosional. Dengan bertanya akan membantu siswa belajar dengan 

kawannya, membantu siswa lebih sempurna dalam 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 di dalam kelas. Kelancaran bertanya 

(fluency) merupakan jumlah pertanyaan yang secara logis dan relevan diajukan 

guru kepada siswa di dalam kelas. Kelancaran bertanya ini sangat diperlukan bagi 

guru di dalam proses belajar mengajar. Komponen yang penting dalam bertanya 

antara lain harus jelas dan ringkas. 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 yang ditetapkan (Djamarah, 2010: 

99). 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar 

yang dipersyaratkan bagi pengusaan keterampilan berikutnya. Ada 4 alasan 

mengapa seorang guru perlu menguasai keterampilan bertanya yaitu diantaranya: 

Pertama, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas dengan 

metode ceramahnya. Guru masih beranggapan bahwa dia adalah sumber 

informasi, sedangkan siswa hanya dianggap sebagai penerima informasi. Kedua, 

kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat tidak membiasakan peserta didik untuk 

bertanya sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Ketiga, 

penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) dalam kegiatan 

pembelajaran menuntut keterlibatan siswa secara mental-intelektual. Salah satu 
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ciri pendekatan ini adalah keberanian peserta didik mengajukan pertanyaan 

tentang hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Keempat, adanya anggapan 

bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi menguji pemahaman siswa 

(Anitah, dkk, 2008: 7.6).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ke 

SDN di Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal, ditemukan bahwa guru mengajar 

menerapkan keterampilan dasar mengajar salah satunya adalah bertanya. Namun 

kenyataan dari hasil studi pendahuluan menunjukkan masih terdapat beberapa 

komponen dari keterampilan bertanya yang belum diterapkan oleh guru dengan 

baik khususnya dalam pelajaran PKn. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

beberapa permasalahan yakni guru ketika melakukan pertanyaan masih menjawab 

pertanyaan sendiri, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan dengan 

jawaban serentak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya dan 

mengajukan pertanyaan ganda serta pertanyaan yang dilakukan oleh guru sering 

membingungkan bagi siswa untuk menjawab. Pengaruh yang diakibatkan yaitu 

siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengusaan guru dalam keterampilan 

bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada pembelajaran PKn kelas IV.  

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Marselina tahun 2013 dengan judul “Analisis Efektivitas 

Keterampilan Guru Bertanya Dasar Kelas III Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Menjalin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas 

keterampilan bertanya dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas III di 
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Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak kriteria baik, 1 orang guru dengan 

kriteria sangat baik dan 2 orang guru dengan kriteria baik, dan komponen yang 

paling dominan dalam keterampilan bertanya dasar yang sering digunakan pada 

saat proses belajar mengajar selama 3 kali pertemuan di 3 sekolah yang ada di 

Kecamatan Menjalin yaitu komponen pemberian tuntunan dengan nilai 

keseluruhannya yaitu 10,32 dengan rata-rata nilai 3,44. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Tania, dkk tahun 2014 dengan judul “A Study On The English Teachers 

Implementation Of Questioning Skill”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

klasifikasi dalam implementasi keterampilan bertanya guru bahasa inggris adalah 

94.33% termasuk kategori pertanyaan tingkat lebih rendah yang terdiri dari level 

pengetahuan 75.47%, pemahaman 16.98%, aplikasi 1.88%, dan kategory 

pertanyaan kognitif tingkat yang lebih tinggi 5.67% yang terdiri dari level analisis 

5.67%, sintesis 0%, dan evaluasi 0%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melaksanakan kegiatan 

penelitian deskriptif dengan judul “Analisis Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran PKn Kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal.” 

1.2 Fokus Penelitian 

 Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, fokus 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal. 
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b. penelitian ini meneliti tentang keterampilan guru dalam bertanya. 

c. mata pelajaran yang dijadikan penelitian adalah PKn kelas 4  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya pada 

pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal? 

b. bagaimana respon siswa terhadap kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal? 

c. kendala apa saja yang dialami terkait dengan kemampuan guru dalam 

menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN 

Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. untuk mendeskripsikan sejauh mana kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKN kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal. 

b. untuk mengetahui respon siswa terhadap kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKN kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal. 
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c. untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dialami terkait dengan 

kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya yang pada 

pembelajaran PKN kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoritis 

maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan dan memberi kontribusi nyata sebagai sumber referensi 

khususnya tentang kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya 

pada pembelajaran PKN kelas IV di sekolah dasar.   

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi guru sekolah dasar 

tentang pentingnya menerapkan keterampilan bertanya dalam proses 

pembelajaran, sehingga guru dapat meningkatkan profesionalitasnya untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan di dalam kelas sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa.  
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi acuan untuk 

mengembangkan keterampilan guru khususnya keterampilan bertanya agar 

kualitas guru dapat ditingkatkan sehingga berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan dalam 

meningkatkan kualitas sebagai calon sarjana pendidikan serta memberikan 

pengalaman langsung tentang keterampilan guru dalam mengajar khususnya 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).  

2. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang Guru dan 

Dosen No. 14 Tahun 2005). 

3. Keterampilan Bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar 

yang dipersyaratkan bagi pengusaan keterampilan berikutnya (Anitah, 

2008).  
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4. Pembelajaran merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia yang 

harus dilakukan secara terus menerus selama manusia hidup (Marno dan 

Idris, 2008: 183). 

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang ingin 

membentuk warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan YME, menguasai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sesuai 

dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraannya (Winataputra 

dalam Ruminiati, 2007: 1-25). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Filsafat Pendidikan  

2.1.1.1 Pengertian Filsafat Pendidikan  

Menurut Muis dan Soegiono (2012: 20) filsafat diposisikan sebagai induk 

segala ilmu dimana filsafat dipakai sebagai salah satu kriteria dalam menetapkan 

apakah suatu bangunan pengetahuan disebut ilmu atau bukan, bergantung pada 

apakah bangunan tersebut memiliki tiga aspek kefilsafatan, yaitu aspek ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi yang khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang 

sudah ada sebelumnya. 

Jalaluddin dan Abdullah (2007: 20) menyebutkan pendidikan adalah 

bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani rohani anak 

didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan 

ideal. Yang dimaksud kepribadian yang utama atau ideal adalah kepribadian yang 

memiliki kesadaran moral dan sikap mental secara teguh dan sungguh-sungguh 

memegang dan melaksanakan ajaran atau prinsip-prinsip nilai (filsafat) yang 

menjadi pandangan hidup secara individu, masyarakat maupun filsafat bangsa dan 

negara.  

Keterkaitan antara filsafat dan pendidikan pertama-tama terjadi karena 

keduanya merupakan ilmu. Filsafat sebagai ilmu menelaah segala sesuatu yang 

ada sedangkan pendidikan yang merupakan salah satu cabang filsafat membahas 
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sebagian objek filsafat, yaitu membahas tentang manusia dan lebih khusus lagi 

membahas sebagian dari aktivitas manusia, yaitu tentang perbuatan mendidik. 

Muis & Soegiono (2012: 100) filsafat dengan pendidikan bertemu dalam 

filsafat pendidikan, sedangkan filsafat pendidikan adalah studi komparatif tentang 

filsafat-filsafat (nilai-nilai) yang berbeda-beda (untuk dipilih dan digunakan) 

dalam pembentukan karakter manusia, serta komparasi tentang berbagai proses 

pembentukan karakteristik untuk (dipilih dan) mendapatkan manajemen 

pendidikan (yang digunakan untuk) membentuk karakter yang konstruktif. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa filsafat 

pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan yang 

merumuskan kaidah-kaidah norma-norma dan ukuran tingkah laku perbuatan 

yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. 

2.1.1.2 Aliran Filsafat Pendidikan 

Sadulloh (2004) menjelaskan ada empat aliran filsafat pendidikan yang 

meliputi:  

1. Filsafat Pendidikan Eksistensialisme 

Filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang memfokuskan pada 

pengalaman-pengalaman individu. Eksistensialisme ini menekankan pada pilihan 

kreatif, subyektivitas pengalaman manusia, dan tindakan kongkrit dari keberadaan 

manusia atas setiap skema rasional hakekat manusia. Eksistensialisme merupakan 

filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi. Eksistensi 

adalah cara manusia berada di dunia. Cara berada manusia berbeda dengan cara 

beradanya benda-benda materi. Manusia berada bersama manusia lain sedangkan 
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benda materi bermakna karena adanya manusia. Eksistensialisme mengakui 

bahwa apa yang dihasilkan sains cukup asli, namun tidak memiliki makna 

kemanusiaan secara langsung. Bagi eksistensialisme, benda-benda materi, alam 

fisik, dunia yang berada diluar manusia tidak akan bermakna atau tidak memiliki 

tujuan apa-apa kalau terpisah dari manusia.  

Tujuan pendidikan menurut aliran filsafat ini adalah untuk mendorong 

individu mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, kurikulum yang 

diyakini baik adalah kurikulum yang dapat memberikan kebebasan yang luas pada 

siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pencarian dan menarik 

kesimpulan sendiri. Mata pelajaran merupakan materi dimana individu akan dapat 

menemukan dirinya dan kesadaran akan dunianya. Sehingga, tidak ada satu mata 

pelajaran tertentu yang lebih penting dari yang lainnya, karena setiap siswa 

memiliki kecenderungan yang berbeda. Namun, kurikulum eksistensialisme 

memberikan perhatian yang besar pada humaniora dan seni, karena kedua materi 

tersebut diperlukan agar individu dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan 

gambaran dirinya.  

Guru menurut filsafat ini berperan untuk memberikan semangat kepada 

siswa untuk memikirkan dirinya, membimbing dan mengarahkan siswa dengan 

seksama agar siswa mampu mengontrol dirinya dalam kebebasan akademik yang 

dimiliki, semua peran tersebut dijalankan melalui proses diskusi.  Oleh karena itu, 

dalam filsafat ini guru harus hadir dalam kelas dengan wawasan yang luas agar 

bisa menghasilkan diskusi yang baik. Dalam diskusi tersebut, siswa berhak untuk 

menolak interpretasi guru tentang pelajaran.  
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2. Filsafat Pendidikan Perenialisme 

Perenialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada 

abad kedua puluh. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang 

menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perenialisme memandang situasi 

dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama 

dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, perlu ada 

usaha mengamankan ketidakberesan tersebut. 

Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses 

mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. 

Perenialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan, selain kembali pada prinsip-

prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk sikap kebiasaan, bahwa 

kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu (Yunani Kuno) dan kebudayaan 

pertengahan abad. 

Kurikulum menurut kaum parenialisme harus menekankan pertumbuahan 

intektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi “terpelajar secara kultural” 

para siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang ini (seni dan sains) yang 

merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang dicipkan manusia. Berkenaan 

dengan bidang kurikulum, hanya satu pertanyaan yang diajukan: Apakah para 

siswa memperoleh muatan yang mempresentasikan usaha-usaha paling tinggi 

dalam bidang itu?  

Berdasarkan filsafat parenialisme tugas utama pendidikan adalah guru, 

dimana tugas pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

peserta didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya adalah guru. Dalam hal ini 
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guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas. 

3. Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme 

Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. 

Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya 

memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada 

pada saat sekarang ini. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan 

Harrold Rugg pada tahun 1930, yang ingin membangun masyrakat baru yaitu 

masyarakat yang pantas dan adil. Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus 

mendominasi atau mengarahkan perubahan atau rekonstruksi pada tatanan sosial 

saat ini. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran terdidik yang 

berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi 

manusia dalam skala global, dan memberi keterampilan kepada mereka agar 

memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.  

Melalui suatu pendekatan rekonstruksionis sosial pada pendidikan, para 

siwa belajar metode-metode yang tepat untuk berurusan dengan krisis-krisis 

signifikan yang melanda dunia, seperti: perang, depresi ekonomi, terorisme 

internasional, kelaparan, inflasi dan percepatan peningkatan teknologi. Kurikulum 

disusun untuk menyoroti kebutuhan akan beragam reformasi sosial, apabila 

dimungkingkan, membolehkan siswa untuk memiliki pengalaman tangan pertama 

dalam berbagai kegiatan reformasi. Para guru menyadari bahwa mereka dapat 

memainkan suatu peran yang signifikan dalam kontrol dan penyelesaian 
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permasalahan-permasalahan, dimana mereka dan para siswa tidak perlu terpukul 

oleh krisis-krisis yang dialami. 

Guru harus menyadarkan anak terdidik terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi manusia, membantu terdidik mengidentifikasi masalah-msalah untuk 

dipecahkan, sehingga terdidik memiliki kemampuan memecahkan masalah 

tersebut. Guru harus mendorong terdidik untuk dapat berpikir alternative dalam 

memecahkan masalah  tersebut. Lebih jauh guru harus mampu menciptakan 

aktivitas belajar yang berada secara serempak.  

4. Filsafat Pendidikan Esensialisme 

Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis 

dan memberi anak-anak pengajaran yang logis yang mempersiapkan mereka 

untuk hidup, sekolah tidak boleh mencoba mempengaruhi atau menetapkan 

kebijakan-kebijakan sosial. Tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk 

meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang 

terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan 

suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan telah dikenal.  

Kurikulum esensialisme menerapkan pengajaran fakta-fakta: kurikulum itu 

kurang memiliki kesabaran dengan pendekatan-pendekatan tidak langsung dan 

introspeksi yang diangkat oleh kaum progresivisme. Beberapa orang esensialis 

bahkan memandang seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa 

mata pelajaran IPA dan teknik serta kejujuran yang sukar adalah hal-hal yang 

benar-benar-benar penting yang diperlukan siswa agar dapat member kontribusi 

pada masyarakat. Penguasaan terhadap materi kurikulum tersebut merupakan 
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dasar yang esensial bagi general education (filsafat, matematika, IPA, sejarah, 

bahasa, seni, dan sastra) yang diperlukan dalam hidup. Belajar dengan tepat 

berkaitan dengan disiplin tersebut akan mampu mengembangkan pikiran 

(kemampuan nalar) siswa dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik 

sekitarnya. Di pendidikan dasar berupa membaca, menulis, dan berhitung. 

Keterampilan berkomunikasi adalah esensial untuk mencapai prestasi skolastik 

hidup sosial yang layak. Kurikulum sekolah berisikan apa yang harus diajarkan. 

Guru harus terdidik. Secara moral ia merupakan orang yang dapat 

dipercaya, dan secara teknis harus memiliki kemahiran dalam mengarahkan 

proses belajar.  Dalam hal ini penanan guru kuat dalam mempengaruhi dan 

menguasi kegiatan kegiatan dikelas. Guru juga berperan dalam pengawasan nilai 

nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 4 aliran filsafat 

dalam pendidikan yang terdiri dari eksistensialisme, esensialisme, perenialisme 

dan rekonstruktivisme. Dalam setiap aliran terdapat landasan peran guru dan 

pengembangan kurikulum bagi penyelenggaraan pendidikan.  

2.1.1.3 Pengertian Pendidikan 

Aktivitas  kerja pendidikan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang 

memilki lapangan dan jangkauan yang sangat luas mencangkup semua 

pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Pendidikan dapat 

diartikan dari berbagai sudut pandang, seperti pendidikan berwujud sebagai suatu 

sistem, pendidikan berwujud sebagai suatu proses, dan pendidikan berwujud 
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sebagai suatu hasil. Dalam Munib (2012: 30) terdapat beberapa pengertian 

pendidikan menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya 

upaya untuk memajukkan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelek), dan tubuh anak. 

b. Crow and crow menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses yang berisi 

berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya 

dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari 

generasi ke generasi. 

c. John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan 

paksaan, yang terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat. 

d. Dictionary of Education menyatakan, bahwa pendi dikan adalah proses 

seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah 

laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang 

dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga ia 

dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal. 

e. Driyakarya menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan 

manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani, itulah disebut mendidik.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk memperbaiki diri sendiri serta 

orang lain (anak didik) menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya yang 
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berlangsung sepanjang hayat. Itulah mengapa pendidikan sangat penting untuk 

semua manusia. 

2.1.1.4 Konsep Dasar Pendidikan  

Menurut Munib (2012), ada beberapa konsepsi dasar tentang pendidikan 

diantara sebagai berikut. 

a. Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup (life long education). Dalam hal 

ini berarti bahwa usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu lahir dari 

kandungan ibunya sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima 

pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. 

b. Bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

c. Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan, karena pendidikan 

manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. 

Nilai-nilai yang terpenting dalam mendefinisikan pendidikan adalah 

menyediakan lingkungan yang aman dan melakukan pemberdayaan bagi anak 

didik, sehingga mereka berpeluang memenuhi kebutuhan dalam makna ideal. 

Hasil pendidikan yang diharapkan sebagai prioritas adalah tumbuh kembangnya 

anak secara optimal dibuktikan dengan kemampuan menjalani hidup, serta 

memberikan kontribusi pada keluarga dan masyarakat. 

2.1.1.5 Tujuan dan Fungsi Pendidikan  

Menurut Lengeveld (dalam Munib, 2012: 45) menyebutkan adanya 

berbagai tujuan pendidikan, yakni sebagai berikut: 
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a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi 

tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan ini berakar dari tujuan hidup dan 

berhubungan dengan pandangan tentang hakikat manusia, tentang apa tugas dan 

arah hidup manusia di dunia. 

b. Tujuan Tidak Sempurna 

Tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap adalah tujuan yang menyangkut 

segi-segi tertentu seperti kesusialaan, keagamaan, kemasyarakatan, keindahan, dll. 

Kesemuanya itu tidak terlepas dari tujuan umum. 

c. Tujuan Sementara 

Disebut sebagai tujuan sementara karena merupakan tempat 

pemberhentian sementara. Contoh dari tujuan sementara yaitu belajar membaca, 

berhitung, dsb. Semua itu merupakan jalan untuk mencapai tujuan sebenarnya 

yang lebih tinggi tingkatannya dalam kehidupan.  

d. Tujuan Perantara 

Tujuan ini ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sementara. Sebagai 

contoh yaitu dalam mata pelajaran aritmatika tujuan sementaranya adalah anak 

dapat menguasai perkalian bilangan satu sampai seratus. 

e. Tujuan Insidental 

Tujuan ini hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terlepas demi saat 

dalam proses menuju pada tujuan umum. 
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f. Tujuan Khusus 

Tujuan ini pengkhususan dari tujuan umum. Misalnya sehubungan dengan 

gender, maka diselenggarakan sekolah SMK (khusus putrid) dan STM (khusus 

putra). Sedangkan fungsi pendidikan secara nyata tertuang dalam UU No. 20 

Tahun 2003 tentang sisdiknas bahwa di Indonesia, pendidikan nasional 

dikonsepkan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa. Pendidikan juga berfungsi mengoptimalkan kondisi atau potensi dasar 

siswa. Fungsi pendidikan sesungguhnya dalah membangun manusia yang 

beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat (Danim, 2011: 45) 

 Sedangkan tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam Sanjaya (2007: 

110) dalam pendidikan terdapat empat pilar pendidikan universal yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut.   

a. Learning to know 

  Belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau 

hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. 

b. Learning to do 

   Belajar itu bukan hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan 

akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir 

penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan global. 
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c. Learning to be 

  Belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan 

kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu 

dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab manusia. 

d. Learning to live together 

  Belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara 

individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau 

mengasingkan diri dari kelompoknya. 

Adapun tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dirumuskan 

mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Tujuan pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

2.1.1.6 Tujuan Pendidikan Dasar 

Adapun tujuan operasional pendidikan Sekolah Dasar (SD), dinyatakan di 

dalam kurikulum pendidikan dasar, yaitu memberi bekal kemampuan dasar untuk 

membaca, menulis dan berhitung, wawasan dan keterampilan dasar yang berguna 

bagi siswa berdasarkan tingkat perkembangannya. Selain itu, ia juga untuk 

mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan pada tahapan selanjutnya, yakni 

pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). 
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Tujuan dari pendidikan Sekolah Dasar teruraikan seperti berikut : 

a. Membekali kemampuan untuk membaca, menulis, serta berhitung. 

b. Memberikan wawasan serta keterampilan dasar yang berguna untuk siswa 

berdasarkan tingkat perkembangan yang bersangkutan. 

c. Proses mempersiapkan siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan di sekolah 

lanjutan tingkat pertama (SLTP). 

Sekolah dasar bisa didefinisikan sebagai kegiatan yang dalam hal ini 

mendasari 3 (tiga) aspek dasar, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Ketiga aspek tersebut adalah landasan pendidikan yang paling penting. Manusia 

membutuhkan prilaku atau sikap hidup yang positif untuk bisa menjalani 

kehidupan secara baik dan tentram. Manusia juga membutuhkan dasar-dasar 

pengetahuan suapaya ketika berinteraksi tidak buta informasi. Selain itu, setiap 

manusia juga membutuhkan keterampilan. 

2.1.2 Hakikat Kurikulum PKn 

2.1.2.1 Pengertian Kurikulum 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  

Alberty (dalam Susilana dan Hernawan, 2011: 2) memandang kurikulum 

sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 
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Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.  

Hasan (dalam Chamisijatin, 2008: 1.6) mengemukakan bahwa suatu 

kurikulum bersifat fleksibel, yang mengandung dua posisi. Posisi pertama 

berhubungan dengan fleksibilitas sebagai suatu pemikiran kependidikan bagi 

pendidikan dan pelatihan. Pengertian kedua yaitu sebagai kaidah pengembang 

kurikulum. Terdapatnya posisi pengembang ini karena adanya perubahan pada 

pemikiran kependidikan atau kepelatihan.  

Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan kurikulum adalah seperangkat 

rencana yang disusun untuk dijadikan pedoman yang diberikan kepada siswa 

dibawah tanggung jawab sekolah yang bersifat fleksibel. 

2.1.2.2 Kurikulum PKn  

Kurikulum PKn adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran 

pendidikan Kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan 

berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu untuk meningkatkan 

partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas 

dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan 

(Ruminiati, 2007).  

Winataputra ( dalam Ruminiati, 2007) kemasan kurikuler pendidikan 

pancasila secara historis kurikuler telah mengalami pasang surut. Dalam 

kurikulum sekolah sudah dikenal mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan 

Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral 
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Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, 

dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003.  

2.1.2.3 Pengembangan Kurikulum Pkn di SD 

Standar kompetensi dan kompetensi  dasar menjadi arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan  

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar 

Penilaian (Ruminiati, 2007).  

Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah  

didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006 

yaitu: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan  peserta 

didik dan lingkungannya.  Peserta didik memiliki posisi sentral untuk 

mengembangkan kompetensinya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.  

2. Beragam dan terpadu.  Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan 

keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis 

pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat serta 

status social ekonomi dan gender. 

3. Tanggap terhadap perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

Pengembangan kurikulum didasarkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan 

dan teknologi  dan seni berkembang secara dinamis sehingga semangat dan isi 
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kurikulum akan mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan 

secara tepat perkembangan iptek dan seni. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum melibatkan 

seluruh stake holder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan 

kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.  

5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Pengembangan kurikulum disesuaikan  

dengan subtansi  yang mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang 

kajian keilmuan serta mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 

berkesinambungan antar semua jenjang  pendidikan. 

6. Belajar sepanjang hayat. Pengembangan kurikulum diarahkan pada proses 

pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pengembangan 

kurikulum memperhatikan kepentingan nasional dan daerah  untuk 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Kurikulum PKn  

Prinsip penyajian dalam PKn menurut Wahab (dalam Fathurrohman dan 

Wuryandani, 2010: 25) ada empat yaitu sebagai berikut: 

a. Dari mudah ke sukar  

Prinsip ini digunakan dalam pengajaran khususnya dalam pendidikan nilai, 

moral, dan teori-teori pendidikan. Untuk memahami hal-hal yang bersifat sukar 

dimulai dari yang bersifat mudah. Apabila di lihat dari prinsip perkembangan 

anak, prinsip ini memang sangat tepat untuk siswa SD. 
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b. Dari sederhana ke rumit  

Prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan moral yang 

berkenaan dengan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-haari. 

Jadi konsep atau nilai dan moral temasuk dalam hal ketrampilan (skill) mulai dari 

yang sederhana ke yang rumit. 

c. Dari yang bersifat konkret ke abstrak  

Siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menaangkap hal-hal yang sifatnya 

kongkrit dari pada yang sifatnya abstrak. Guru dapat memberikan contoh-contoh 

sederhana yang dapat di tiru oleh siswa. Media sangat di perlukan untuk 

mengkongkritkan sesuatu hal yang di rasa sangat di perlukan guna mempermudah 

pemahaman siswa. 

d. Dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas  

Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak adalah 

lingkunga keluarga. Dalam keluarga anak lebih banyak melakukan interaksi. 

Namun apakah lingkungan keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama 

dalam memperoleh pendidikan. 

2.1.3 Belajar dan Mengajar 

2.1.3.1 Hakikat Belajar 

 Menurut Slavin (dalam Anni dan Rifa‟i, 2012: 66) definisi dari belajar 

adalah perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pengalaman sangat 

mempengaruhi dalam perubahan perilaku. Pengalaman yang baik akan mengubah 

perilaku seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya.   
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 Hamalik (2015: 27) belajar merupakan modifikasi atau memperteguh 

kelakukan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening o behavior through experiencing). Dari pengertian ini, dapat 

diambil sebuah pemahaman bahwa belajar ialah suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 

luas dari itu, yakni mengalami.  

 Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

 Berdasarkan  uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang disebabkan oleh 

pengalaman guna memperoleh pengetahuan. 

2.1.3.2 Prinsip – prinsip Belajar 

 Menurut Burton (dalam Hamalik, 2015: 31) ada 16 prinsip-prinsip belajar 

sebagai berikut: 

1. proses belajar ialah pengalaman, bernuat, mereaksi, dan melampui  (under 

going); 

2. proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran-

mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu; 

3. pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid; 

4. pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri yang 

mendorong motivasi yang kontinu; 

5. proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan; 
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6. proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid; 

7. proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pangalaman 

dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaiakan dengan kematangan murid; 

8. proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan kemajuan; 

9. poses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur; 

10. hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah; 

11. proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang 

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan; 

12. hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan; 

13. hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya; 

14. hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik; 

15. hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengan 

kecepatan yang berbeda-beda; 

16. hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah (adaptable), jadi tidak sederhana dan statis. 

  Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, menurut Soekamto 

dan Winataputra (dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 16) seorang guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip belajar sebagai berikut: (a) apapun yang 
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dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain; (b) setiap siswa 

belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya; (c) siswa akan dapat belajar dengan 

baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan 

selama proses belajar; (d) penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang 

dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti; (e) motivasi belajar 

siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaaan 

penuh atas belajarnya. 

  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar dilatar 

belakangi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal atau kondisi yang berasal 

dari dalam dan luar pembelajar.  

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

 Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf 

individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak, karena terjadi secara 

mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat 

diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan 

sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut bisa dalam hal pengetahuan, afektif, 

maupun psikomotoriknya (Baharuddin dan Wahyuni, 2007: 16). 

 Anni dan Rifa‟i (2012 : 80) faktor-fakor yang memberikan kontribusi 

terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta 

didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu 

kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan 
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berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Proses belajar tidak 

terlepas dari aktivitas guru dalam mengajar.  

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi internal dan 

kondisi eksternal berkontribusi terhadap proses dan hasil belajar. 

2.1.3.4 Motivasi Belajar Siswa 

 Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak di dalam kelas. Anni dan Rifa‟i (2012: 137) menyebutkan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang meliputi: (1) sikap, (2) 

kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) kompetensi, (6) dan penguatan.  

 Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut: (1) memberi 

angka, (2) pujian, (3) hadiah, (4) kerja kelompok, (5) persaingan, (6) tujuan dan 

level of aspiration, (7) sarkasme, (8) penilaian, (9) karyawisata dan ekskursi, (10) 

film pendidikan, (11) belajar melalui radio (Hamalik, 2015: 166). Sedangkan 

Gage & Berliner (dalam Slameto, 2010: 176) menyarankan sejumlah cara untuk 

meningkatkan motivasi siswa, yaitu melalui: pergunakan pujian verbal, 

pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana, bangkitkan rasa ingin tahu siswa dan 

keinginannya untuk mengadakan eksplorasi, pergunakan materi-materi yang 

sudah dikenal sebagai contoh, dsb. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa siswa perlu dimotivasi 

agar ia mau melakukan belajar dengan beberapa cara yang sesuai.  
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2.1.3.5 Aktivitas Belajar Siswa 

 Djamarah (2010: 349) pembelajaran berbasis aktivitas siswa merupakan 

pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk 

memproleh hasil belajar perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

secara seimbang. Secara umum tujuan dari pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

ini bertujuan membantu anak didik agar bisa belajar mandiri dan kreatif untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat membentuk 

kepribadian mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 Dierich (dalam Hamalik, 2015: 172) macam-macam aktivitas belajar 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. kegiatan-kegiatan visual 

b. kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

c. kegiatan-kegiatan mendengarkan 

d. kegiatan-kegiatan menulis 

e. kegiatan-kegiatan menggambar 

f. kegiatan-kegiatan metrik 

g. kegiatan-kegiatan mental 

h. kegiatan-kegiatan emosional 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa tidak 

hanya untuk memperoleh pengetahuan, namun untuk memperoleh keterampilan 

dan sikap yang dapat membentuk kepribadian mandiri sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 
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2.1.3.6  Hasil Belajar 

Gagne dan Brigss (dalam Solihatin, 2013:6) mengklasifikasikan hasil 

belajar menjadi lima kategori yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

informasi verbal, keterampilan motorik dan sikap. Hasil belajar ranah kognitif 

Gagne dipilah menjadi tiga yaitu, informasi verbal, keterampilan intelektual, dan 

strategi kognitif. Hasil belajar motorik berhubungan dengan melakukan gerakan 

tubuh dengan lancar dan tepat, sedangkan hasil belajar sikap merupakan suatu 

kondisi mental yang mempengaruhi pemilihan perilakunya. Hasil belajar itu 

diperoleh dari interaksi siswa dengan lingkungan yang sengaja direncanakan guru 

dalam perbuatan mengajarnya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat diperoleh 

dari hasil interaksi guru dan siswa yang dapat diamati berupa hasil belajar secara 

intelektual maupun sikap. 

2.1.3.7 Pengertian Mengajar 

 Terdapat beberapa pengertian tentang mengajar, menurut Hamalik (2015: 

44) pengertian mengajar bersumber dari 6 pendapat yang dipandang sebagai 

pendapat yang lebih menonjol. Pertama, mengajar ialah menyampaikan 

pengetahuan kepada peserta didik atau murid di sekolah. Kedua, mengajar adalah 

mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan 

sekolah. Ketiga, mengajar adalah usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Keempat, mengajar atau mendidik itu 

adalah memberikan bimbingan belajar kepada murid. Kelima, mengajar adalah 

kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai 
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tuntutan masyarakat. Keenam, mengajar adalah proses membantu siswa 

menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.  

 Menurut Witherington (dalam Marno dan Idris, 2008: 41) pada hakikatnya 

mengajar adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan 

kegiatan belajar siswa. Hal ini mengandung pengertian bahwa proses mengajar 

oleh guru menghadirkan  proses belajar pada pihak siswa yang berwujud 

perubahan tingkah laku, meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, 

pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

proses yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan pengetahuan kepada peserta 

didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa belajar dan mengajar merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan. 

2.1.3.8 Belajar dan Mengajar Efektif  

 Menurut Usman (2013: 21) dalam menciptakan kondisi belajar mengajar 

yang efektif sedikitnya ada lima jenis variabel yang menentukan keberhasilan 

belajar siswa, sebagai berikut: melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan 

perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, prinsip individualitas, peragaan 

dalam pengajaran. Slameto (2010: 73) menjelaskan bahwa cara belajar yang 

efektif ada 3 hal, yaitu: 

1. Perlunya Bimbingan 

  Kecakapan dan ketangkasan belajar berbeda tiap individunya. Walaupun 

demikian kita dapat membantu siswa dengan memberi petunjuk-petunjuk umum 

tentang cara belajar yang efisien. Ini tidak berarti bahwa mengenal petunjuk-
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petujuk itu dengan sendirinya akan menjamin sukses siswa. Sukses hanya tercapai 

berkat usaha keras. 

2. Kondisi dan Strategi Belajar 

  Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif perlu memperhatikan 

kondisi internal, kondisi eksternal, dan strategi belajar.  

3. Metode Belajar  

  Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, 

kecakapan, dan keterampilan, cara-cara yang dipakai itu akan mempengaruhi 

belajar itu sendiri. Uraian ini membahas kebiasaan belajar yang mempengaruhi 

belajar, khusunya pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat 

catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan tugas. 

  Sudjana (dalam Djamarah dan Zain, 2010: 39) menyatakan bahwa 

mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Pada tahap 

berikutnya mengajar adalah proses memberikan bimbingan/bantuan kepada anak 

didik dalam melakukan proses belajar. 

 Mengajar yang efektif menurut Slameto (2010: 93) ialah mengajar yang 

dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Untuk melaksanakan mengajar 

yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: (a) belajar secara aktif, baik 
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mental maupun fisik; (b) guru harus banyak menggunakan metode ketika 

mengajar; (c) motivasi; (d) kurikulum yang baik dan seimbang; (e) guru perlu 

mempertimbangkan perbedaan individual.   

2.1.3.9 Masalah-masalah Belajar 

 Dalam proses belajar tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pasti 

terdapat masalah atau hambatan untuk mencapai keberhasilan. Subini (2011: 42) 

macam-macam gangguan belajar pada anak sebagai berikut: 

a. Learning Disorder 

  adalah keadaan ketika proses belajar seseorang terganggu karena 

timbulnya respon yang bertentangan. 

b. Distractability 

  adalah anak dengan gangguan ini tidak dapat membedakan stimulus yang 

penting dan tidak. 

c. Learning Disabilities 

  adalah ketidakmampuan seseorang mengacu pada gejala ketika anak anak 

tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 

d. Learning Disfunction 

  adalah gejala yang menunjukkan ketika proses belajar mengajar seseorang 

tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda 

subnormalitas mental, gangguan alat indra atau gangguan psikologis lainnya.  

e. Under Achiever  

  adalah mengacu pada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual 

di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah 
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f. Slow Learner 

  adalah anak yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan anak lain yang memiliki tingkat 

potensi intelektual sama.  

  Majid (2013: 226) masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang 

dialami oleh seseorang murid dan manghambat kelancaran proses belajarnya. 

Terdapat masalah-masalah belajar dapat digolongkan atas: 

a. Sangat cepat dalam belajar 

b. Keterlambatan akademik 

c. Lambat belajar 

d. Penempatan kelas 

e. Kurang motif dalam belajar 

f. Sikap dan kebiasaan buruk 

2.1.3.10 Cara mengatasi Kesulitan Belajar  

 Ada beberapa alternatif pemecahan kesulitan belajar, Wiyani & Irham 

(2014: 286) yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Jika sumber kesulitan belajar dari faktor bawaan dan kemampuan dasar belajar, 

dapat dilakukan penyaluran kepada program pendidikan tertentu yang lebih 

sesuai dengan tingkat kecerdasan atau jenis bakatnya. 

b. Jika sumber kesulitan belajar dari pribadi siswa misal sikap, kebiasaan, minat, 

motivasi, dan sebagainya, maka masih ada kemungkinan mengatasi melalui 

penciptaan conditioning dan pembelajaran inovatif. 
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c. Jika sumber kesulitan belajar dari luar siswa, akan sangat mungkin diatasi 

terutama jika menyangkut lingkungan sekolah. Namun sangat tergantung 

kondisi sekolah dan lingkungan yang bersangkutan.  

2.1.4 Pembelajaran 

2.1.4.1 Hakikat Pembelajaran  

 Menurut Briggs (dalam Anni dan Rifa‟i, 2012 : 157) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu 

membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik 

melakukan self instruction dan sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, yaitu 

jika bersumber antara lain dari pendidik.  

 Gagne (dalam Anni dan Rifa‟i, 2012 : 158) pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta 

didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Marno dan Idris (2008: 183) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan upaya 

pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara terus menerus 

selama manusia hidup. Isi dan proses pembelajaran perlu terus dimutakhirkan 

sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat. 

 Dari beberapa pengertian tentang pembelajaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan secara 

terus menerus untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

guru agar terjadi proses belajar pada diri anak didik.  
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2.1.4.2 Model Pembelajaran  

  Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dan 

mencanangkan pembelajaran di kelas (Suprijono, 2009:46). Menurut Soekamto 

dan Trianto (2009:22) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.   

1. Pembelajaran Kontekstual  

Menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 200) pembelajaran konteksual merupakan 

konsep belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memotivasi peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan nyata, seperti 

anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, serta mempersyaratkan belajar dan 

bekerja keras. Menurut Mulyasa (dalam Winarno, 2013: 76) langkah-langkah 

dalam pembelajaran kontekstual meliputi:  

a. Kembangkan pemikiran anak bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya (KONSTRUKTIVISME). 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik (INQUIRY). 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya (BERTANYA). 

d. Ciptakan masyarakat belajar (MASYARAKAT BELAJAR). 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran (PEMODELAN). 
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f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan (REFLEKSI). 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara (PENILAIAN 

AUTENTIK). 

  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual merupakan konsep belajar mengajar yang mengaitkan isi materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata untuk membantu siswa memahami 

materi.  

2. Pembelajaran PAIKEM 

 Djamarah (2010: 369) pembelajaran PAIKEM adalah sebuah 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan 

yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, 

dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru 

menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaatan 

lingkungan), supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Djamarah 

(2010: 380) adapun prinsip pembelajaran PAIKEM antara lain:  

a. Mengalami, peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun 

emosional 

b. Komunikasi, kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi 

antara guru dan peserta didik 

c. Interaksi, kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi multi arah 

d. Refleksi, kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan 

kembali apa yang telah dilakukan. 
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Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa  model pembelajaran PAIKEM 

merupakan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan 

yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. 

3. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran untuk memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa dengan melibatkan beberapa mata pelajaran. 

Prioritas pembelajaran tematik adalah terciptanya pembelajaran bersahabat, 

menyenangkan dan bermakna. Karakteristik pembelajaran tematik adalah pada 

siswa, fleksibel tidak ada pemisahan mata pelajaran dan dapat mengembangkan 

bakat sesuai dengan minat siswa, menumbuhkembangkan kreativitas siswa, 

kemampuan sosial, belajar bertahan lama, dan menumbuhkan kemampuan 

memecahkan masalah (Anitah, 2008: 2.33).  

4. Pembelajaran Kooperatif  

Slavin (dalam Ridho, 2011) pembelajaran koooperatif merupakan salah 

satu bentuk pembelajaran yang didasarkan paham konstruktivis yang 

berpandangan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan secara 

sadar strateginya sendiri dalam belajar, sedangkan guru membimbing siswa ke 

tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

beberapa ciri-ciri yang meliputi: setiap anggota memiliki peran, terjadi hubungan 

interaksi langsung di antara siswa, setiap anggota kelompok bertanggung jawab 

atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, guru membantu 
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mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu pembelajaran berkelompok dimana guru hanya 

bertugas membimbing siswa ke tingkat pengetahuan lebih tinggi.  

5. Pembelajaran Berbasis Masalah  

Menurut Maricopa Community Colleges, Centre for Learning and 

Instruction (dalam Huda, 2014: 272) pembelajaran berbasis masalah merupakan 

kurikulum sekaligus proses. Kurikulumnya meliputi masalah-masalah yang dipilih 

dan dirancang dengan cermat yang menuntut upaya kritis siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, menyelesaikan masalah, belajar mandiri, dan memilki 

skill partisipasi yang baik. Sementara itu, proses pembelajaran berbasis masalah 

mereplikasi pendekatan sistematik yang sudah banyak digunakan dalam 

menyelesaikan masalah atau memenuhi tuntutan-tuntutan dalam dunia kehidupan 

dan karir. Ada 3 elemen yang dasar yang seharusnya muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah yakni: menginisiasi pemicu/masalah awal, 

meneliti isu-isu yang teridentifikasi sebelumnya, dan memanfaatkan pengetahuan 

dalam memahami lebih jauh situasi masalah.  

2.1.4.3 Prinsip Pembelajaran  

 Menurut Sukamto (dalam Rifa‟i dan Anni, 2011: 197-199) teori belajar 

tertentu, teori tingkah laku dan prinsip-prinsip pengajaran dalam implementasinya 

akan berintegrasi menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip 

pembelajaran meliputi: 
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a. Prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik 

  Pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar dengan baik apabila:  

a) Peserta didik berpartisipasi secara aktif. 

b) Materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis 

dan logis. 

c) Tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan. 

b. Prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif 

  Delapan prinsip pembelajaran yang digali dari teori kognitif Bruner dan 

Ausuble yaitu bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila:  

a) Menekankan akan makna pemahaman, 

b) Mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tetapi perlu disertai 

proses transfer secara lebih luas, 

c) Menekankan adanya pola hubungan, seperti bahan dan arti, atau bahan yang 

telah diketahui dengan struktur kognitif, 

d) Menekankan pembelajaran prinsip dan konsep, 

e) Menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif, 

f) Obyek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam 

bentuk eksperimen dalam situasi laboratories, 

g) Menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi, dan  

h) Perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna. 

c. Prinsip pembelajaran dari teori humanisme 

 Belajar adalah bertujuan memanusiakan manusia. Anak yang berhasil 

dalam belajar apabila dapat mengaktualisasi dirinya dengan lingkungan maka 
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pengalaman dan aktivitas peserta didik merupakan prinsip penting dalam 

pembelajaran humanisme 

d. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan 

 Ranah tujuan pembelajaran dapat dibedakan atas ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran ranah tertentu, 

diperlukan prinsip pembelajaran yang tidak sama, terutama prinsip yang mengatur 

prosedur dan pendekatan pembelajaran itu sendiri. 

e. Prinsip pembelajaran konstruktivisme 

 Prinsip yang nampak dalam pembelajaran ini adalah: 

a) Pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting, 

b) Berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat dimanipulasi para 

peserta didik, 

c) Pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator 

bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar, 

d) Program pembelajaran dibuat bersama peserta didik agar mereka benar-benar 

terlibat dan bertanggung jawab (kontrak pembelajaran), dan 

e) Strategi pembelajaran, student-centered learning, dilakukan dengan belajar 

aktif, belajar mandiri, kooperatif dan kolaboratif. 

f. Prinsip pembelajaran bersumber dari azas mengajar 

 Bertolak dari pengertian bahwa keberhasilan mengajar perlu diukur dari 

bagaimana partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar dan seberapa 

hasil yang dicapai. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut ahli-ahli didaktik 

mengarahkan perhatian kepada tingkah laku pendidik sebagai organisator proses 
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belajar mengajar. Maka timbullah azas-azas mengajar, yaitu suatu kaidah bagi 

pendidik-pendidik dalam bertingkah laku mengajar agar lebih berhasil.  

2.1.4.4 Perencanaan Pembelajaran 

 Anitah (2008: 12.8) menyatakan bahwa secara praktis penyusunan 

perencanaan pembelajaran guru sudah harus menguasai bagaimana menjabarkan 

kompetensi dasar menjadi indikator, bagaimana dalam memilih materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, bagaimana memilih alternatif 

metode mengajar yang dianggap paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar, 

dan bagaimana mengembangkan evaluasi belajar. 

 Menurut Sumantri dalam Mulyasa (2013: 159) bahwa perencanaan yang 

baik sangat membantu pelaksanaan pembelajaran, karena baik guru maupun 

peserta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dan cara 

mencapainya. Rencana pembelajaran mencerminkan apa yang dilakukan guru 

dalam memberikan kemudahan belajar peserta didik, bagaimana melakukannya, 

dan mengapa guru melakukan itu (Mulyasa, 2013: 159). 

 Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran menurut Majid 

(2012: 22-23) diantaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 

b. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur 

yang terlibat dalam kegiatan. 

c. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun siswa. 

d. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat 

diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 
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e. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 

f. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.  

2.1.4.5 Komponen-komponen Pembelajaran 

 Komponen-komponen dalam pembelajaran menurut Anni dan Rifa‟i 

(2012:159) meliputi : (1) tujuan, tujuan yang secara eksplisit diupayakan 

pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran adalah instructional effect biasanya 

itu berupa pengetahuan, dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara 

eksplisit dalam TPK semakin spesifik dan operasional; (2) subjek belajar, subjek 

belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan 

sebagai subjek sekaligus obyek; (3) materi pelajaran, juga merupakan komponen 

utama dalam proses pembelajaran, karena akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran; (4) strategi pembelajaran, strategi pembelajaran 

merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini 

efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran; (5) media pembelajaran, 

merupakan alat/wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran 

untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran; (6) penunjang, komponen 

penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, 

buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.  

 Menurut Bafadhal (dalam Fitri, 2012: 81) ada tiga indikator pembelajaran 

unggulan. Pertama, dapat melayani semua siswa (bukan hanya pada sebagian 

siswa). Kedua, semua anak mendapatkan pengalaman belajar semaksimal 

mungkin. Ketiga, walaupun semua siswa mendapatkan pengalaman belajar 
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maksimal, prosesnya sangat bervariasi bergantung pada tingkat kemampuan anak 

yang bersangkutan. 

2.1.4.6 Karakteristik Pembelajaran di Kelas Tinggi  

 Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi (kelas 4,5,6) adalah suatu 

pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan 

siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya (menyelesaikan 

soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, 

melipatkan, dan membagi). 

 Banyak strategi belajar yang digunakan dalam proses belajar di kelas 

tinggi Sekolah Dasar, di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar 

kelompok, observasi atau pengamatan, inkuiri, pemecahan masalah, dan 

diskaveri. 

 Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas tinggi di Sekolah Dasar 

dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan 

siswa berani berargumentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendorong 

siswa supaya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki sikap jujur 

terhadap dirinya dan orang lain.  

 Pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya kelas tinggi banyak 

menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah, menggunakan pendekatan 

konstruktivis, melakukan aktivitas menyelidiki, meneliti, dan membandingkan, 

disamping masih menggunakan metode-metode seperti ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab. Itu sebabnya guru dituntut kaya akan pengalaman dan kemampuan 

mengajar (Anitah, 2008).  
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2.1.5 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

 Menurut Winataputra (dalam Ruminiati, 2007: 1-25) Pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga yang 

pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 1949. Undang-undang ini 

berisi diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan 

status sebagai warga negara Indonesia. 

 Di dalam kurikulum 2004 pedoman khusus pengembangan silabus dan 

penilaian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang ingin membentuk warga negara yang memilki keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan YME, menguasai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sesuai 

dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraannya. 

 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni 

pada pasal 37 menyebutkan bahwa program kurikuler pendidikan 

kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan tinggi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 

2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas dikenal dua muatan wajib, yaitu pendidikan 

Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada dua muatan ini wajib 

dirumuskan menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Selanjutnya, PKn di Sekolah Dasar terdiri dari 24 Standar Kompetensi yang 

dijabarkan dalam 53 Kompetensi Dasar.  
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2.1.5.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

  Fathurrohman dan Wuryandani (2010: 7) menjelaskan ada empat tujuan 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: (a) berpikir secara kritis, 

rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) berpartisipasi 

secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (c) berkembang secara positif 

dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (d) 

berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.   

2.1.5.3 Pembelajaran PKn SD 

 Menurut Ruminiati (2007: 1.14) pelajaran PKn merupakan salah satu 

pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung 

pada pendidikan afektif. Sedangkan sikap seseorang khususnya anak-anak banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan 

teman bermainnya. Ruang lingkup mata pelajaran PKn di sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek berikut: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaaan, cinta 

lingkungan, kebanggaaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan, dan jaminan keadilan. 

2. Norma, hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, peraturan-peraturan 
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daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, system 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional 

3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

pepenghormatan dan perlindungan HAM 

4. Kebutuhan warga Negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi, persamaan, kedudukan 

warga Negara 

5. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 

dasar Negara dengan konstitusi 

6. Kekuasaan dan politik meliputi: pemerintah desa dan kecamatan, pemerintahan 

daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya 

politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system pemerintahan, 

pers dalam masyarakat demokrasi 

7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi 

Negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalaan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka. 

8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan Internasional, dan 

organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.  
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2.1.5.4 Keterampilan Bertanya pada Pembelajaran PKn SD 

 Jenis keterampilan bertanya ada 2 macam yaitu, bertanya tingkat dasar dan 

bertanya tingkat lanjutan. Keterampilan bertanya diawali dari memberikan 

pertanyaan sehari-hari yang pasti dihadapi oleh semua orang. Contoh, mengapa 

PKn bukan PKN? Pertanyaan tersebut dilontarkan guru dengan tujuan 

meningkatkan interaksi/mengaktifkan siswa, memberikan motivasi kepada siswa, 

memeriksa pemahaman siswa tentang materi yang diterangkan. Dalam hal ini, 

kualitas pertanyaan yang disampaikan guru akan menentukan kualitas jawaban 

yang diberikan siswa (Ruminiati, 2007: 6.25).         

2.1.6 Guru  

2.1.6.1 Persyaratan Guru 

 Menjadi seorang guru adalah pekerjaan profesional, maka untuk menjadi 

guru harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Daradjat (dalam Djamarah, 

2010: 32) menjadi guru itu tidak sembarangan dan harus memenuhi persyaratan, 

diantaranya adalah bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, sehat jasmani, dan 

berkelakuan baik.  

 Hamalik (2015: 118) menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi guru, 

yakni: harus memiliki bakat sebagai guru, harus memiliki keahlian sebagai guru, 

memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, 

berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah 

manusia berjiwa pancasila, guru adalah seorang warga negara yang baik.    

 Sedangkan menurut Marno dan Idris (2008: 31) guru yang efektif adalah 

yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional. Untuk dapat 
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melaksanakan tugas secara profesional, diperlukan berbagai persyaratan seperti: 

kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh 

dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karier, budaya kerja, dan 

suasana kerja yang kondusif.  

 Menurut jurnal manajemen pendidikan Educational Leaderships dalam 

Rojai & Risa (2013: 18-19) menyatakan bahwa ada lima hal yang harus dimiliki 

seorang untuk menjadi guru profesional yaitu: 1) guru profesional memiliki 

komitmen dan tanggung jawab kepada siswa dan proses belajarnya; 2) setiap mata 

pelajaran atau bahan pelajaran yang hendak disampaikan termasuk teknik 

penyampaiannya pun harus benar-benar dikuasai siswa; 3) guru memiliki 

tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap siswa; 4) guru harus memiliki 

waktu untuk melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa pun yang sudah 

dilakukannya; 5) guru profesional seyogyanya merupakan bagian dalam 

masyarakat belajar dalam lingkup profesinya.  

2.1.6.2 Peran Guru   

 Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa 

saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Djamarah (2010: 43) peranan guru 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Korektor 

  Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan 

mana nilai yang buruk.  
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b. Inspirator  

  Sebagai inspirator, guru harus memberikan ilham yang baik bagi kemajuan 

belajar anak didik. 

c. Informator 

  Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

d. Organisator 

  Sebagai organisator, guru mempunyai kegiatan pengelolaan kegiatan 

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan 

sebagainya. 

e. Motivator 

  Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar. 

f. Inisiator  

  Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus 

ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

g. Fasilitator  

  Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

h. Pembimbing  

  Kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi 

menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 
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i. Demonstrator  

  Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus 

berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan 

secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak 

didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. 

j. Pengelola Kelas 

  Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat 

kegiatan pengajaran. 

k. Mediator 

  Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik 

media nonmaterial maupun materiil. 

l. Supervisor 

  Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan 

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.  

m. Evaluator 

  Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang 

baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik 

dan intrinsik. 

2.1.6.3 Tanggung Jawab Guru  

 Hamalik (2015) menyatakan bahwa melihat adanya perubahan transisional 

dalam pengajaran yang menambah kesempatan bagi peserta didik untuk belajar 
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dan berkembang dan dilain pihak berdasarkan peranan profesional guru modern 

maka menimbulkan dan menambah tanggung jawab guru menjadi lebih besar. 

Tanggung jawab guru antara lain: 1) guru harus menuntut murid-murid belajar, 2) 

turut serta membina kurikulum sekolah, 3) melakukan pembinaan terhadap diri 

peserta didik (kepribadian, watak, dan jasmaniyah), 4) memberikan bimbingan 

kepada murid, 5) melakukan diagnosis atas kesulitan kesulitan belajar dan 

mengadakan penilaian atas kemauan belajar, 6) menyelenggarakan penelitian, 7) 

mengenal masyarakat dan ikut serta aktif, 8) menghayati, mengamalkan dan 

mengamankan Pancasila, 9) turut serta membantu terciptanya kesatuan dan 

persatuan bangsa dan perdamaian dunia, 10) turut menyukseskan pembangunan, 

dan 11) tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru.  

 Dari uraian di atas diketahui bahwa tanggung jawab guru bukan hanya 

sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan saja, tetapi juga 

bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat disekitarnya untuk ikut 

berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Guru profesional 

mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. 

2.1.6.4 Tugas Guru  

 Sutomo (2012: 113) tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa.  
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 Guru selain mempunyai tugas profesi yang meliputi mendidik, mengajar, 

dan melatih, juga mempunyai tugas dalam bidang kemanusiaan. Menurut Usman 

(2013: 7) tugas guru  dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, 

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.  

2.1.6.5 Profil Guru Ideal  

 Tamyong (dalam Usman, 2013: 15) guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan 

terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya bidangnya. 

Selanjutnya dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki 

seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beraneka ragam. 

 Anni dan Rifa‟i (2012: 5) pendidik sebagai penyandang jabatan 

profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan 

dirancang berdasarkan standar kompetensi pendidik. Oleh karena itu diperlukan 

waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dan kompetensi, yaitu 

penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun 

strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. 

 Sanjaya (2007: 14) seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang 

dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok 

dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa termasuk 
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di dalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk 

menjamin efektivitas pembelajaran. Seorang guru perlu memiliki keahlian khusus. 

Itulah sebabnya guru adalah perkerja profesional yang membutuhkan keahlian 

khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

keguruan. 

 Menurut Sugiyono dan Hariyanto (dalamWiyani & Irham, 2014: 142) 

seorang guru dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria-kriteria utama 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan profesional yang mencakup kemampuan intelegensi, sikap, dan 

prestasi kerja. 

2. Upaya-upaya profesional yang diwujudkan dalam bentuk mentransformasikan 

kemampuan-kemampuan profesional yang dimilikinya dalam tindakan 

mendidik dan mengajar secara nyata. 

3. Waktu bekerja lebih fokus serta banyak digunakan dan dicurahkan untuk 

kegiatan dan tugas-tugas profesinya. 

4. Adanya kesesuaian antara latar belakang keahlian dengan pekerjaan yang 

diampu.  

 Anni dan Rifa‟i (2012: 7) terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang standar nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen meyatakan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program 
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sarjana atau program diploma empat. Kemudian kompetensi pendidik yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik 

   Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.  

b. Kompetensi Kepribadian 

   Kompetensi kepribadian merupakan sejumlah kompetensi yang 

berhubungan dengan segala karakteristik yang mendukung pelaksanaan tugas 

guru. Fungsi utama seorang guru adalah teladan bagi murid-muridnya.  

c. Kompetensi Profesional 

   Kompetensi profesional ialah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional. Menurut Sugihartono (dalam Wiyani dan Irham, 2014: 140) dalam 

menjalankan profesinya guru dituntut memiliki beberapa kompetensi yang 

mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

d. Kompetensi Sosial 

   Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya 

sebagai guru. Kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru ialah kemampuan 
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berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dengan: peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

   Selain itu, kompetensi yang juga seharusnya dimiliki guru adalah keahlian 

komunikasi. Hal yang amat diperlukan untuk mengajar adalah keahlian dalam 

berbicara, mendengar, mengatasi hambatan komunikasi verbal, memahami 

komunikasi nonverbal dari murid, dan mampu memecahkan konflik secara 

konstruktif. Keahlian komunikasi bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk 

berinteraksi dengan orang tua murid. Guru yang baik juga bekerja untuk 

meningkatkan keahlian komunikasi para murid yang meliputi beberapa langkah 

dan strategi yang memungkinkan untuk bisa membimbing rasa ingin tahu siswa, 

mampu membingkai usaha anak didik untuk bisa berpetualang dengan tingkat 

fokus yang sangat tinggi, dan ketenangan yang juga sangat mumpuni (Fakhruddin, 

2012).  

2.1.6.6 Delapan Keterampilan Dasar Mengajar Guru  

 Untuk mmenuhi kompetensi pendidik, seorang guru harus menguasai 

keterampilan dasar mengajar. Menurut Turney (dalam Mulyasa, 2013: 69) ada 8 

keterampilan dasar yang sangat berperan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu 

keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas, serta mengajar kelompok kelompok kecil dan perorangan. 

Penguasaan terhadap keterampilan mengajar tersebut harus utuh dan terintegrasi, 

sehingga diperlukan latihan yang sistematis, misalnya melalui pembelajaran 

mikro (micro teaching). Keterampilan mengajar ini merupakan kompetensi 
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profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi 

guru secara utuh dan menyeluruh. 

2.1.6.7 Keterampilan Bertanya Guru  

 Menurut Anitah (2008: 7.7) seorang guru harus menguasai dua 

keterampilan bertanya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keterampilan bertanya dasar  

  Keterampilan bertanya dasar terdiri atas komponen-komponen sebagai 

berikut.  

1)  Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat  

  Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas sehingga 

mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan dapat dibuat dengan menggunakan 

struktur kalimat yang sederhana serta kata-kata yang sudah dikenal oleh siswa. 

2)  Pemberian acuan 

  Sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berupa informasi yang 

perlu diketahui oleh siswa. Siswa akan mengolah informasi yang diberikan 

sehingga dapat menjawab pertanyaan guru.  

3)  Pemusatan 

  Pertanyaan terbagi menjadi dua yakni pertanyaan luas dan pertanyaan 

sempit. Pertanyaan luas membutuhkan jawaban yang umum sedangkan 

pertanyaan sempit membutuhkan jawaban yang khusus. Oleh karena itu, 

pertanyaan luas maupun sempit hendaknya selalu diikuti dengan pemusatan.  
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4)  Pemindahan giliran  

  Sebuah pertanyaan belum tentu dapat dijawab oleh seorang siswa secara 

tuntas. Sehingga guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa lain dengan 

cara pemindahan giliran. Cara seperti ini dapat mendorong siswa untuk selalu 

memperhatikan jawaban yang diberikan temannya serta meningkatkan interaksi 

antarsiswa.  

5)  Penyebaran 

  Penyebaran pertanyaan berarti menyebarkan giliran untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Sama halnya dengan pemindahan giliran, tujuan 

penyebaran pertanyaan untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa.  

6)  Pemberian waktu berpikir 

  Untuk menjawab pertanyaan dari guru, seseorang siswa membutuhkan 

waktu untuk berpikir. Oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan guru 

hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa untuk 

menjawab pertanyaan.  

7)  Pemberian tuntunan  

  Pertanyaan dari guru kadang-kadang tidak dapat dijawab oleh siswa, atau 

jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga guru harus 

memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap menjawab 

pertanyaan sesuai yang diharapkan. Tuntunan dapat diberikan dengan berbagai 

cara antara lain: memparafrase, mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana, 

dan mengulangi informasi/penjelasan sebelumnya.  
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2. Keterampilan bertanya lanjut 

  Penguasaan keterampilan bertanya lanjut dibentuk berdasarkan 

penguasaan keterampilan bertanya dasar. Komponen-komponen keterampilan 

bertanya lanjut terdiri atas:  

1) Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan 

 Pertanyaan dari guru mengundang siswa untuk berpikir. Kualitas proses 

mental yang terjadi dalam diri siswa ketika memikirkan jawaban pertanyaan guru 

tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Jika guru mengajukan pertanyaan 

bersifat ingatan, maka proses mental yang terjadi dalam diri siswa rendah.  

2) Pengaturan urutan pertanyaan  

  Agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan wajar, 

guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan. Pertanyan pada 

tingkat tertentu hendaknya dimantapkan, kemudian beralih ke pertanyaan yang 

lebih tinggi.  

3) Penggunaan pertanyaan pelacak 

 Jika guru mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan jawaban yang 

diberikan oleh siswa dianggap benar tetapi masih dapat dilengkapi lagi, guru 

dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang dapat membimbing siswa untuk 

mengembangkan jawaban yang diberikan. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat 

digunakan guru, antara lain sebagai berikut:  

a. meminta klarifikasi 

b. meminta siswa memberikan alasan 

c. meminta kesepakatan pandangan siswa 
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d. meminta ketepatan jawaban 

e. meminta jawaban yang lebih relevan 

f. meminta contoh  

g. meminta jawaban yang lebih kompleks 

4) Peningkatan terjadinya interaksi  

 Meningkatkan interaksi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

keterlibatan mental intelektual siswa secara maksimal. Dalam kaitan dengan 

keterampilan bertanya lanjut, peningkatan terjadinya interaksi ini dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang 

siswa 

2. Mendorong siswa untuk bertanya sehingga guru bukan satu-satunya orang 

yang bertanya dalam kelas. 

3. Jika siswa mengajukan pertanyaan, berikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menjawab pertanyaan sehingga terjadi interaksi antar siswa.  

  Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam keterampilan bertanya 

terdiri atas dua bagian yakni keterampilan bertanya dasar dan keterampilan 

bertanya lanjut. Penguasaan keterampilan bertanya lanjut dibentuk berdasarkan 

penguasaan keterampilan bertanya dasar. Ini berarti dalam menerapkan 

keterampilan bertanya lanjut, guru juga menerapkan keterampilan bertanya dasar.  

2.1.6.7.1  Fungsi Pertanyaan  

 Turney (dalam Anitah, dkk, 2008: 7.7) mengidentifikasi 12 fungsi 

pertanyaan seperti berikut: membangkitkan minat dan keingintahuan siswa 
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tentang suatu topik, memusatkan perhatian pada masalah tertentu, menggalakkan 

penerapan belajar aktif, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri, 

menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara 

maksimal, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengomunikasikan dan 

merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran, 

menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamanannya 

tentang informasi yang diberikan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan 

kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir, 

mengembangkan kebiasaan menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru, 

memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi, membantu siswa menyatakan 

perasaan dan pikiran yang murni.  

2.1.6.7.2 Petunjuk Teknis dalam Bertanya  

 Sanjaya (2011: 34) terdapat beberapa petunjuk teknis dalam bertanya atau 

menerima jawaban yaitu: (a) tunjukkan keantusiasan dan kehangatan, (b) berikan 

waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir, (c) atur lalu lintas bertanya 

jawab, (d) hindari pertanyaan ganda. Selain itu terdapat pula beberapa petunjuk 

teknis dalam meningkatkan kualitas pertanyaan yaitu sebagai berikut. 

a. Berikan pertanyaan secara berjenjang 

 Pengaturan pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan tingkat rendah ke 

pertanyaan tingkat tinggi. Guru harus menghindari pertanyaan yang bolak-balik. 

b. Gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak 

 Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melacak sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas bertanya sebagai alat pembelajaran. 
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 Menurut Usman (2013: 76) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam keterampilan bertanya. 

1. Kehangatan dan keantusiasan 

  Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, guru 

perlu menunjukkan sikap baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika 

menerima jawaban siswa. 

2. Kebiasaan yang perlu dihindari 

a. Jangan mengulang-ulang pertanyaan bila siswa tidak mampu menjawabnya. 

b. Jangan mengulang-ulang jawaban siswa. 

c. Jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa 

memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. 

d. Usahan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak. 

e. Menentukan siapa siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan 

pertanyaan akan menyebabkan siswa yang tidak ditunjuk untuk menjawab 

tidak memikirkan jawaban pertanyaan. 

f. Pertanyaan ganda. 

 Marno dan Idris (2008: 141) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

mengajukan pertanyaan antara lain adalah berikut ini. 

1. Kejelasan dan Kaitan Pertanyaan  

  Harap diusahakan agar pertanyaan yang dikemukakan itu jelas maksudnya, 

serta tampak benar kaitannya antara jalan pikiran yang satu dengan yang lainnya. 
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2. Kecepatan dan Selang Waktu 

  Ada beberapa resep dalam menyampaikan pertanyaan: usahakan dalam 

menyampaikan pertanyaan dengan ucapan yang jelas dan tidak tergesa-gesa, dan 

setelah menyampaikan pertanyaan, berhentilah sejenak untuk memberikan 

kesempatan siswa berpikir. 

a. Arah dan Distribusi Penunjukan 

  Pertanyaan yang diajukan seharusnya kepada seluruh murid, sehingga 

seluruh murid didorong untuk berusaha menentukan jawabannya. Guru juga harus 

memperhatikan sistem distribusinya, yaitu berusaha agar pertanyaan itu 

didistribusikan secara merata ke seluruh kelas.  

b. Teknik Penguatan 

  Pemakaian yang tepat dari teknik penguatan ini akan menimbulkan sikap 

yang positif bagi murid serta meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga memungkinkan pencapaian prestasi belajar yang 

tinggi. 

c. Teknik Menuntun 

  Teknik ini dapat dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas jawaban murid. 

d. Teknik Menggali 

  Teknik ini menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari murid 

guna mengembangkan kualitas jawaban yang pertama, sehingga yang berikutnya 

lebih jelas, akurat, serta lebih beralasan. 
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e. Pemusatan  

  Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang ruang 

lingkupnya luas, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan yang lebih khusus. 

f. Pindah Gilir 

  Teknik pindah gilir ini digunakan untuk mengundang partisipasi 

siswa.Untuk itu, teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ke 

seluruh kelas, kemudian memilih siswa tertentu dan dilanjutkan ke siswa yang 

lain. 

2.1.6.7.3 Jenis-jenis Pertanyaan  

 Marno dan Idris (2008: 133) dalam hal ini, penggolongan itu terdiri atas: 

jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya, jenis-jenis pertanyaan menurut 

taksonomi Bloom, dan jenis pertanyaan menurut luas sempitnya pertanyaan.  

1. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Maksudnya 

a. Pertanyaan permintaan 

 Pertanyaan yang mengharapkan agar murid mematuhi perintah yang 

diucapkan dalam bentuk pertanyaan. 

b. Pertanyaan retoris 

 Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab 

sendiri oleh guru. Hal itu diucapkan karena merupakan teknik penyampaian 

informasi kepada murid. 

c. Pertanyaan mengarahkan/menuntut 

 Pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses 

berfikirnya. 
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d. Pertanyaan menggali 

 Pertanyaan lanjut yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami 

jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. 

2. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Taksonomi Bloom (dalam Usman, 2013: 75). 

a. Pertanyaan pengetahuan 

  Pertanyaan pengetahuan ialah pertanyaan yang hanya mengharapkan 

jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari 

murid, dalam hal ini murid tidak diminta pendapatnya atau penilaiannya terhadap 

suatu problema atau persoalan. 

b. Pertanyaan pemahaman  

  Pertanyaan ini menuntut murid agar mengembangkan ide atau jawabannya 

dengan cara menuntunnya melalui petunjuk tertentu. 

c. Pertanyaan penerapan 

  Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menuntut murid untuk 

memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan: pengetahuan, informasi, 

aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus 

atau kejadian yang sesungguhnya. 

d. Pertanyaan analisis 

  Pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban dengan cara: 

mengidentifikasi motif masalah, mencari bukti, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan informasi-informasi yang ada. 
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e. Pertanyaan sintesis 

  Ciri dari pertanyaan ini adalah jawabannya yang benar dan tidak tunggal, 

melainkan lebih dari satu dan menghendaki murid untuk mengembangkan potensi 

serta daya kreasinya. 

f. Pertanyaan evaluasi 

  Pertanyaan semacam ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan 

cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. 

3. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Luas Sempitnya Sasaran (dalam Marno dan 

Idris, 2008: 138). 

a. Pertanyaan sempit 

  Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup yang biasanya kunci 

jawabannya telah tersedia. 

a) Pertanyaan sempit informasi langsung 

  Menuntut murid untuk mengingat atau menghafal informasi yang ada. 

b) Pertanyaan sempit memusat 

  Menuntut murid agar mengembangkan ide atau jawabannya dengan cara 

menuntunnya melalui petunjuk tertentu. 

b. Pertanyaan luas 

  Ciri dari pertanyaan ini adalah jawabannya mungkin lebih dari satu, sebab 

pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik, sehingga masih 

diharapkan yang terbuka. 
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a) Pertanyaan luas terbuka 

  Memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawabannya menurut 

cara dan gayanya masing-masing. 

b) Pertanyaan luas menilai 

  Pertanyaan ini meminta murid untuk mengadakan penilaian terhadap aspek 

kognitif maupun sikap. 

2.1.6.7.4 Dasar-dasar Pertanyaan yang Baik  

 Menurut Usman (2013: 75) keterampilan dan kelancaran bertanya dari 

calon guru maupun dari guru itu perlu dilatih dan ditingkatkan, baik isi 

pertanyaannya maupun teknik bertanya. Adapun dasar-dasar pertanyaan yang baik 

meliputi: (1) jelas dan mudah dimengerti oleh siswa; (2) berikan informasi yang 

cukup untuk menjawab pertanyaan; (3) difokuskan pada suatu masalah atau tugas 

tertentu; (4) berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan; (5) bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid 

secara merata; (6) berikan respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul 

keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya; (7) tuntunlah jawaban siswa 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. 

2.1.6.7.5  Kalimat Tanya 

Dalam bertanya tentu menggunakan kalimat tanya. Menurut Irwan (2008) 

kalimat tanya adalah untaian kata-kata yang membentuk suatu gagasan yang 

bermaksud untuk meminta respon atau informasi yang merupakan jawaban dari 

orang yang ditanyai. Respon-respon tersebut baik berupa penjelasan-penjelasan 
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yang panjang, maupun hanya bentuk konfirmasi. Dalam kalimat tanya biasanya 

diawali dengan kata-kata tanya 5W+1H, yang meliputi:  

a. What (Apa) 

Kata tanya yang pertama dari rumus ini adalah Apa. Kata tanya ini berisi 

pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa.  

Contoh : 

Apa yang sebenarnya terjadi? 

b. Why (Mengapa) 

Kata tanya mengapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan 

atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. 

Contoh: 

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

c. Who (Siapa) 

Kata tanya Siapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku 

atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. 

Contoh : 

Siapa yang melakukan perbuatan itu? 

d. When (Kapan) 

Kata tanya Siapa berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya 

peristiwa, berita atau cerita yang terjadi. 

Contoh: 

Kapan peristiwa itu terjadi? 
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e. Where (Di mana) 

Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat 

atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. 

Contoh : 

Di mana peristiwa itu terjadi? 

f. How (Bagaimana) 

Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 

cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. 

Contoh: 

Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? 

 Kalimat tanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya (?) 

2. Kalimat tanya diawali dengan kata  - kata tanya (5W+1H), seperti apa, kapan, 

siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. 

3. Kalimat tanya menggunakan artikel atau imbuhan – kah pada bagian akhir kata 

tanya, seperti apakah, bukankah, siapakah, dan lain – lain. 

4. Kalimat tanya yang tidak menggunkan kata (5W+1H) di awal kalimat, 

menggunakan artikel –kan, atau –iya kan pada bagian akhir kalimat dan 

dipisahkan dengan tanda koma (,) 

5. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak memiliki intonasi 

menaik pada bagian akhir kalimat. Sedangkan kalimat tanya yang 

membutuhkan respon jawaban panjang memiliki intonasi menurun pada bagian 

akhir kalimat. 
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2.1.7 Siswa 

2.1.7.1 Karakteristik Siswa 

 Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. Menurut 

Barnadib (dalam Djamarah, 2010: 52) anak didik mempunyai karakteristik 

tertentu, yakni: 

a. belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab 

pendidik (guru); atau 

b. masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih 

menjadi tanggung jawab pendidik; 

c. memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu 

yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan 

berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang 

biologis, serta perbedaan individual.  

  Pada masa keserasian sekolah ini secara relatif anak-anak lebih mudah 

dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa ini menurut Subroto 

(Djamarah, 2011: 124) dibagi menjadi dua fase, yaitu 1) masa kelas-kelas rendah 

sekolah dasar, kira- kira umur 6 atau 7 tahun sampai umur 9 atau 10 tahun, dan 2) 

masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 sampai kira-kira 

umur 12 atau 13 tahun. 

  Beberapa sifat khas anak-anak pada masa kelas-kelas rendah sekolah dasar 

antara lain: 1) adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah, 2) adanya sikap yang cenderung 

untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradidional, 3) adanya 
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kecenderungan untuk memuji sendiri, 4) suka membanding-bandingkan dirinya 

dengan anak lain kalau hal itu dirasa menguntungkan untuk meremehkan anak 

lain, 5) kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal, maka soal itu dinggapnya 

tidak penting, dan 6) pada masa ini (terutama pada umur 6-8 tahun) anak 

mengehendaki nilai atau angka rapor yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

  Sedangkan beberapa sifat anak-anak pada kelas-kelas tinggi sekolah dasar 

antara lain: 1) adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, 

hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan yang praktis, 2) amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar, 3) 

menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran 

khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor, 

4) sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya, dan 5) anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok 

sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama dan didalam permainan ini 

biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan permainan yang tradisional, mereka 

membuat aturan sendiri.  

  Pada saat umur anak antara 7 sampai 12 tahun oleh para ahli dimasukkan 

ke dalam tahap perkembangan intelektual. Dalam tahap ini perkembangan 

intelektual anak dimiliki ketika anak sudah dapat berpikir atau mencapai 

hubungan antara kesan logis serta membuat keputusan tentang apa yang 

dihubung-hubungkannya secara logis. Perkembangan intelektual ini biasanya 

dimulai pada saat anak siap memasuki sekolah dasar. Dengan berkembangnya 
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fungsi pikiran anak, maka anak sudah dapat menerima pendidikan dan pengajaran. 

Masa perkembangan intelektual ini meliputi masa siap bersekolah dan masa anak 

bersekolah yaitu umur 7 sampai dengan 12 tahun (Dalyono dalam Djamarah, 

2010: 125-126). 

  Menurut Piaget (Hidayati, 2008: 1.29), usia peserta didik Sekolah Dasar 

(7-12 tahun) ada pada stadium operasional konkret. Oleh karena itu guru harus 

mampu merancang pembelajaran yag dapat membangkitkan peserta didik, 

misalnya penggalan waktu belajar tidak terlalu panjang, peristiwa belajar harus 

bervariasi dan yang tidak kalah pentingnya sajian harus dibuat menarik bagi 

peserta didik. Hal ini dilakukan karena perhatian anak pada tingkat usia tersebut 

masih mudah beralih, artinya dalam jangka waktu tertentu perhatian anak dapat 

tertarik kepada banyak hal, tetapi waktu tertentu pula perhatian anak berpindah-

pindah.  

2.1.7.2 Perbedaan Individual Anak Didik 

 Uno (2012: 262) menyatakan beberapa karakteristik anak sekolah dasar 

yaitu antara lain: 

a. Perbedaan Individual Anak Usia SD 

  Pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan 

merupakan variasi yang terjadi, baik pada aspek fisik maupun psikologis. Seorang 

guru dapat mengetahui perbedaan individual dengan mengamati ciri fisik, seperti 

tinggi atau bentuk badan. Ciri lain adalah tingkah laku masing-masing siswa. 
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b. Perbedaan Pada Perkembangan Intelektual 

  Seorang anak umumnya memasuki jenjang pendidikan SD pada usia 6 

tahun, dimana diperkirakan sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami 

kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian ada 

siswa yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran yang diberikan 

secara teratur dan kadang-kadang ketidakmampuan siswa yang keluar dalam 

bentuk tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dianggap guru sebagai suatu 

kemalasan. Semestinya hal tersebut dipandang sebagai suatu perbedaan dalam 

kemampuan intelektualnya. 

c. Perbedaan Pada Perkembangan Moral 

  Perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada 

individu tergantung dari lingkungan bukan bawaan lahir. Lingkungan keluarga, 

teman sebaya dan sekolah serta guru membuat perbedaan pada perkembangan 

moral anak. 

d. Perbedaan Kemampuan 

  Setiap anak SD mempunyai kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, 

atau kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor intelektual dan lingkungan, selain faktor fisik juga 

organ berbicara seseorang.  

2.1.7.3 Konsep Dasar Perkembangan Siswa 

 Anitah, dkk (2008: 2.20) perkembangan siswa Sekolah Dasar usia 6-12 

tahun yang termasuk pada perkembangan masa pertengahan (middle childhood) 
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memiliki fase-fase yang unik dalam perkembangannya. Tahapan perkembangan 

siswa dapat dilihat dari aspek perkembangan berikut ini. 

a. Perkembangan Fisik 

  Perkembangan ini berkaitan dengan perkembangan berat badan, tinggi 

badan, dan perkembangan motorik. 

b. Perkembangan Sosial 

  Perkembangan sosial siswa tingkat Sekolah Dasar sudah terasa ada 

pemisahan kelompok jenis kelamin sehingga dalam pengelompokkan, siswa lebih 

senang berkelompok berdasarkan jenis kelamin padahal kurang sesuai dengan 

kriteria pengelompokkan belajar. 

c. Perkembangan Bahasa 

  Pada masa ini perkembangan bahasa siswa terus berlangsung secara 

dinamis. Dilihat dari cara siswa berkomunikasi menunjukkan bahwa mereka 

sudah mampu menggunakan bahasa yang halus dan kompleks. 

d. Perkembangan Kognitif 

  Untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif dalam fase konkret 

operasional pada siswa Sekolah Dasar, acuannya adalah terbentuknya hubungan-

hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema.  

e. Perkembangan Moral  

  Perkembangan moral yang harus dimiliki siswa Sekolah Dasar adalah 

kemampuan bertindak menjadi orang baik. Tindakan yang dilakukan selalu 

berorientasi pada orang lain yang berbuat baik. 

 



80 
 

 

 

f. Perkembangan Ekspresif 

  Pola perkembangan ekspresif siswa Sekolah Dasar dapat dilihat dari 

kegiatan ungkapan bermaian dan kegiatan seni (art). Siswa Sekolah Dasar sudah 

menyadari aturan dari suatu permainan, bahkan siswa pada usia itu sudah mulai 

membina hobinya. 

g. Aspek-aspek Intelegensi 

  Dalam kehidupan sehari-hari intelegensi itu tidak berfungsi dalam bentuk 

murni tetapi setiap individu memiliki campuran yang unik dari ketujuh intelegensi 

tersebut. Aspek intelegensi tersebut meliputi: intelegensi linguistik, intelegensi 

logis-matematis, intelegensi spasial, intelegensi musik, intelegensi fisik-kinestetik, 

intelegensi intrapribadi, intelegensi interpribadi.  

h. Aspek Kebutuhan Siswa 

  Secara umum ada dua kebutuhan siswa: (1) psiko-biologis yang 

dinyatakan dalam keinginan, minat, tujuan, harapan, dan masalahnya; (2) sosial 

yang berkaitan dengan tuntutan lingkungan masyarakat, biasanya menurut 

pandangan orang dewasa. 

  Pola perkembangan anak sendiri merupakan pola yang kompleks karena 

merupakan hasil dari beberapa proses: proses biologis, kognitif, dan sosio-

emosional. Proses biologis berhubungan dengan perubahan dalam tubuh anak. 

Proses kognitif merupakan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa 

anak. Sedangkan proses sosio-emosional adalah perubahan dalam hubungan anak 

dengan orang lain, perubahan dalam emosi, dan perubahan dalam kepribadian 

(Fakhruddin, 2012: 203). 
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2.1.7.4 Teori Kebutuhan Maslow  

  Maslow (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 146) menyampaikan teori motivasi 

manusia berdasarkan pada hierarki kebutuhan, kebutuhan pada tingkat paling 

rendah adalah kebutuhan fisik (physiological need), seperti rasa lapar dan haus 

yang harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan akan rasa aman 

(safety needs). Kebutuhan ketiga dalah kebutuhan menjadi milik dan dicintai 

(love/ belonging need), kemudian kebutuhan penghargaan (esteem need), yakni 

merasa bermanfaat dan hidupnya berharga, dan akhirnya kebutuhan aktualisasi 

diri (self-actualization) untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, seperti gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagan 2.1 Teori Maslow  

 Pemikiran Maslow tentang Teori Hierarki Kebutuhan Individu sudah 

dikenal luas, namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah 

tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Secara ideal dalam rangka 

pencapaian perkembangan diri siswa, sekolah seyogyanya dapat menyediakan dan 
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memenuhi berbagai kebutuhan siswanya. Berikut menurut Sardiman (2011) 

ringkasan tentang beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di sekolah dalam 

mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow: 

a. Kebutuhan Fisiologis, seperti dengan penyediaan ruang kelas dengan kapasitas 

yang memadai. 

b. Kebutuhan akan rasa aman, dengan sikap guru yang menyenangkan dan 

menunjukkan penerimaan terhadap siswa. 

c. Kebutuhan akan rasa dicintai, seperti dengan menciptakan hubungan baik 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa sehingga saling mengasihi satu 

sama lain. 

d. Kebutuhan akan harga diri, dengan mengembangkan pengetahuan baru 

berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya serta mengembangkan 

sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri, dengan memberikan kesempatan kepada para siswa 

untuk melakukan yang terbaik serta memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk menggali dan menjelajah kemampuna dan potensi yang dimilikinya.  

2.2 Kajian Empiris 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penguasaan 

keterampilan bertanya guru antara lain sebagai berikut. 

 Penelitian pertama adalah penelitian dari Rahim, dkk. 2014. Kemampuan 

Guru dalam Menerapkan Keterampilan Bertanya Pada Pelajaran IPS di Kelas IV 

SDN 1 Duhiada Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

siswa sangat antusias dalam belajar dengan menjawab pertanyaan guru pada saat 
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pembelajaran, dikarenakan guru menerapkan kemampuan mengajar yang 

interaktif kepada siswa. Keterampilan bertanya dasar telah dilakukan oleh guru 

akan tetapi guru lebih cenderung langsung melakukan pemindahan giliran tanpa 

memberikan kesempatan waktu berfikir kepada siswa. Adapun keterampilan 

bertanya lanjutan guru memberikan pertanyaan dengan membuat kondisi kelas 

dalam suasana menyenangkan agar terjadinya interaksi antar siswa. 

 Penelitian kedua adalah adalah penelitian dari Taufik. 2013. Kemampuan 

Guru Menerapkan Keterampilan Bertanya Pada Pelajaran Sosiologi Di Kelas IX 

SMA Islamiyah Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam menerapkan keterampilan bertanya pada pelajaran sosiologi di kelas 

XI SMA Islamiyah Pontianak sebagian besar sudah dilaksanakan oleh guru 

pelajaran sosiologi, akan tetapi ada sebagian komponen keterampilan bertanya 

dasar yang tidak dilaksanakan yaitu pemusatan dan pemberian tuntunan. Serta 

kemampuan guru menerapkan keterampilan bertanya lanjutan sudah terlaksana, 

namun masih ada beberapa komponen yang masih belum terlaksana dengan baik.  

 Penelitian ketiga adalah penelitian dari Asmira,dkk. 2014. Analisis 

Keterampilan Bertanya Oleh Guru Mata Pelajaran Sosiologi Pada Kelas X MAS 

Khulafaur Rasyidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan bertanya 

oleh guru mata pelajaran sosiologi pada kelas X MAS Khulafaur Rasyidin 

Kabupaten Kubu Raya belum optimal. Hal ini terlihat dari kedua aspek penilaian 

keterampilan bertanya, guru hanya memenuhi satu aspek saja yaitu keterampilan 

bertanya tingkat dasar. Dilihat dan diperoleh dari kemampuan dan keterampilan 

guru dalam bertanya tingkat dasar pada saat proses pembelajaran, guru sering 
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memberikan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan siswa dengan baik. 

Keterampilan bertanya tingkat lanjut, yang dilakukan oleh guru bidang studi 

sosiologi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat  pada saat guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa pada tingkat kognitif,guru masih belum optimal atau 

belum menguasai sepenuhnya tentang pengaturan urutan pertanyaan dari tingkat 

kognitif. 

 Penelitian keempat adalah penelitian penelitian dari Ermasari,dkk. 2014. 

Kemampuan Bertanya Guru IPA dalam Pengelolaan Pembelajaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bertanya guru belum optimal. Hal ini 

ditunjukkan dari jenis pertanyaan guru yang didominasi pertanyaan kognitif 

tingkat rendah dan teknik bertanya guru yang belum efektif. Ketidakefektifan 

teknik bertanya guru, ditunjukkan dari penyebaran pertanyaan yang belum merata, 

pemberian tanggapan yang belum baik serta masih munculnya kebiasaan guru 

yang mengganggu jalannya diskusi. Hambatan yang dialami guru dalam 

mengajukan pertanyaan, yaitu pemahaman tentang jenis-jenis pertanyaan yang 

masih kurang, kurangnya perencanaan pertanyaan yang akan diajukan, kurangnya 

pelatihan tentang keterampilan bertanya dan kurangnya kesadaran guru akan 

hambatan yang dialaminya. 

 Penelitian kelima adalah penelitian dari Husnawati,dkk. 2014. Analisis 

Teknik Bertanya Calon Guru Biologi dalam Mengembangkan Keterampilan 

Berpikir Siswa untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan dimensi pengetahuan, hanya 25,53 % dari total guru yang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa, 2,16% (dimensi proses 
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kognitif), dan 4,32% (aspek Keterampilan Proses Sain). Selanjutnya diperoleh 

bahwa distribusi pertanyaan guru tidak merata dan hanya 53,33 % dari total guru 

yang memiliki kemampuan bertanya yang mampu keterampilan berpikir siswa. 

Teknik bertanya yang digunakan guru yaitu teknik probing (13,33%) dan teknik 

redirecting (86,67%). Lebih lanjut, hanya 13,33 % dari total guru yang 

mengajukan pertanyaan dengan kriteria yang sesuai dan hanya 1,48 % dari total 

guru yang memiliki teknik bertanya yang dapat memberikan kontribusi dalam 

peningkatan hasil belajar siswa(tingkat korelasi rendah). 

 Penelitian keenam adalah penelitian oleh Dara, dkk. 2013. Hubungan 

Antara Keterampilan Menjelaskan dan Bertanya Guru dengan Prestasi Belajar 

Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa (1) terdapat hubungan yang 

positif antara keterampilan menjelaskan dengan prestasi belajar IPS dengan 

koefisien korelasi r sebesar 0,739; (2) terdapat hubungan yang positif antara 

keterampilan bertanya dengan prestasi belajar IPS dengan koefisien korelasi r 

sebesar 0,713; (3) terdapat hubungan yang positif antara kemampuan guru dalam 

keterampilan menjelaskan dan bertanya secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar IPS dengan koefisien korelasi R sebesar 0,749. 

 Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Udi dan Star. 2011. The skill of 

asking good questions in mathematics teaching. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa guru perlu memahami pentingnya pertanyaan yang baik dalam 

keterampilan bertanya pada mata pelajaran matematika. Untuk mencapai hal 

tersebut, perlu merencanakan pengajaran dengan memilih item pertanyaan yang 
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sesuai dengan populasi siswa, tujuan pembelajaran, kebutuhan yang berbeda dan 

gaya guru sendiri dalam mengajar. 

 Penelitian kedelapan adalah penelitian dari Shahrill. 2013. Review of 

Effective Teacher Questioning in Mathematics Classrooms. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa dalam keterampilan bertanya, guru harus menggunakan 

pertanyaan dengan tepat. Beri waktu beberapa detik untuk mendapatkan jawaban 

siswa dengan tepat. Struktur pertanyaan yang dibuat oleh guru juga harus 

memastikan paritisipasi siswa yang luas, fleksibel, terbuka, dan tidak menghakimi 

terhadap respon/jawaban siswa.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam pelaksanaan penelitian tentang keterampilan bertanya dengan 

menggunakan teori dari Mulyasa (2013: 70) keterampilan bertanya merupakan 

keterampilan mengajar yang sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Keterampilan bertanya yang perlu 

dikuasai guru meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya 

lanjutan. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang bersifat mendasar 

yang dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan berikutnya. Tujuan bertanya 

yang dilakukan oleh guru tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga 

untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, dan antara 

siswa dengan siswa (Anitah 2008: 7.4). Penelitian ini menggunakan kurikulum 

KTSP dengan pembelajaran PKn. Sehingga diharapakan dapat menambah 

pengalaman dan wawasan guru agar menjadi guru yang profesional.   
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Penelitian ini lebih diarahkan pada cara guru bertanya pada pelajaran PKn 

kepada siswa dan mendapatkan respon yang positif dari siswa dengan 

memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam keterampilan bertanya. 

Sebelum mengajar, guru harus merencanakan pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Ketertarikan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menjadikan suatu indikator jika siswa senang dan 

bersemangat dalam belajar, sehingga keaktifan dan keberanian siswa dapat 

tercipta dengan baik. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam menerapkan 

keterampilan bertanya dapat teridentifikasi dan dapat dicari solusi. 
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Komponen Keterampilan Bertanya:  

Keterampilan Bertanya Dasar 

a. Pertanyaan yang jelas dan singkat 

b. Memberi acuan 

c. Memusatkan perhatian 

d. Memberi giliran, dan menyebarkan 

pertanyaan 

e. Pemberian kesempatan berpikir 

f. Pemberian tuntunan  

Keterampilan Bertanya Lanjut 

a. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif 

b. Pengaturan urutan pertanyaan 

c. Pertanyaan pelacak 

d. Mendorong terjadinya interaksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

        Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

Keterampilan guru dalam bertanya 

Respon Siswa 

Senang, Antusias, Semangat, Paham dengan 

pelajaran yang disampaikan  

Pembelajaran 

PKn 

Komponen Keterampilan Bertanya 

Keterampilan Bertanya Dasar Keterampilan Bertanya Lanjut 

Kendala 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji permasalahan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan menyajikan data berupa analisis deskriptif. 

Sukmadinata (2010: 72) penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.  

 Sukmadinata (2010: 60) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.  

 Deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang kemampuan guru dalam 

bertanya pada mata pembelajaran PKn di kelas IV Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal dengan menganalisis berbagai hasil wawancara, angket, observasi, tulisan 

atau catatan yang mengandung informasi yang mendukung penelitian.  

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di lima Sekolah 

Dasar Gugus Moh Yamin Kecamatan Kendal, adapun prosedur penelitian sebagai 

berikut. 
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a. Merumuskan masalah 

 Merumuskan masalah merupakan usaha untuk menyatakan pertanyaan 

penelitian yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahaan masalahnya. Pada 

penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

keterampilan guru dalam bertanya dan respon siswa terhadap keterampilan guru 

bertanya yang jawabannya akan dicari di lapangan.  

b. Menentukan jenis informasi/data  

 Menentukan jenis informasi/data merupakan kegiatan menentukan jenis 

informasi/data yang diperlukan sesuai dengan jenisnya (data kualitatif atau 

kuantitatif). Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas atau mutu 

sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan atau berupa kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data numerik 

dalam bentuk angka, bilangan, skor atau frekuensi.  

c. Menentukan prosedur pengumpulan data 

 Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan semua data dari lapangan 

penelitian yang diperlukan. Dalam pengumpulan data dilaksanakan kegiatan 

triangulasi, teknik ini digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2010: 

330). Dalam hal ini ada dua unsur pokok yaitu instrumen dan sumber data atau 

sampel dari mana informasi diperoleh. Sedangkan sumber data dapat dibagi dua 

yaitu data yang bersumber dari lapangan (data primer) dan data yang bersumber 

dari dokumen (data sekunder). 
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 Instrumen yang dipergunakan pada penelitian ini berupa pedoman 

wawancara, pedoman observasi yang berupa check list, lembar angket, serta 

dibantu dengan penggunaan kamera sebagai dokumentasi untuk menguatkan data 

yang diperoleh dan beberapa dokumen. Penyusunan instrumen penelitian 

digunakan untuk mengumpulkan data dikembangkan berdasarkan teori yang 

membantu dalam menyusun definisi mengenai variabel yang hendak dikumpulkan 

datanya.  

 Indikator perilaku yang mencerminkan kepemilikan variabel dituliskan 

dalam lembar kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen dirancang sesuai dengan 

definisi operasional. Kisi-kisi instrumen merupakan perencanaan dan dasar untuk 

menyusun butir-butir instrumen. Butir-butir instrumen menjadi alat ukur dalam 

pengumpulan data disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen. Selanjutnya data 

dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan butir-

butir instrumen. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data 

primer. Data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari: penyebaran angket 

terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mendapatkan data tentang 

keterampilan guru dalam bertanya pada pembelajaran PKn di kelas IV Sekolah 

Dasar Gugus Moh Yamin, hasil wawancara dengan guru kelas IV dan kepala 

sekolah, dan  hasil observasi terhadap guru dan siswa kelas IV dalam proses 

pembelajaran PKn di kelas.  
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d. Menentukan prosedur pengolahan data 

Pengolahan data merupakan proses operasi sistematis terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Data yang telah diperoleh dari berbagai instrumen penelitian 

dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. 

Untuk itu data perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Pada penelitian deskriptif, pengolahan data diperlukan 

untuk  tujuan penelitiannya guna memberikan gambaran atau deskripsi tentang 

data yang ada dan bukan untuk menarik kesimpulan.  

Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. Prosedur yang digunakan yaitu: a) pemeriksaan data, b) klasifikasi data, c) 

tabulasi data, d) menghitung data, e) perhitungan statistik tertentu, f) visualisasi 

dalam bentuk bagan, tabel, diagram atau grafik, g) menafsirkan data sesuai 

dengan pertanyaan penelitian (Arikunto, 2010: 88). 

e. Menarik kesimpulan 

 Kegiatan menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan 

penelitian. Dalam menarik kesimpulan didasarkan pada data yang telah diperoleh 

dalam kegiatan penelitian. 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi 

  Penelitian ini dilaksanakan di 5 SDN yang berada di Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal, diantaranya SDN Kalibuntu Wetan, SDN Trompo 01, SDN 

Trompo 02, SDN Sukodono 01, dan SDN Sukodono 02. 

3.3.2 Waktu 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2015/2016 yakni pada tanggal 18 April – 13 Mei 2016, dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengajuan identifikasi masalah, penyusunan 

proposal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen, penyusunan instrumen, 

penyusunan rencana penelitian, serta konsultasi dan izin tempat pelaksanaan 

penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data, baik dari subjek penelitian 

maupun dari pihak-pihak pendukung lain. 

c. Tahap penyelesaian  

Tahap penyelesaian meliputi tahap analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian. Analisis data dilakukan melalui riset deskriptif yang bersifat 

eksploratif atau develop-mental (Arikunto, 2010: 282). Cara yang digunakan juga 

sama karena data yang diperoleh wujudnya juga sama. Yang berbeda adalah cara 

menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan.  
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3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Sugiyono (2010: 117) populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh guru dan siswa 

kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Populasi diasumsikan 

sama sebagai satu kesatuan populasi karena terdapat beberapa persamaan yaitu:  

a) memiliki latar belakang pengetahuan dan umur yang hampir sama, b) 

mempunyai jumlah jam dan fasilitas sekolah yang sama, serta c) materi yang 

diajarkan sama. Adapun rincian populasi terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

DATA POPULASI GURU DAN SISWA KELAS IV SDN  

GUGUS MOH. YAMIN 

No. Nama sekolah 

Jumlah Kepala 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah Peserta 

Didik 

1 SDN Kalibuntu Wetan 1 1 36 

2 SDN 1 Trompo 1 1 23 

3 SDN 2 Trompo 1 1 13 

4 SDN 1 Sukodono 1 1 19 

5 SDN 2 Sukodono 1 1 19 

Jumlah 5 5 110 
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3.4.2 Sampel  

Arikunto (2010: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing guru dan siswa kelas 

IV di 5 SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Dalam menentukan sampel 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampling jenuh. Sugiyono (2010: 124) 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Dalam penelitan ini dibuat generalisasi dengan 

kesalahan yang relatif kecil. Sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini 

berupa data tertulis yang berasal dari observasi atau pengamatan keterampilan 

guru dalam mengajar khususnya keterampilan bertanya dan respon siswa terhadap 

keterampilan guru bertanya, hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah; 

hasil angket dari siswa, guru, dan kepala sekolah; serta dokumentasi. 

3.5.1 Metode Observasi  

 Sukmadinata (2010: 220) observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara 

partisipasif ataupun nonpartisipasif. Sedangkan menurut Supardi (2014: 127) 

observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Untuk penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen, dengan menggunakan lembar observasi. 
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Lembar observasi ini peneliti gunakan untuk mengamati sejauh mana 

keterampilan guru dalam bertanya ketika pembelajaran PKn berlangsung serta 

respon siswa terhadap keterampilan bertanya guru. 

3.5.2 Metode Wawancara 

Menurut Arikunto (2010: 198) interview yang sering juga disebut dengan 

wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya 

untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, 

perhatian, dan sikap terhadap sesuatu. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 

guru dan kepala sekolah.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur. Yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dan peneliti sudah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Wawancara 

dengan guru meliputi sejauh mana keterampilan bertanya yang dikuasai oleh guru 

dan gaya mengajar yang guru lakukan. Sedangkan wawancara dengan kepala 

sekolah membahas seputar kinerja dan keterampilan guru dalam mengajar. 

3.5.3 Dokumentasi 

Sukmadinata (2010: 221) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah 

dengan mengambil gambar ketika proses pembelajaran berlangsung dan merekam 
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wawancara baik dengan guru maupun dengan kepala sekolah serta 

mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung penelitian. 

3.5.4 Angket 

Sukmadinata (2010: 219) menjelaskan bahwa angket merupakan teknik atau  

cara pengumpulan data secara tidak langsung. Berisi sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Angket ini 

ditujukan untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Dalam penelitian ini 

menggunakan angket tertutup yang pertanyaannya memiliki alternatif jawaban 

(option) yang tinggal dipilih oleh responden. 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Peneliti  

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010: 306), peneliti merupakan 

“instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.” Oleh karena itu, peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki 

objek penelitian. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi 

diri. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai  

kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Hal ini dilakukan agar keabsahan data dapat dijamin. Selain sebagai 

instrumen utama, peneliti membuat instrumen bantu berupa lembar observasi 
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berkaitan dengan pengamatan keterampilan guru dalam bertanya ketika pelajaran 

berlangsung, pedoman wawancara, dan angket. Instrumen bantu digunakan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.6.2 Lembar Observasi  

Lembar observasi terdiri dari beberapa butir pernyataan yang diberi tanda 

cek (√) pada gejala yang muncul, dan tidak memberi tanda cek pada gejala yang 

tidak muncul. 

3.6.3 Pedoman wawancara 

 Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara terstruktur. Dimana dalam penelitian, peneliti mewawancarai guru dan 

kepala sekolah seputar keterampilan guru mengajar di kelas dan kinerja guru. 

Adapun pedoman wawancara guru seputar keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjut. Sedangkan pedoman wawancara untuk kepala 

sekolah seputar kinerja guru dan keterampilan mengajar di kelas.  

3.6.4 Angket 

 Angket ini diberikan kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Masing-

masing angket mempunyai kesinambungan membahas tentang keterampilan guru 

dalam bertanya. Angket yang digunakan oleh peneliti pun angket tertutup yang 

mempunyai 3 pilihan jawaban yakni selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. 

Untuk penetapan skor dari angket ini, peneliti menggunakan skala Likert dalam 

penelitian. Penilaian skor berisi tiga tingkat jawaban mengenai pernyataan yang 

dikemukakan sesuai alternatif jawaban yang tersedia. Menurut Sugiyono (2010: 

134), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 



99 
 

 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini 

alternatif jawaban dan penentuan skor yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Selalu = skor 3  

Kadang-kadang = skor 2  

Tidak pernah = skor 1  

Selanjutnya dari skala Likert tersebut dapat dianalisis dengan menghitung 

rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden dengan 

rumus:  

x = 
 

 
  

dimana n adalah jumlah skor jawaban responden, dan N adalah jumlah skor ideal. 

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan dianalisis untuk mendapat kesimpulan. Nasution (dalam Sugiyono, 

2010: 336) menjabarkan analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu : 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Pada tahap analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil 

studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan dijadikan sebagai fokus 

penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk ke lapangan. 
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b. Analisis selama di lapangan 

Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan selama di lapangan 

adalah model Miles and Huberman meliputi tahap reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan verifikasi/ conclusion drawing. 

a) Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga 

harus dicatat dan dirinci secara teliti. Reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi 

data peneliti mendasarkan pada tujuan yang akan dicapai. 

b) Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam 

menyajikan data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan tindak lanjut berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

Selain dengan teks naratif, penyajian data juga dapat ditampilkan dalam bentuk 

grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Kemungkinan dalam 

praktiknya di lapangan ditemui fenomena sosial yang bersifat kompleks, dan 

dinamis sehingga apa yang ditemui saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan mengalami perkembangan data. Untuk itu 

peneliti menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan, yang 
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masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila telah lama memasuki 

lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat 

dikumpulkan di lapangan maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang 

menjadi teori grounded. Teori grounded merupakan teori yang ditemukan di 

lapangan kemudian diuji dengan cara pengumpulan data yang terus-menerus. 

c) Verifikasi/ Conclusion 

Setelah penyajian data langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi 

mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

c. Analisis setelah selesai di lapangan 

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan langkah selanjutnya adalah 

membuat deskripsi yang berisi kesimpulan atau sebuah penemuan baru. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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Lembar observasi, penilaian kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

bertanya dianalisis dengan analisis deskriptif. Menurut Arikunto (2010: 268) 

analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat (sangat baik, baik, 

cukup, kurang) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebelum menentukan 

predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan kategori (tolok ukur) berupa skor 

maksimum dan minimum yang diperoleh yang akan dijadikan patokan penilaian 

selanjutnya. 

Menurut Poerwanti,dkk (2008: 6.9-6.10) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a) menentukan skor terendah; 

b) menentukan skor tertinggi; 

c) mencari median; 

d) mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

Sedangkan data skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

                                                        n = (T-R) + 1 

R = Skor terendah 

T = Skor tertinggi 

n = banyak skor 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

 
 (n+2) untuk data genap atau Q1 = 

 

 
 (n+1) untuk data ganjil 

Q2 = kuartil kedua / median 

Letak Q2 = 
 

 
 (n+1 ) untuk data genap maupun data ganjil 
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Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n+2) untuk data genap atau Q3 = = 

 

 
 (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

KRITERIA KETUNTASAN DATA KUALITATIF 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Pedoman penilaian tiap indikator pada keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. Skor maksimum adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup, dan kurang”.  

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

 = 4 – 0 

 = 4 

K  = 4 (karena menggunakan 4 kriteria) 

i  = 
       

            
  

i  = 
 

 
 = 1 
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Tabel 3.3 

KRITERIA SKOR KETERAMPILAN BERTANYA 

Skor Kategori 

3,1 – 4.1 Sangat Baik 

2,1 – 3,0 Baik 

1,1 – 2,0 Cukup 

0 – 1,0  Kurang 

Keterangan : 

Skor yang berada pada rentang 3,1 sampai 4,0 termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Skor yang berada pada rentang 2,1 sampai 3,0 termasuk dalam 

kategori “baik”. Skor pada rentang 1,1 sampai 2,0 termasuk dalam kategori 

“cukup”. Dan skor pada rentang 0 sampai 1,0 termasuk dalam kategori “kurang”. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan skor untuk menentukan tingkatan keterampilan guru yaitu sebagai 

berikut. 

1) Pedoman penilaian keterampilan dasar mengajar 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 11 indikator pada kemampuan 

guru melaksanakan keterampilan bertanya di sekolah dasar. Skor maksimum 

masing-masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Untuk 

menentukan skor keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 



105 
 

 

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 44 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (44 ─ 0) + 1 = 45 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 45 + 1 )  

= 
 

 
 (46) 

= 11,5  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 45 + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 46 ) 

 = 23 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

 = 
 

 
 ( 3(45) + 1 ) 

 = 
 

 
 (135+ 1) 

 = 
 

 
 (136) 

 = 34 

Q4 = kuartil empat = T = 44 
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Tabel 3.4 

KATEGORI SKOR KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 34 sampai kurang dari atau sama 

dengan 44, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 23 sampai kurang dari 34, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 11,5 sampai kurang dari 23, termasuk dalam kategori “cukup”, 

dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 11,5, termasuk dalam 

kategori “kurang”. 

2) Pedoman penilaian respon siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 4 indikator respon siswa 

diterapkan dalam kegiatan menjelaskan pembelajaran. Skor maksimum masing-

masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup, dan kurang”.  

Untuk menentukan ketuntasan respon siswa dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Skor Kategori 

34 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

23 ≤ skor < 34 Baik 

11,5 ≤ skor < 23 Cukup 

0≤ skor < 11,5 Kurang 
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Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 16 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (16 ─ 0) + 1 = 17 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 17 + 1 )  

 = 
 

 
 (18) 

 = 4,5  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 17 + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 18 ) 

 = 9 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

  = 
 

 
 ( 3(17) + 1 ) 

 = 
 

 
 (51+ 1) 

 = 
 

 
 (52) 

 = 13 

Q4 = kuartil empat = T = 16 
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Tabel 3.5 

KATEGORI SKOR RESPON SISWA 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 13 sampai kurang dari atau sama 

dengan 16, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 9 sampai kurang dari 13, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 4,5 sampai kurang dari 9, termasuk dalam kategori “cukup”, 

dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 4,5; termasuk dalam 

kategori “kurang”. 

Data yang diperoleh dari angket akan dianalisis sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan. Dalam instrumen yang digunakan memiliki tiga 

pilihan jawaban yaitu Selalu, Kadang-Kadang, dan Tidak Pernah. Setiap pilihan 

jawaban memiliki skor tersendiri, pilihan jawaban Selalu diberi skor tiga, pilihan 

jawaban Kadang-Kadang diberi skor dua, dan pilihan jawaban Tidak Pernah 

diberi skor satu. Setelah itu dihitung berapa responden yang memilih jawaban 

Selalu, Kadang-Kadang, dan Tidak Pernah. Selanjutnya data interval tersebut 

dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap 

jawaban dari responden dengan rumus:  

Skor Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik 

9 ≤ skor < 13 Baik 

4,5 ≤ skor < 9 Cukup 

0≤ skor < 4,5 Kurang 
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x = 
 

 
 dimana n adalah jumlah skor jawaban responden, dan N adalah jumlah skor 

ideal. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase 

digunakan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. 

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban 

dari hasil observasi dan dari masing-masing responden, dihitung dengan rumus:               

P = ( 
 

 
   x 100 % 

Keterangan: 

P = Persentase respon, skor 

S = Jumlah respon pada tiap komponen indikator, jumlah skor yang didapat 

N = Jumlah responden total, jumlah skor maksimal 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase (DP) yang diperoleh, maka 

dibuat kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut. 

1. Menentukan persentase tertinggi (% t) = (4/4) x 100% = 100% 

2. Menentukan persentase terendah (% r) = (1/4) x 100% = 25% 

3. Mencari rentang = 100% - 25% = 75% 

4. Menentukan interval kriteria = 75% / 5 = 15% 

Dengan demikian klasifikasi tingkatan dalam bentuk persentase sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.6 

KLASIFIKASI TINGKATAN DALAM BENTUK PERSENTASE 

Rentangan Persentase Predikat 

85 < % skor ≤ 100 Sangat Baik 

70 < % skor ≤ 85 Baik 

55 < % skor ≤ 70 Cukup Baik 

40 < % skor ≤ 55 Kurang Baik 

25 < % skor ≤ 40 Sangat Tidak Baik 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas)  menurut Sugiyono (2010: 367). 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitiatif 

diantaranya dilakukan dengan cara-cara di bawah ini : 

1) Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas karena 

peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan hubungan peneliti 

dengan narasumber semakin akrab, saling terbuka, saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang disembunyikan lagi . 
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2) Meningkatkan ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan cara ini peneliti 

mengecek kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak sehingga dapat 

meningkatkan kredibilitas data. 

3) Triangulasi 

Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas data dengan pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yaitu pengujian 

kredibilitas data dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya. 

4) Analisis data negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga 

pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Jika tidak 
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ada yang berbeda atau bertentangan yang ditemukan berarti data yang diperoleh 

bisa dianggap kredibel. 

5) Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

b. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Untuk itu peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

c. Pengujian Dependability 

Uji dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang 

independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

d. Pengujian Konfirmability 

Pengujian konfirmability mirip dengan dependability sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability. Penelitian akan dinyatakan valid apabila telah memenuhi 

standar keabsahan data kualitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

 Berdasarkan penelitian telah yang dilakukan, berikut akan dipaparkan hasil 

penelitian tentang Analisis Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan 

Bertanya pada Pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

analisis deskriptif persentase yang bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa 

besar kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya pada 

pembelajaran PKN kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. 

4.1.1 Gambaran Umun Keadaan SD Penelitian  

 Sekolah Dasar Negeri di Gugus Moh Yamin Kecamatan Kecamatan Kendal 

terdiri dari lima sekolah yang meliputi SDN Kalibuntu Wetan (Gg. Diponegoro), 

SDN 1 Trompo (Jl. Pahlawan I), SDN 2 Trompo (Jl. Pahlawan I), SDN 1 

Sukodono (Jl. Raya Putat Sukodono), dan SDN 2 Sukodono (Jl. Raya Putat 

Sukodono).  

Sekolah Dasar Negeri di Gugus Moh. Yamin mempunyai sarana dan 

prasarana yang dapat dikatakan kurang memadai. Dari 5 sekolah yang ada hanya 

ada 3 sekolah yang mempunyai gedung perpustakaan, dan hanya ada 1 sekolah 

saja yang mengoptimalkan gedung perpustakaan sebagai sarana belajar, yakni di 

SDN Kalibuntu Wetan. Selain itu, fasilitas seperti lapangan upacara maupun 

lapangan olah raga belum tersedia dengan baik. Di SDN 1 Trompo dan SDN 1 
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Sukodono lapangan yang tersedia kurang memadai untuk digunakan upacara 

maupun olahraga. Ketersediaan lahan yang kurang mengakibatkan hanya ada 

bangunan-bangunan penting saja di sekolah, seperti ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, toilet, dan kantin. Untuk di SDN 1 Trompo, SDN 2 Trompo, 

dan SDN 1 Sukodono ruang kepala sekolah dan ruang guru bercampur menjadi 

satu.  

Selain itu, lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan raya mengakibatkan 

masalah tersendiri. Banyaknya kendaraan yang melintas di sekitar sekolah baik itu 

delman maupun kendaraan bermotor menggangu konsentrasi siswa dan guru pada 

saat proses pembelajaran. Untuk SDN Kalibuntu Wetan dan SDN 2 Sukodono 

kondisinya lebih tenang, hal ini dikarenakan tidak banyak kendaraan yang 

melintas di sekitar sekolah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus dari 

lima sekolah dasar ini adalah ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi 

sering sekali terjadi banjir. Hal yang paling memprihatinkan di SDN 1 Trompo. 

Dimana ketika peneliti melakukan penelitian di SD tersebut, banjir sudah 

memasuki kelas-kelas dan tentunya ini mengganggu proses pembelajaran. Ketika 

banjir, proses pembelajaran terganggu lantaran siswa harus membersihkan kelas 

yang tergenang air. Untuk sekolah yang lain meskipun banjir tidak sampai masuk 

ke kelas, namun akses jalan untuk mencapai keempat SD tersebut juga tergenang 

banjir. Hal ini tentu menjadikan keluhan dan keprihatinan baik dari guru maupun 

siswa atas ketidak nyamanan kondisi ini.  

Dalam proses pembelajaran di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal 

guru sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan 
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diskusi. Namun pada metode tanya jawab, guru belum sepunuhnya memahami 

dan menerapkan dengan baik. Guru kurang memahami tujuan dari bertanya itu 

sendiri. Hal ini terlihat ketika guru melakukan tanya jawab, siswa kurang aktif dan 

bersemangat dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru. Selain itu siswa juga 

kurang berani dalam mengajukan pendapatnya, sehingga kelas lebih didominasi 

oleh guru.  

Dari sekian banyak mata pelajaran yang diajarkan, PKn menjadi suatu mata 

pelajaran yang menjadi keluhan guru kelas 4 di SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal. Materi seperti sistem pemerintahan dirasa cukup sulit untuk 

diajarkan dan dipahami oleh siswa. Hal ini yang menyebabkan nilai PKn siswa di 

SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal kurang jika dibanding dengan mata 

pelajaran lain. Materi yang cukup sulit untuk dipahami dan keterampilan guru 

dalam mengajar yang kurang optimal menjadikan siswa jenuh dan terkesan acuh 

dalam mengikuti pembelajaran PKn.  

4.1.2 Reduksi Data 

a. Kemampuan Guru dalam Menerapkan Keterampilan Bertanya 

Tabel 4.1 

REDUKSI DATA KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN  

GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Sekolah Informasi Sumber Simpulan 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

Guru sudah menguasai 

keterampilan bertanya dasar, 

namun untuk keterampilan 

lanjut seperti penggunaan 

pertanyaan pelacak dan 

peningkatan interaksi belum 

nampak. Kompetensi dasar 

guru dan keterampilan 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Keterampilan 

bertanya guru 

kelas 4 dalam 

pembelajaran 

PKn sudah baik 
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mengajar yang guru punya 

sudah baik.  

SDN 1 

Trompo  

Guru belum menguasai 

keterampilan bertanya lanjut, 

hal ini terlihat dari kurangnya 

guru dalam menerapkan 

penggunaan pertanyaan 

pelacak dan peningkatan 

interaksi. Guru belum terlihat 

memotivasi siswa untuk 

bertanya maupun mengajukan 

pendapat. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Keterampilan 

bertanya guru 

kelas 4 dalam 

pembelajaran 

PKn cukup  

SDN 2 

Trompo 

Guru menerapkan 

keterampilan bertanya dengan 

baik. Meskipun memang ada 

beberapa keterampilan 

bertanya yang belum 

diterapkan dengan optimal, 

namun secara keseluruhan 

tujuan dari keterampilan 

bertanya sudah nampak. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Keterampilan 

bertanya guru 

kelas 4 dalam 

pembelajaran 

PKn baik 

SDN 1 

Sukodono 

Guru menguasai keterampilan 

bertanya dasar, namun untuk 

keterampilan lanjut seperti 

penggunaan pertanyaan 

pelacak dan peningkatan 

interaksi belum nampak. Guru 

belum optimal dalam 

menerapkan kompetensi dasar 

dan keterampilan mengajar. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Keterampilan 

bertanya guru 

kelas 4 dalam 

pembelajaran 

PKn sudah baik 

SDN 2 

Sukodono 

Secara umum guru menguasai 

keterampilan bertanya. Namun 

untuk keterampilan bertanya 

dasar ada beberapa komponen 

yang belum diterapkan dan 

untuk keterampilan bertanya 

lanjut juga belum optimal 

dalam penerapannya.  

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Keterampilan 

bertanya guru 

kelas 4 dalam 

pembelajaran 

PKn cukup  
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b. Respon Siswa terhadap Keterampilan Bertanya Guru 

Tabel 4.2 

REDUKSI DATA RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN 

PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Sekolah Informasi Sumber Simpulan 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

Siswa masih terlihat bosan dan 

kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Percaya diri 

siswa juga belum terlihat 

dengan baik. Respon siswa 

terhadap pertanyaan dari guru 

sebenarnya baik, namun 

memang antara guru dan siswa 

kurang dalam menciptakan 

interaksi yang harmonis. 

Observasi dan 

Angket  

Respon siswa 

cukup baik 

SDN 1 

Trompo  

Siswa kurang semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal 

ini terlihat dari respon siswa 

terhadap pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Siswa 

juga tidak terlihat bertanya 

maupun menyampaikan 

pendapatnya.  

Observasi dan 

Angket 

Respon siswa 

kurang baik 

SDN 2 

Trompo 

Siswa merespon setiap 

pertanyaan yang guru berikan. 

Siswa juga selalu 

menyampaikan setiap 

pendapat maupun 

pertanyaannya. Siswa selalu 

bersemangat dan aktif dalam 

pembelajaran. 

Observasi dan 

Angket 

Respon siswa baik 

SDN 1 

Sukodono 

Untuk keberanian bertanya dan 

menyatakan pendapat siswa 

masih kurang, namun siswa 

selalu merespon setiap 

pertanyaan yang guru berikan. 

Keaktifan siswa juga masih 

belum optimal. 

Observasi dan 

Angket 

Respon siswa 

cukup baik 
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SDN 2 

Sukodono 

Untuk keaktifan dan 

kesenangan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran masih 

kurang. Hal ini terlihat karena 

siswa belum sepenuhnya 

senang dengan mata pelajaran 

PKn, sehingga berdampak 

pada respon siswa terhadap 

keterampilan guru bertanya. 

Observasi dan 

Angket 

Respon siswa 

cukup baik 

 

c. Kendala dalam Keterampilan Bertanya Guru 

Tabel 4.3 

REDUKSI DATA KENDALA KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV 

SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Sekolah Informasi Sumber Simpulan 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

di SDN Kalibuntu Wetan 

kendala yang dihadapi oleh 

guru lebih pada keaktifan 

siswa. Guru lebih dominan 

dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa untuk 

mengajukan pertanyaan atau 

pendapat belum terlihat, 

namun siswa selalu merespon 

dengan baik setiap pertanyaan 

guru 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Kendalanya 

adalah keaktifan 

siswa 

SDN 1 

Trompo  

Sumber belajar yang kurang 

menjadikan kendala guru 

dalam mengajar, selain itu 

materi yang susah dan masih 

abstrak untuk dipahami siswa 

menjadi kendala guru dalam 

dalam menerapkan 

keterampilan bertanya. Guru 

perlu memberikan informasi 

yang cukup sehingga siswa 

mampu untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. Guru 

tidak menyadari kendala yang 

dihadapinya.  

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Kendalanya 

adalah materi 

yang masih 

abstrak untuk 

dipahami oleh 

siswa dan guru 

tidak menyadari 

akan kendala yang 

dihadapinya 
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SDN 2 

Trompo 

Selain sumber belajar, kendala 

yang dihadapi guru dalam 

bertanya adalah kemampuan 

siswa yang bervariasi. 

Sehingga guru menyadari tidak 

semua siswa mampu untuk 

mengajukan pertanyaan dan  

pendapatnya. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Kendalanya 

adalah tingkat 

kemampuan siswa 

yang bervariasi 

SDN 1 

Sukodono 

Kendala lebih ke kurang 

optimalnya kompetensi dasar 

guru dan keterampilan 

mengajar. Guru masih belum 

bisa memisahkan antara urusan 

pribadi dan sekolah. Sehingga 

guru dinilai kurang profesional 

dalam menerapkan 

keterampilan mengajar 

mengajar. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Kendala lebih ke 

profesionalisme 

guru dalam 

mengajar. 

SDN 2 

Sukodono 

Kendala lebih ke sumber 

belajar yang masih kurang. 

Sehingga siswa tidak 

menguasai materi yang guru 

sampaikan. Hal ini berdampak 

pada keaktifan siswa di dalam 

kelas ketika guru 

menyampaikan pertanyaan. 

Siswa selalu mencari jawaban 

di buku setiap guru 

memberikan pertanyaan., 

karena guru kurang 

mengembangkan pertanyaan 

dan masih terfokus pada buku. 

Selain itu, dalam mengerjakan 

soal pun siswa masih kurang 

memahami dan mampu untuk 

mengerjakan soal. 

Observasi, 

Angket dan 

wawancara dari 

guru dan kepala 

sekolah 

Kendala berasal 

dari sumber 

belajar dan 

kesiapan guru 

dalam bertanya 

 

4.1.3 Penyajian Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil 

observasi, angket, dan wawancara. Untuk observasi dilaksanakan sebanyak dua 
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kali pertemuan dengan mengamati kemampuan guru menerapkan keterampilan 

bertanya pada pembelajaran PKn dan mengamati bagaimana respon siswa saat 

guru menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn. Penyajian data 

untuk hasil observasi ada dua, yakni secara umum dan penyajian tiap masing-

masing indikator dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi. Untuk angket, 

dibagikan kepada guru yang berisikan seputar keterampilan bertanya guru, untuk 

siswa yang berisi tentang respon siswa terhadap keterampilan bertanya guru, dan 

untuk kepala sekolah berisi tentang kinerja guru kelas 4. Penyajian data dari hasil 

angket juga disajikan melalui tabel, gafik, dan deskripsi. Kemudian, wawancara 

peneliti lakukan dengan guru dan kepala sekolah. Wawancara ini terkait dengan 

kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya, respon siswa dan 

kinerja guru dalam mengajar. Untuk penyajian datanya disajikan dalam bentuk 

deskripsi kesimpulan hasil masing-masing dari guru dan kepala sekolah per SD.  

Adapun profil lengkap dari 5 guru kelas 4 di lima SD yang diteliti dapat 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

DAFTAR GURU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 

 

Nama Sekolah Nama Guru Pendidikan Terakhir 

SDN Kalibuntu Wetan Subandini S1 PGSD 

SDN 1 Trompo Widyanti Setyaningsih S1 PGSD 

SDN 2 Trompo Indah Sri Kusrini S1 PGSD 

SDN 1 Sukodono Siti Sulisanah S1 PGSD 

SDN 2 Sukodono  Ismatul Husna S1 PGSD 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat terlihat bahwa semua guru kelas IV di 

SDN Gugus Moh. Yamin Kecamtan Kendal merupakan sarjana S1 PGSD. Namun 

dari kelima guru tersebut, 4 orang guru menyelesaikan S1 melalui Universitas 

Terbuka. Dimana sebelumnya mereka telah menyelesaikan D2 PGSD lalu 

dilanjutkan dengan S1 PGSD melalui Universitas Terbuka (UT). Sebenarnya tidak 

ada perbedaan yang mencolok antara guru yang lulusan S1 UT dengan non UT. 

Biasanya guru yang lulusan D2 lanjut S1 di UT adalah guru yang sudah mengajar 

puluhan tahun, yang sudah berpengalaman dalam mengajar. Walaupun begitu, 

pengalaman yang mumpuni tersebut kurang diimbangi dengan penguasaan media 

pembelajaran yang baik khususnya media IT. 

Tabel 4.5 

DAFTAR GURU BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT 

 

Nama Sekolah Nama Guru Golongan/Pangkat 

SDN Kalibuntu Wetan Subandini IV/A 

SDN 1 Trompo Widyanti Setyaningsih III/A 

SDN 2 Trompo Indah Sri Kusrini Honorer 

SDN 1 Sukodono Siti Sulisanah III/A 

SDN 2 Sukodono  Ismatul Husna Honorer 
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Diagram 4.1 

GURU BERDASARKAN GOLONGAN / PANGKAT 

 Berdasarkan tabel 4.5 dan diagram 4.1 diatas dapat dinyatakan bahwa guru 

dengan golongan/ pangkat III/A ada 2 orang, guru golongan IV/A ada 1 orang dan 

guru honorer ada 2 orang. Perbedaan golongan pangkat tidak terlalu berpengaruh 

terhadap masa kerja dan kinerja guru. Guru yang mempunyai golongan IV/A 

memiliki masa kerja 34 tahun dan usia lebih dari 50 tahun. Pengalaman guru yang 

banyak membuat guru lebih tanggap dan mampu memahami siswa dengan baik, 

akan tetapi guru kurang dalam pemanfaatan media berbasis IT. Sedangkan guru 

dengan golongan/ pangkat III/A rata-rata berusia 30 tahunan dengan masa kerja 

lebih dari 9 tahun, kinerjanya masih energik dan cukup memahami penggunaan 

media pembelajaran berbasis IT meskipun belum diterapkan secara optimal pada 

proses pembelajaran dan pengalamannya pula belum sebanyak guru yang 

memiliki golongan IV/A. Adapun 2 guru honorer yang ada di SDN 2 Trompo dan 

SDN 2 Sukodono mempunyai masa kerja dan kinerja yang berbeda. Untuk guru 

SDN 2 Trompo sendiri mempunyai masa kerja 12 tahun dengan usia 45 tahun. 
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Kinerjanya masih energik, dan pengelolaan kelas pun juga baik. Untuk 

penguasaan media berbasis IT guru sudah memahami namun kurang optimal 

dalam pemanfaaatan. Sedangkan untuk guru SDN 2 Sukodono dengan masa kerja 

kurang dari 2 tahun dan dengan usia yang baru 23 tahun kurang dalam 

pengalaman, memahami karakter siswa, dan pengelolaan kelas. Namun untuk 

penguasaan media pembelajaran berbasis IT sudah cukup menguasai. Walaupun 

sama-sama honorer guru SDN 2 Trompo dan guru SDN 2 Sukodono mempunyai 

kinerja yang berbeda. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan masa kerja dan 

pengalaman.  

4.1.3.1 Gambaran 11 Indikator Analisis Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran PKn Kelas IV SDN Gugus 

Moh. Yamin Kecamatan Kendal yang diperoleh dari Hasil Observasi 

Adapun gambaran secara umum kemampuan guru menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan di 5 SD terhadap guru 

kelas 4. Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah lembar 

observasi yang terdiri dari 11 indikator. Berikut hasil pencapaian yang diperoleh 

dari masing-masing indikator pada setiap SD.  

Tabel 4.6 

PERSENTASE KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN  

GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

 

Indikator 
SDN Kalibuntu 

Wetan 

SDN 1 

Trompo 

SDN 2 

Trompo 

SDN 1 

Sukodono 

SDN 2 

Sukodono 

Pertanyaan 

disampaikan 

dengan jelas dan 

100% 100% 100% 100% 100% 
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singkat 

Memberikan 

acuan 
100% 75% 87,5% 75% 75% 

Memusatkan 

pertanyaan yang 

disampaikan 

100% 100% 100% 75% 87,5% 

Pemindahan 

giliran  
75% 75% 87,5% 87,5% 87,5% 

Penyebaran 

kesempatan 

menjawab 

pertanyaan  

100% 75% 100% 100% 87,5% 

Pemberian waktu 

berpikir yang 

cukup 

100% 75% 100% 100% 87,5% 

Memberikan 

tuntunan jika 

siswa kesulitan 

menjawab 

75% 50% 75% 75% 50% 

Pengubahan 

tuntunan tingkat 

kognitif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

 

75% 75% 75% 75% 75% 

Pengaturan urutan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan 

tingkat kognitif 

dari yang sifatnya 

rendah ke yang 

lebih tinggi dan 

kompleks 

50% 50% 75% 75% 50% 

Penggunaan 

pertanyaan 

pelacak 

0% 0% 25% 0% 0% 

Terjadi 

peningkatan 

interaksi di dalam 

kelas 

25% 12,5% 25% 25% 25% 

Jumlah 75% 62,5% 77,3% 71,6% 65,9% 

Kategori Baik Cukup Baik Baik Cukup 
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Rata-rata Skor yang Diperoleh 

 

Diagram 4.2 

KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA 

PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN 

KECAMATAN KENDAL 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 dan diagram 4.2, diketahui bahwa dari lima sekolah 

dasar yang berbeda mempunyai kualitas guru yang berbeda pula. Sekolah yang 

mempunyai hasil persentase tertinggi dari 11 indikator selama 2 pertemuan yaitu 

SDN 2 Trompo. SDN Kalibuntu Wetan berada tertinggi kedua setelah SDN 2 

Trompo sebanyak 75%, kemudian SDN 1 Sukodono sebanyak 71,6%, SDN 2 

Sukodono sebanyak 65,9%, dan diurutan terakhir SDN 1 Trompo dengan 

persentase 62,5%. 
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Tabel 4.7 

HASIL REKAPITULASI KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV 

SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Indikator 
Hasil Akumulasi Indikator 

Seluruh SD 
Kategori 

Pertanyaan disampaikan 

dengan jelas dan singkat 
100% Sangat Baik 

Memberikan acuan 82,5% Baik 

Memusatkan pertanyaan 

yang disampaikan 
92,5% Sangat Baik 

Pemindahan giliran  82,5% Baik 

Penyebaran kesempatan 

menjawab pertanyaan  
92,5% Sangat Baik 

Pemberian waktu berpikir 

yang cukup 
92,5% Sangat Baik 

Memberikan tuntunan jika 

siswa kesulitan menjawab 
65% Cukup Baik 

Pengubahan tuntunan 

tingkat kognitif dalam 

menjawab pertanyaan 

75% Baik 

Pengaturan urutan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan tingkat 

kognitif dari yang sifatnya 

rendah ke yang lebih tinggi 

dan kompleks 

60% Cukup Baik 

Penggunaan pertanyaan 

pelacak 
5% Sangat Tidak Baik  

Terjadi peningkatan 

interaksi di dalam kelas 
22,5% Sangat Tidak Baik 
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Diagram 4.3 

HASIL REKAPITULASI KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV 

SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

 Keterampilan bertanya terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat 

pada tabel 4.7 dan diagram 4.3. Guru menyampaikan pertanyaan yang jelas dan 

singkat berada pada kategori sangat baik (100%). Guru memberikan acuan berada 

pada kategori baik (82,5%). Guru memusatkan pertanyaan yang disampaikan 

berada pada kategori sangat baik (92,5%). Guru melakukan pemindahan giliran 

berada pada kategori baik (82,5%). Guru melakukan penyebaran kesempatan 

menjawab pertanyaan berada pada kategori sangat baik (92,5%). Guru 

memberikan waktu berpikir yang cukup berada pada kategori sangat baik 

(92,5%). Guru memberi tuntunan berada pada kategori cukup baik (65%). Guru 

melakukan pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 

berada pada kategori baik (75%). Guru melakukan pengaturan urutan pertanyaan 
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untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah ke yang lebih 

tinggi dan kompleks berada pada kategori cukup baik (60%). Guru menggunakan 

pertanyaan pelacak berada pada kategori sangat tidak baik (5%). Guru 

meningkatkan interaksi di kelas berada pada kategori sangat tidak baik (22,5%). 

 Adanya kecenderungan hasil penelitian tersebut juga berkaitan dengan 

perbandingan hasil perhitungan penelitian di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal pada masing-masing indikator yang dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.3.1.1 Indikator Pertanyaan Disampaikan dengan Jelas dan Singkat  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang pertama yaitu pertanyaan 

disampaikan dengan jelas dan singkat. Indikator ini mencakup empat deskriptor 

yaitu menyampaikan pertanyaan sesuai dengan perkembangan siswa, 

menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan singkat, menyampaikan pertanyaan 

yang dipahami oleh siswa, dan pertanyaan dapat dijawab oleh siswa. Adapun hasil 

pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

PERSENTASE PERTANYAAN DISAMPAIKAN DENGAN  

JELAS DAN SINGKAT 

 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 
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Indikator Pertanyaan Disampaikan dengan Jelas dan Singkat 

 

Diagram 4.4 

PERSENTASE PADA INDIKATOR PERTANYAAN DISAMPAIKAN 

DENGAN JELAS DAN SINGKAT 

 Berdasarkan tabel 4.8 dan diagram 4.4 dapat diperoleh data bahwa semua 

SD sudah mencapai persentase yang baik, yaitu 100%. Dengan demikian SDN di 

Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal sudah melaksanakan keterampilan 

bertanya pada indikator pertanyaan disampaikan dengan jelas dan singkat. Secara 

keseluruhan guru tidak mengalami permasalahan, karena indikator ini memang 

indikator yang sederhana dalam keterampilan bertanya. 

4.1.3.1.2 Indikator Memberikan Acuan  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang kedua yaitu memberikan acuan. 

Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni memberikan informasi sebelum 

menyampaikan pertanyaan, informasi dari guru dapat diolah oleh siswa, 

pertanyaan tidak dijawab bervariasi oleh siswa, dan mengarahkan jawaban siswa 

sesuai dengan materi. Adapun hasil pencapaian kemampuan guru bertanya di 

SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator memberikan acuan dapat dilihat dari 

hasil penelitian sebagai berikut:  
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Tabel 4.9 

PERSENTASE INDIKATOR MEMBERIKAN ACUAN 

 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Trompo 3 4 7 87,5% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

 

Indikator Memberikan Acuan 

 

Diagram 4.5 

PERSENTASE INDIKATOR MEMBERIKAN ACUAN 

 Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.5 dapat diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan memiliki persentase tinggi pada indikator memberikan acuan 

yaitu 100%, SDN 2 Trompo sebesar 87,5%, SDN 1 Trompo, SDN 1 Sukodono, 

dan SDN 2 Sukodono memiliki persentase yang sama yaitu 75%. Kendala yang 

dialami saat guru memberikan acuan adalah pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru yang seharusnya tidak dijawab dengan jawaban yang bervariasi oleh siswa 
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namun dijawab bervariasi oleh siswa dengan jawaban yang kurang sesuai dengan 

materi.  

4.1.3.1.3 Indikator Memusatkan Pertanyaan yang Disampaikan 

 Indikator keterampilan guru bertanya yang ketiga adalah memusatkan 

pertanyaan yang disampaikan. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni 

menyampaikan pertanyaan secara luas/umum, menyampaikan pertanyaan secara 

sempit/terpusat, memusatkan perhatian siswa terhadap pertanyaan yang 

disampaikan sesuai dengan materi, serta menyampaikan pertanyaan secara 

memusat pada hal-hal yang harus dipahami siswa. Adapun hasil pencapaian 

kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator 

memusatkan pertanyaan yang disampaikan dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebagai berikut:  

Tabel 4.10 

PERSENTASE INDIKATOR MEMUSATKAN PERTANYAAN  

YANG DISAMPAIKAN 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Sukodono 4 3 7 87,5% Sangat Baik 
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Indikator Memusatkan Pertanyaan yang Disampaikan 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.6 

PERSENTASE INDIKATOR MEMUSATKAN PERTANYAAN  

YANG DISAMPAIKAN 

 Berdasarkan tabel 4.10 dan diagram 4.6 diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan, SDN 1 Trompo, SDN 2 Trompo memiliki persentase tinggi 

pada indikator memusatkan pertanyaan yang disampaikan yaitu 100%. 

Dilanjutkan dengan SDN 2 Sukodono yang memperoleh persentase 87,5%. Hal 

ini menandakan guru sudah menguasai komponen bertanya dasar pada indikator 

ini. Sedangkan SDN 1 Sukodono  memiliki persentase terendah yaitu 75%. 

Permasalahan yang dialami saat guru memusatkan pertanyaan adalah kurang 

memusatkan perhatian siswa terhadap pertanyaan yang disampaikan. Sehingga 

siswa kurang fokus pada inti pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4.1.3.1.4 Indikator Pemindahan Giliran 

 Indikator keterampilan guru bertanya yang keempat yaitu pemindahan 

giliran. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni memusatkan perhatian 

siswa, memberikan pertanyaan yang kompleks, pertanyaan dapat dijawab oleh 
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siswa secara bergantian yang ditunjuk oleh guru, dan pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih aktif berpartisipasi menjawab. Adapun hasil pencapaian 

kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator 

pemindahan giliran dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.11 

PERSENTASE INDIKATOR PEMINDAHAN GILIRAN 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Trompo 4 3 7 87,5% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 3 7 87,5% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 4 3 7 87,5% Sangat Baik 

Indikator Pemindahan Giliran

 

Diagram 4.7 

PERSENTASE INDIKATOR PEMINDAHAN GILIRAN 

 Berdasarkan tabel 4.11 dan diagram 4.7 diperoleh data bahwa SDN 2 

Trompo, SDN 1 Sukodono, dan SDN 2 Sukodono memiliki persentase tinggi pada 

indikator pemindahan giliran yaitu 87,5%. Sedangkan SDN Kalibuntu Wetan dan 

SDN 1 Trompo memiliki persentase terendah yaitu 75%. Permasalahan yang 
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dialami adalah guru tidak menyampaikan pertanyaan yang kompleks. Pertanyaan 

yang disampaikan lebih banyak pada pertanyaan yang bersifat ingatan. 

4.1.3.1.5 Indikator Penyebaran Kesempatan Menjawab Pertanyaan  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang kelima yaitu penyebaran 

kesempatan menjawab pertanyaan. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni 

memusatkan perhatian siswa, menyampaikan pertanyaan kepada semua siswa, 

menyampaikan pertanyaan yang berbeda untuk siswa yang berbeda, dan 

pertanyaan guru membuat siswa lebih aktif berpartisipasi menjawab. Adapun hasil 

pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator 

penyebaran kesempatan menjawab pertanyaan dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

PERSENTASE INDIKATOR PENYEBARAN KESEMPATAN  

MENJAWAB PERTANYAAN 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 3 7 87,5% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 
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Indikator Penyebaran Kesempatan Menjawab Pertanyaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.8 

PERSENTASE INDIKATOR PENYEBARAN KESEMPATAN  

MENJAWAB PERTANYAAN 

 Berdasarkan tabel 4.12 dan diagram 4.8 diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan, SDN 2 Trompo, dan SDN 2 Sukodono memiliki persentase 

tinggi pada indikator penyebaran kesempatan menjawab pertanyaan yaitu 100%. 

SDN 1 Sukodono sebanyak 87,5%, dan SDN 1 Trompo 75%. Permasalahan yang 

dialami guru adalah siswa belum berpartisipasi aktif dalam menjawab setiap 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru.  

4.1.3.1.6 Indikator Pemberian Waktu Berpikir yang Cukup 

 Indikator keterampilan guru bertanya yang keenam yaitu pemberian waktu 

berpikir yang  cukup. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni memusatkan 

perhatian siswa, memberikan pertanyaan kepada semua siswa, menunggu 

beberapa detik sebelum menunjuk siswa, dan pertanyaan dari guru membuat 

siswa lebih aktif berpartisipasi menjawab. Adapun hasil pencapaian kemampuan 
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guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator pemberian waktu 

berpikir yang  cukup dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.13 

PERSENTASE INDIKATOR PEMBERIAN WAKTU BERPIKIR  

YANG CUKUP 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 3 4 7 87,5% Sangat Baik 

 

Indikator Pemberian Waktu Berpikir yang Cukup 

 

Diagram 4.9 

PERSENTASE INDIKATOR PEMBERIAN WAKTU BERPIKIR  

YANG CUKUP 

 Berdasarkan tabel 4.13 dan diagram 4.9 diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan, SDN 2 Trompo, SDN 1 Sukodono memiliki persentase tinggi 

pada indikator pemberian waktu berpikir yang cukup yaitu 100%. Hal ini 
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menandakan guru sudah menguasai komponen bertanya dasar pada indikator ini 

dan tidak ada kendala bagi ketiga SD tersebut dalam pemberian waktu berpikir 

yang cukup untuk siswa. SDN 2 Sukodono sebanyak 87,5% dan SDN 1 Trompo 

memiliki persentase terendah yaitu 75%. Permasalahan yang dialami adalah 

pertanyaan dari guru belum mampu membuat siswa lebih aktif berpartisipasi 

dalam menjawab. Siswa pun terlihat pasif dalam menjawab pertanyaan. 

4.1.3.1.7 Indikator Pemberian Tuntunan  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang ketujuh yaitu pemberian 

tuntunan. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni memberikan tuntunan 

kepada siswa dalam menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan lain yang 

lebih sederhana, mengulang pertanyaan yang diajukan lebih sederhana, 

mengulang informasi/penjelasan sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan 

yang diajukan. Adapun hasil pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN 

Gugus Moh. Yamin pada indikator pemberian tuntunan dapat dilihat dari hasil 

penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.14 

PERSENTASE INDIKATOR PEMBERIAN TUNTUNAN 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Trompo 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Sukodono 2 2 4 50% Kurang Baik 
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Indikator Pemberian Tuntunan 

 

Diagram 4.10 

PERSENTASE INDIKATOR PEMBERIAN TUNTUNAN 

 Berdasarkan tabel 4.14 dan diagram 4.10 diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan, SDN 2 Trompo, dan SDN 1 Sukodono memiliki persentase 

tinggi pada indikator pemberian tuntunan yaitu 75%. SDN 1 Trompo dan SDN 2 

Sukodono mempunyai persentase sama yakni sebanyak 50%. Permasalahan yang 

dialami guru secara keseluruhan adalah pada deskriptor  memberikan pertanyaan 

lain yang lebih sederhana kepada siswa. Biasanya ketika guru menyampaikan 

pertanyaan dan siswa tidak bisa menjawab pertanyaan guru hanya mengulang 

pertanyaan saja. 

4.1.3.1.8 Indikator Pengubahan Tuntutan Tingkat Kognitif dalam Menjawab 

Pertanyaan  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang kedelapan yaitu pengubahan 

tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Indikator ini mencakup 

empat deskriptor yakni pertanyaan yang diajukan guru membuat siswa berpikir, 
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menyampaikan pertanyaan yang bersifat ingatan, menyampaikan pertanyaan yang 

tergolong kognitif tinggi, dan menyampaikan pertanyaan pemahaman. Adapun 

hasil pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada 

indikator pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dapat 

dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.15 

PERSENTASE INDIKATOR PENGUBAHAN TUNTUTAN TINGKAT 

KOGNITIF DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

Indikator Pengubahan Tuntutan Tingkat Kognitif dalam Menjawab Pertanyaan 

 

Diagram 4.11 

PERSENTASE INDIKATOR PENGUBAHAN TUNTUTAN TINGKAT 

KOGNITIF DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 

 Berdasarkan tabel 4.15 dan diagram 4.11 diperoleh data bahwa semua SD 

mempunyai kemampuan yang sama pada indikator pengubahan tuntutan tingkat 
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kognitif dalam menjawab pertanyaan dengan persentase 75%. Dimana 

permasalahan secara keseluruhan yang guru temui yakni belum menerapkan 

pertanyaan yang tergolong tingkat kognitif tinggi. Pertanyaan yang sering 

dilontarkan oleh guru cenderung ke pertanyaan yang bersifat ingatan dan 

pertanyaan pemahaman.  

4.1.3.1.9 Indikator Pengaturan Urutan Pertanyaan untuk Mengembangkan 

Tingkat Kognitif dari yang Sifatnya Rendah ke yang Lebih Tinggi dan 

Kompleks  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang kesembilan adalah pengaturan 

urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya 

rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks. Indikator ini mencakup empat 

deskriptor yaitu menyampaikan pemahaman terlebih dahulu, menyampaikan 

pertanyaan analisis, menyampaikan pertanyaan secara urut, dan pertanyaan dari 

guru dapat dipahami dan dijawab oleh siswa. Adapun hasil pencapaian 

kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.16 

PERSENTASE INDIKATOR PENGATURAN URUTAN PERTANYAAN 

UNTUK MENGEMBANGKAN TINGKAT KOGNITIF DARI YANG 

SIFATNYA RENDAH KE YANG LEBIH TINGGI DAN KOMPLEKS 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 1 Trompo 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Trompo 3 3 6 75% Baik 

SDN 1 Sukodono 3 3 6 75% Baik 

SDN 2 Sukodono 2 2 4 50% Kurang Baik 
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Indikator Pengaturan Urutan Pertanyaan untuk Mengembangkan Tingkat Kognitif 

dari yang Sifatnya Rendah ke yang Lebih Tinggi dan Kompleks  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.12 

PERSENTASE INDIKATOR PENGATURAN URUTAN PERTANYAAN 

UNTUK MENGEMBANGKAN TINGKAT KOGNITIF DARI YANG 

SIFATNYA RENDAH KE YANG LEBIH TINGGI DAN KOMPLEKS 

 Berdasarkan tabel 4.16 dan diagram 4.12 diperoleh data bahwa SDN 2 

Trompo dan SDN 1 Sukodono memiliki persentase tertinggi pada indikator ini 

yaitu sebesar 75%. SDN Kalibuntu Wetan, SDN 1 Trompo dan SDN 2 Sukodono 

memiliki persentase yang sama yakni sebesar 50%. Kendala yang dihadapi ialah 

guru belum menyampaikan pertanyaan analisis dan siswa belum memahami dan 

bisa menjawab pertanyaan yang guru sampaikan.  

4.1.3.1.10 Indikator Penggunaan Pertanyaan Pelacak  

  Indikator keterampilan guru bertanya yang kesepuluh yaitu penggunaan 

pertanyaan pelacak. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni meminta 

klarifikasi terhadap jawaban siswa; meminta siswa untuk memberikan alasan atas 

jawaban yang diberikan; meminta jawaban siswa yang tepat, kompleks, dan 
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relevan; serta meminta siswa menjawab dengan memberikan contoh. Adapun 

hasil pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada 

indikator penggunaan pertanyaan pelacak dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebagai berikut:  

Tabel 4.17 

PERSENTASE INDIKATOR PENGGUNAAN PERTANYAAN PELACAK 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 0 0 0 0% Sangat Tidak Baik 

SDN 1 Trompo 0 0 0 0% Sangat Tidak Baik 

SDN 2 Trompo 1 1 2 25% Sangat Tidak Baik 

SDN 1 Sukodono 0 0 0 0% Sangat Tidak Baik 

SDN 2 Sukodono 0 0 0 0% Sangat Tidak Baik 

Indikator Penggunaan Pertanyaan Pelacak 

 

 Diagram 4.13 

PERSENTASE INDIKATOR PENGGUNAAN PERTANYAAN PELACAK 

 Berdasarkan tabel 4.17 dan diagram 4.13 diperoleh data bahwa kelima SDN 

di Gugus Moh. Yamin mempunyai kriteria yang sangat tidak baik dalam indikator 

pertanyaan pelacak. SDN 2 Trompo memang mendapat persentase tertinggi yakni 

25% namun hal ini tidak menandakan SDN 2 Trompo sudah mengusai indikator 
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ini. Hanya deskriptor meminta siswa untuk menjawab dengan memberikan contoh 

saja yang nampak. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 4 SD lain di Gugus Moh. 

Yamin. Keempat SD ini tidak menerapkan indikator penggunaan pertanyaan 

pelacak yang ditunjukkan dengan persentase sebesar 0%. Kendalanya adalah 

kurangnya pemahaman guru terhadap indikator ini. Kebiasaan guru hanya 

melontarkan pertanyaan yang sifatnya ingatan saja tanpa bertanya alasan ataupun 

contoh dari jawaban yang disampaikan siswa. 

4.1.3.1.11 Indikator Peningkatan Interaksi di dalam Kelas  

 Indikator keterampilan guru bertanya yang kesebelas adalah peningkatan 

interaksi di dalam kelas. Indikator ini mencakup empat deskriptor yaitu meminta 

siswa untuk mendiskusikan jawaban dengan teman sebangkunya, mendorong 

siswa untuk mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan kepada siswa 

lainnya untuk menjawab pertanyaan dari siswa, dan meminta siswa lainnya 

melengkapi jawaban dari siswa. Adapun hasil pencapaian kemampuan guru 

bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin pada indikator peningkatan interaksi di 

dalam kelas dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.18 

PERSENTASE INDIKATOR PENINGKATAN INTERAKSI  

DI DALAM KELAS 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 1 1 2 25% Sangat Tidak Baik 

SDN 1 Trompo 0 1 1 12,5% Sangat Tidak Baik 

SDN 2 Trompo 1 1 2 25% Sangat Tidak Baik 

SDN 1 Sukodono 1 1 2 25% Sangat Tidak Baik 

SDN 2 Sukodono 1 1 2 25% Sangat Tidak Baik 
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Indikator Peningkatan Interaksi di dalam Kelas  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.14 

PERSENTASE INDIKATOR PENINGKATAN INTERAKSI  

DI DALAM KELAS 

 Berdasarkan tabel 4.18 dan diagram 4.14 diperoleh data bahwa 4 SDN di 

Gugus Moh. Yamin memperoleh persentase 25% dan SDN 1Trompo memperoleh 

persentase sebesar 12,5%. Secara keseluruhan tidak ada SD yang mencapai 

kategori baik pada indikator ini. Dimana guru hanya mendorong siswa saja untuk 

mengajukan pertanyaan tanpa memperhatikan komponen-komponen yang lain 

pada indikator ini. 

4.1.3.2 Gambaran Pertanyaan Guru Menggunakan Kata Tanya Pada Pembelajaran 

PKn di Kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal yang 

Diperoleh dari Hasil Observasi 

 Adapun gambaran pertanyaan guru menggunakan kata tanya pada 

pembelajaran PKn di kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal dapat 

dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

PERTANYAAN GURU MENGGUNAKAN KATA TANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI KELAS IV SDN KALIBUNTU WETAN  

Kalimat Tanya Pertemuan 1  Pertemuan 2 Jumlah 

Apa 
Lisan: 21 kali 

Tulis : - 

Lisan: 23 kali 

Tulis : - 

Lisan: 44 kali 

Tulis : - 

Siapa 
Lisan: 3 kali 

Tulis : - 

Lisan: 4 kali 

Tulis : - 

Lisan: 7 kali 

Tulis : - 

Kapan 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Mengapa 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Dimana 
Lisan: 4 kali 

Tulis : - 

Lisan: 3 kali 

Tulis : - 

Lisan: 7 kali 

Tulis : - 

Bagaimana 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

 

Tabel 4.20 

PERTANYAAN GURU MENGGUNAKAN KATA TANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI KELAS IV SDN 1 TROMPO 

Kalimat Tanya Pertemuan 1  Pertemuan 2 Jumlah 

Apa 
Lisan: 17 kali 

Tulis : 1 kali 

Lisan: 16 kali 

Tulis : 2 kali 

Lisan: 33 kali 

Tulis : 3 kali 

Siapa 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Kapan 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Mengapa 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Dimana 
Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 3 kali 

Tulis : - 

Lisan: 5 kali 

Tulis : - 

Bagaimana 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 
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Tabel 4.21 

PERTANYAAN GURU MENGGUNAKAN KATA TANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI KELAS IV SDN 2 TROMPO 

Kalimat Tanya Pertemuan 1  Pertemuan 2 Jumlah 

Apa 
Lisan: 24 kali 

Tulis : - 

Lisan: 24 kali 

Tulis : 2 kali 

Lisan: 48 kali 

Tulis : 2 kali  

Siapa 
Lisan: 1 kali 

Tulis : 1 kali  

Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 3 kali 

Tulis : 1 kali 

Kapan 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Mengapa 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Dimana 
Lisan: 1 kali 

Tulis : - 

Lisan: 1 kali 

Tulis : - 

Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Bagaimana 
Lisan: 3 kali 

Tulis : - 

Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 5 kali  

Tulis : - 

 

Tabel 4.22 

PERTANYAAN GURU MENGGUNAKAN KATA TANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI KELAS IV SDN 1 SUKODONO 

Kalimat Tanya Pertemuan 1  Pertemuan 2 Jumlah 

Apa 
Lisan: 25 kali 

Tulis : - 

Lisan:  27 kali 

Tulis : 2 kali 

Lisan: 52 kali 

Tulis : 2 kali 

Siapa 
Lisan: 4 kali 

Tulis : - 

Lisan:  2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 6 kali 

Tulis : - 

Kapan 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Mengapa 
Lisan: 1 kali 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: 1 kali 

Tulis : - 

Dimana 
Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Lisan:  2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 4 kali 

Tulis : - 

Bagaimana 
Lisan: 4 kali 

Tulis : - 

Lisan:  2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 6 kali 

Tulis : - 
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Tabel 4.23 

PERTANYAAN GURU MENGGUNAKAN KATA TANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI KELAS IV SDN 2 SUKODONO 

Kalimat Tanya Pertemuan 1  Pertemuan 2 Jumlah 

Apa 
Lisan:  39 kali 

Tulis : 3 kali 

Lisan: 43 kali 

Tulis : 3 kali 

Lisan: 82 kali  

Tulis : 6 kali 

Siapa 
Lisan:  3 kali 

Tulis : - 

Lisan: 2 kali 

Tulis : - 

Lisan: 5 kali 

Tulis : - 

Kapan 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Mengapa 
Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Lisan: - 

Tulis : - 

Dimana 
Lisan:  8 kali 

Tulis : - 

Lisan: 9 kali 

Tulis : - 

Lisan: 17 kali 

Tulis : - 

Bagaimana 
Lisan: 2 kali 

Tulis : 1 kali 

Lisan: 2 kali 

Tulis : -  

Lisan: 4 kali 

Tulis : 1 kali  

 

4.1.3.3 Gambaran Respon Siswa terhadap Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Gugus 

Moh. Yamin Kecamatan Kendal yang diperoleh dari Hasil Observasi 

Adapun gambaran respon siswa terhadap kemampuan guru menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn di kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

PERSENTASE RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN 

PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Indikator 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

SDN 1 

Trompo 

SDN 2 

Trompo 

SDN 1 

Sukodono 

SDN 2 

Sukodono 

Senang 50% 62,5% 100% 100% 62,5% 

Aktif 50% 37,5% 100% 50% 50% 
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Semangat 

dalam belajar 
100% 50% 100% 100% 75% 

Percaya Diri 25% 50% 87,5% 50% 25% 

Jumlah 61,1% 50% 93,75% 75% 53,1% 

Kategori 
Cukup 

Baik 
Kurang Baik Sangat Baik Baik Kurang Baik 

 

 

Diagram 4.15 

RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV 

SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

 Berdasarkan tabel 4.19 dan diagram 4.15, dapat diketahui bahwa sekolah 

yang memiliki persentase respon siswa tertinggi pertama yaitu di SDN 2 Trompo 

sebanyak 93,75%, tertinggi kedua di SDN 1 Sukodono sebanyak 75%, tertinggi 

ketiga yaitu SDN Kalibuntu Wetan sebanyak 61,1%, keempat SDN 2 Sukodono 

sebanyak 53,1% dan yang kelima adalah SDN 1 Trompo sebanyak 50%. 

 Dari hasil tersebut dapat kita rekapitulasikan perindikator dari 4 indikator 

terhadap 5 SD menjadi sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 

HASIL REKAPITULASI RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN 

GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN 

KECAMATAN KENDAL 

Indikator Hasil Persentase  Kategori 

Senang 75% Baik 

Aktif 57,5% Cukup Baik 

Semangat dalam Belajar 85% Baik 

Percaya Diri  66,6% Cukup Baik 

 

 

Diagram 4.16 

HASIL REKAPITULASI RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN 

GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN 

KECAMATAN KENDAL 

 Berdasarkan tabel 4.20 dan diagram 4.16, dapat disimpulkan bahwa 

indikator yang mempunyai hasil tertinggi adalah indikator semangat dalam belajar 

yakni sebanyak 85%, sedangkan indikator senang sebanyak 75%, indikator 

percaya diri 66,6%, dan terakhir yaitu indikator aktif sebanyak 57,5%. Indikator 

yang perlu diperhatikan yaitu pada indikator aktif, hal ini mengharuskan guru agar 
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mengevaluasi cara mengajarnya agar lebih menarik dan menjadikan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

 Adanya kecenderungan hasil penelitian tersebut juga berkaitan dengan 

perbandingan hasil perhitungan penelitian di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal pada masing-masing indikator yang akan dijelaskan berikut ini: 

4.1.3.3.1 Indikator Senang 

 Indikator respon siswa terhadap kemampuan guru bertanya yang pertama 

adalah senang. Indikator ini mencakup empat deskriptor yakni siswa tidak bosan 

dengan pembelajaran guru, siswa paham dengan materi, siswa selalu tersenyum 

saat pembelajaran berlangsung, dan siswa taat dengan aturan guru. Adapun hasil 

pencapaian kemampuan guru menjelaskan di SDN Gugus Moh. Yamin pada 

indikator senang dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.26 

PERSENTASE RESPON SISWA PADA INDIKATOR SENANG 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 1 Trompo 2 3 5 62,5% Cukup Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 2 3 5 62,5% Cukup Baik 
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Indikator Senang 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.17 

PERSENTASE PADA INDIKATOR SENANG 

  Berdasarkan tabel 4.21 dan diagram 4.17 diperoleh data bahwa SDN 2 

Trompo dan SDN 1 Sukodono memiliki tingkat kesenanagn lebih tinggi daripada 

SD lainnya yakni 100%. SDN 1 Trompo dan SDN 2 Sukodono sebanyak 62,5%, 

sedangkan SDN Kalibuntu Wetan memiliki persentase terendah yakni 50%.  

4.1.3.3.2 Indikator Aktif  

 Indikator respon siswa terhadap kemampuan guru bertanya yang kedua 

adalah aktif. Indidikator ini mencakup empat deskriptor yaitu siswa rajin bertanya, 

siswa saling membantu dalam pemecahan masalah, siswa sering mengajukan 

pendapatnya, dan siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru. Adapun hasil 

pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal pada indikator aktif dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  
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Tabel 4.27 

PERSENTASE RESPON SISWA PADA INDIKATOR AKTIF 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 1 Trompo 1 2 3 37,5% Sangat Tidak Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Sukodono 2 2 4 50% Kurang Baik 

Indikator Aktif 

 

Diagram 4.18 

PERSENTASE PADA INDIKATOR AKTIF 

  Berdasarkan tabel 4.22 dan diagram 4.18 dapat diperoleh data bahwa SDN 2 

Trompo dan SDN 1 Sukodono memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi daripada 

SD lainnya yaitu 100%. SDN Kalibuntu Wetan, SDN 1 Sokodono, dan SDN 2 

Sukodono sebanyak 50%, sedangkan SDN 1 Trompo memiliki tingkat persentase 

indikator aktif yang rendah yakni 37,5%. 

4.1.3.3.3 Indikator Semangat dalam Belajar 

 Indikator respon siswa terhadap kemampuan guru bertanya yang ketiga 

adalah semangat dalam belajar. Indikator ini mencakup empat deskriptor yaitu 
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siswa terlihat rajin, berangkat sekolah tidak terlambat, selalu mengerjakan tugas 

yang diberikan guru, dan tidak bermalasan saat pembelajaran. Adapun hasil 

pencapaian kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal pada indikator semangat dalam belajar dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebagai berikut:  

Tabel 4.28 

PERSENTASE RESPON SISWA PADA INDIKATOR SEMANGAT  

DALAM BELAJAR  

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu Wetan 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Trompo 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Trompo 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 4 4 8 100% Sangat Baik 

SDN 2 Sukodono 2 4 6 75% Baik 

Indikator Semangat dalam Belajar 

 

Diagram 4.19 

PERSENTASE PADA INDIKATOR SEMANGAT DALAM BELAJAR 
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  Berdasarkan tabel 4.23 dan diagram 4.19 dapat diperoleh data bahwa SDN 

Kalibuntu Wetan, SDN 2 Trompo dan SDN 1 Sukodono memiliki tingkat 

semangat dalam belajar lebih tinggi daripada SD lainnya dengan persentase 

100%. SDN 2 Sukodono memperoleh persentase sebanyak 75%, sedangkan SDN 

1 Trompo memiliki tingkat persentase indikator semangat dalam belajar yang 

rendah yakni 50%.  

4.1.3.3.4 Indikator Percaya Diri 

 Indikator respon siswa terhadap kemampuan guru bertanya yang keempat 

yaitu percaya diri. Indidikator ini mencakup empat deskriptor yaitu berani 

berbicara didepan kelas, berani menyatakan pendapat, mengerjakan soal sendiri 

tanpa menyontek, dan siswa berani bertanya. Adapun hasil pencapaian 

kemampuan guru bertanya di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal pada 

indikator percaya diri dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.29 

PERSENTASE RESPON SISWA PADA INDIKATOR PERCAYA DIRI 

Nama Sekolah 
Pertemuan Jumlah 

Skor  
Persentase Kriteria 

1 2 

SDN Kalibuntu 

Wetan 

1 1 2 25% Sangat Tidak 

Baik 

SDN 1 Trompo 3 1 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Trompo 3 4 7 87,5% Sangat Baik 

SDN 1 Sukodono 2 2 4 50% Kurang Baik 

SDN 2 Sukodono 1 1 2 25% Sangat Tidak 

Baik 
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Indikator Percaya Diri 

 

Diagram 4.20 

PERSENTASE PADA INDIKATOR PERCAYA DIRI 

  Berdasarkan tabel 4.24 dan diagram 4.20 diperoleh data bahwa SDN 2 

Trompo memiliki tingkat percaya diri lebih tinggi daripada SD lainnya yaitu 

87,5%. SDN 1 Trompo dan SDN 1 Sukodono mendapat persentase sebanyak 

50%, sedangkan SDN Kalibuntu Wetan dan SDN 2 Sukodono memiliki tingkat 

persentase yang sama yakni 25%.  
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4.1.3.4 Gambaran Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan Bertanya Pada 

Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal yang Diperoleh dari Hasil Angket dan Wawancara dengan Guru 

Kelas IV Serta Pertanyaan Tertulis yang Dibuat Oleh Guru 

4.1.3.4.1 Angket 

Tabel 4.30 

PERSENTASE HASIL ANGKET KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI 

KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL  

 

Nama Guru 
 

Pertanyaan Angket 

Jawaban 

Hasil Kategori Selalu 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Tidak 

Pernah 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subandini 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah anda 

pernah 

mempersiapkan 

seperangkat RPP 

terlebih dahulu 

sebelum mengajar 

pembelajaran PKn 

di kelas? 

2. Apakah anda 

pernah 

menyediakan 

media yang dapat 

mendukung proses 

pembelajaran PKn 

di kelas? 

3. Apakah anda 

pernah 

mempersiapkan 

sumber belajar 

yang dapat 

memperlancar 

proses 

pembelajaran 

PKn? 

 







 

 

 
- 

 

 
  

  
x 100% 

= 98,03% 

 

 

Sangat 

Baik 
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Widyanti 

SDN 1 

Trompo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

informasi terlebih 

dahulu kepada 

siswa sebelum 

anda memberikan 

pertanyaan? 

5. Apakah anda 

pernah 

menerapkan 

keterampilan 

bertanya di kelas? 

6. Apakah anda 

pernah 

menyampaikan 

pertanyaan dengan 

hangat dan jelas 

kepada siswa? 

7. Apakah anda 

pernah menunjuk 

siswa terlebih 

dahulu sebelum 

memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa? 

8. Apakah anda 

pernah 

memberikan waktu 

kepada siswa 

untuk memikirkan 

jawabannya? 

9. Apakah anda 

pernah 

menyampaikan 

pertanyaan untuk 

dijawab semua 

siswa? 

10. Apakah anda 

pernah melakukan 

pindah gilir dalam 

memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa? 

 





 

 

 

 

     - 

 
  

  
 x 

100% = 

94,11% 

 

Sangat 

Baik 

 

Indah  

SDN 2 

Trompo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
  

  
 x100% 

= 88,23 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 
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11. Apakah anda 

pernah 

menciptakan 

interaksi di dalam 

kelas ketika proses 

pembelajaran PKn 

berlangsung? 

12. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

pertanyaan yang 

melacak kepada 

siswa? 

13. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

pertanyaan dari 

yang mudah 

menuju pertanyaan 

yang sulit? 

14. Apakah anda 

pernah 

memusatkan 

pertanyaan yang 

akan diberikan 

kepada siswa? 

15. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

pertanyaan dengan 

jelas dan mudah 

dipahami oleh 

siswa? 

16. Apakah siswa 

pernah merespon 

pertanyaan guru 

dengan baik? 

17. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa dan siswa 

menjawab secara 

serentak? 

Sulisanah 

SDN 1 

Sukodono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 -   

  
 x 10= 

88,23 % 

Sangat 

Baik 

 

Ismatul 

SDN 2 

Sukodono 

 



 

 



 

 

- 

 
  

  
 x 

100% = 

78,43% 

 

Baik 
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18. Apakah anda 

pernah menjawab 

pertanyaan yang 

anda ajukan 

sendiri? 

19. Apakah anda 

pernah 

memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa yang 

membuat siswa 

berdiskusi dengan 

siswa yang lain? 

20. Apakah 

pertanyaan yang 

anda ajukan 

membuat siswa 

lebih aktif ketika 

proses 

pembelajaran? 

21. Apakah anda 

pernah mengulangi 

pertanyaan yang 

anda ajukan 

kepada siswa 

sampai beberapa 

kali? 
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Diagram 4.21 

PERSENTASE HASIL ANGKET PADA GURU KELAS 4 TENTANG 

KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA 

PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN  

GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL  

Berdasarkan tabel 4.25 dan diagram 4.21, diperoleh data angket dari 5 SD 

dengan 5 guru kelas 4 bahwa kemampuan bertanya guru saat pembelajaran 

dengan berbagai komponennya pada siswa memperoleh persentase tertinggi 

adalah Subandini, guru kelas 4 SDN Kalibuntu Wetan sebesar 98,03% dengan 

kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan guru sudah sangat berpengalaman dalam 

mengajar, dengan masa kerja guru lebih dari 30 tahun. Sehingga guru dapat 

mengelola dan memahami siswa dengan baik. Untuk persentase terendah dimiliki 

oleh Ismatul Husna, guru kelas 4 SDN 2 Sukodono dengan persentase sebesar 

78,43% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan pengalaman guru yang kurang 

dalam mengajar, dimana masa kerja guru belum ada 2 tahun mengajar. Hal ini 

yang menjadikan dalam proses pembelajaran guru kurang menciptakan interaksi 
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di dalam kelas, sehingga menjadikan pembelajaran jadi monoton dan 

menyebabkan siswa menjadi malas dan kurang aktif dalam pembelajaran.  

4.1.3.4.2 Wawancara Guru 

a. Simpulan wawancara dengan guru kelas 4 SDN Kalibuntu Wetan  

 Menurut Ibu Subandini, guru kelas 4 SDN Kalibuntu Wetan kemampuan 

siswa dalam pelajaran PKn dapat dikatakan baik. Motivasi siswa pun baik dalam 

mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat ketika pelajaran berlangsung siswa merasa 

senang dan selalu memperhatikan guru ketika mengajar. Bila ada materi yang 

belum dipahami oleh siswa, siswa akan bertanya kepada guru atau mencari 

referensi di perpustakaan. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal PKn 

juga cukup baik. Ini terlihat dari tugas-tugas yang guru berikan selalu diselesaikan 

dengan baik oleh siswa, meskipun tidak semua siswa mendapatkan hasil/nilai 

yang memuaskan. Respon siswa ketika guru mengajukan pertanyaan juga baik, 

walaupun tidak semua siswa merespon pertanyaan dari guru. Hal ini disebabkan 

kemampuan siswa yang bervariasi sehingga setiap siswa juga mempunyai respon 

yang berbeda.  

 Motivasi siswa yang cukup baik tidak terlepas dari motivasi guru yang baik 

pula ketika mengajar. Guru dalam mengajar selalu menggunakan metode seperti 

ceramah, tanya jawab, maupun pemberian tugas. Keterampilan bertanya, yang 

merupakan keterampilan dasar mengajar menjadi hal  penting menurut guru untuk 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Komponen keterampilan bertanya pun 

harus guru kuasai. Guru dalam mengajar tak pernah lupa untuk melakukan tanya 

jawab dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya jika ada 
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materi pelajaran PKn yang belum dipahami. Pertanyaan itu selalu disampaikan 

guru di setiap awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Kendala yang guru 

hadapi ialah seputar materi pelajaran PKn yang memang bisa dikatakan terlalu 

susah untuk siswa. Namun guru selalu memotivasi siswa untuk banyak membaca, 

mencari referensi baik melalui media cetak maupun elektronik.  

b. Simpulan wawancara dengan guru kelas 4 SDN 1 Trompo 

 Menurut Ibu Tanti Guru Kelas 4 SDN 1 Trompo, tingkat kemampuan siswa 

di SDN 1 Trompo bisa dikatakan kurang untuk pembelajaran PKn maupun 

pembelajaran lain. Motivasi siswa pun kurang dalam mengikuti pelajaran. Siswa 

sering merasa bosan dan jenuh ketika mengikuti pelajaran PKn di kelas. Hal ini 

dikarenakan materi yang terlalu banyak membuat siswa kesulitan dalam 

memahami pelajaran. Kemampuan bertanya yang dimiliki oleh siswa juga bisa 

dikatakan belum optimal. Hanya beberapa siswa saja yang sudah mampu bertanya 

sesuai dengan materi yang dibahas. Jika ada siswa yang bertanya maupun 

mengajukan pendapat saat pelajaran PKn berlangsung di kelas, hanya siswa yang 

aktif saja yang memberikan tanggapan. Untuk kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal PKn cukup baik, hal ini terlihat dari tugas-tugas yang guru 

berikan selalu diselesaikan dengan baik meskipun tingkat kemampuan siswa 

dalam mengingat materi berbeda-beda, ada yang baik, ada yang sedang, dan ada 

yang kurang juga. Respon siswa terhadap pertanyaan yang guru ajukan berbeda-

beda. Ada yang merespon dengan baik, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada pula 

yang tidak merespon sama sekali. 
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 Guru menggunakan metode diskusi atau belajar di luar kelas ketika siswa 

terlihat sudah bosan dalam mengikuti pelajaran. Karena guru lebih sering 

menggunakan metode seperti ceramah dan tanya jawab. Motivasi guru dalam 

mengajar cukup baik. Hal ini nampak dari dari guru selalu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada materi pelajaran PKn yang 

belum dipahami dan guru selalu berusaha untuk membuat siswa tidak bosan 

dalam mengikuti pelajaran. Keterampilan bertanya menurut guru merupakan 

keterampilan mengajar yang penting untuk diterapkan dan dikuasai oleh guru. 

Guru harus mampu menguasai setiap komponen dalam keterampilan bertanya. 

Guru tak pernah lupa melakukan tanya jawab di dalam proses pembelajaran. 

Pertanyaan tersebut selalu disampaikan di setiap awal, pertengahan, dan akhir 

pelajaran. Guru mempunyai cara untuk memotivasi siswa agar aktif bertanya 

dengan memberikan reward kepada siswa.  

c. Simpulan wawancara dengan guru kelas 4 SDN 2 Trompo 

 Pembelajaran PKn di Kelas 4 merupakan pembelajaran yang lumayan berat 

untuk siswa, jika dilihat dari materi yang berhubungan dengan sistem 

pemerintahan. Dimana pemahaman siswa terhadap materi ini masih abstrak, 

sehingga dapat dikatakan kemampuan siswa untuk pelajaran PKn kurang. 

Motivasi siswa diawal pelajaran kurang, karena siswa selalu merasa kesulitan 

memahami materi. Namun setelah diterangkan oleh guru motivasi siswa untuk 

mengikuti pelajaran mulai muncul, siswa memperhatikan dengan baik setiap 

penjelasan dari guru. Kemampuan siswa dalam bertanya bisa dikatakan cukup 

baik, namun guru selalu yang mendominasi dalam bertanya. Siswa juga sering 
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mengajukan pendapatnya walaupun kadang-kadang pendapatnya „‟nyeleneh‟‟. 

Jika ada siswa yang bertanya maupun mengajukan pendapatnya pada saat 

pembelajaran PKn berlangsung di kelas, siswa yang lain pun memperhatikan dan 

saling bersautan memberi tanggapan. Siswa selalu mengerjakan soal-soal PKn 

dengan baik, hal ini terlihat dari tugas-tugas yang guru berikan selalu diselesaikan 

dengan baik oleh siswa. Untuk kemampuan siswa dalam mengingat materi yang 

sudah disampaikan, menurut Ibu Rini guru kelas 4 SDN 2 Trompo, setiap anak 

mempunyai tingkatan yang bervariasi dari 13 siswa dalam satu kelas, 8 siswa 

mempunyai kemampuan yang baik, dan 5 siswa mempunyai kemampuan yang 

bisa dikatakan kurang. 

 Guru menggunakan berbagai metode untuk menunjang KBM seperti diskusi 

kelompok dan diakhir pembelajaran melakukan tanya jawab. Guru mempunyai 

motivasi dalam mengajar agar semua siswanya mampu memahami materi yang 

diajarkan. Guru memiliki aturan tersendiri ketika guru mengajar. Siswa tidak 

diijikan untuk menulis ketika guru menyampaikan materi. Siswa diberi waktu 

untuk menulis setelah guru selesai menjelaskan. Hal ini menjadikan siswa lebih 

berkonsentrasi ketika guru menerangkan pelajaran. Sudah mejadi suatu kebiasaan 

jika diakhir pembelajaran, guru selalu melakukan tanya jawab untuk mengtahui 

sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan mengajar yang penting menurut 

guru untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran. Dalam keterampilan 

bertanya terdapat komponen yang yang perlu guru kuasai. Namun menurut bu 

Rini ketika guru bertanya, tidak perlu memberi waktu yang terlalu lama untuk 
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siswa berpikir. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan siswa yang bervariasi. 

Ada siswa yang cepat merespon pertanyaan guru, ada pula yang lambat dalam 

merespon. Dalam pembelajaran guru sering melakukan tanya jawab, baik itu 

diawal pembelajaran yang berupa apersepsi ataupun di akhir pembelajaran yang 

berupa evaluasi. Bu Rini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jika ada materi pelajaran PKn yang belum dipahami. Cara yang guru 

lakukan untuk memotivasi siswa agar aktif bertanya, yaitu dengan pemberian nilai 

100 kepada siapa saja siswa yang aktif. Kendala yang guru hadapi ialah seputar 

materi pelajaran PKn yang memang bisa dikatakan terlalu sulit untuk siswa. Guru 

sering melakukan tanya jawab secara lisan kepada siswa, dan memberikan banyak 

latihan agar siswa mampu untuk menguasai materi.  

d. Simpulan wawancara dengan guru kelas 4 SDN 1 Sukodono 

 Pkn di kelas 4 merupakan pelajaran yang sulit dimana siswa harus banyak 

menghafal dan belajar tentang materi sistem pemerintahan. Motivasi siswa sendiri 

dalam mengikuti pelajaran bervariasi. Hal ini nampak ketika guru menjelaskan 

materi PKn di kelas, sebagian siswa ada yang memperhatikan penjelasan guru, 

tetapi ada juga siswa yang tidak memperhatikan. Dan bila ada materi yang belum 

dipahami oleh siswa, siswa akan bertanya kepada guru, meskipun tidak semua 

siswa mempunyai kemampuan bertanya baik, lebih dari 50% siswa yang sudah 

terampil dalam bertanya. Hal ini juga senada dengan respon siswa terhadap 

pertanyaan dari guru. Tidak semua siswa merespon dengan baik setiap pertanyaan 

dari guru. Dalam mengerjakan soal-soal PKn, siswa selalu mengerjakan dengan 

baik. Meskipun tidak semua siswa mendapat nilai yang baik, namun siswa 
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berusaha untuk mengerjakan sebaik mungkin. Kemampuan mengingat yang 

dimiliki oleh siswa cukup baik. Karena guru selalu memberikan PR dan 

mengingatkan siswa untuk selalu belajar di rumah.   

 Dalam mengajar guru menggunakan metode yang bervariasi salah satunya 

tanya jawab. Selain itu, guru juga pernah memberi siswa tugas secara 

berkelompok. Motivasi guru cukup baik dalam mengajar. Guru menginginkan 

setiap siswanya mampu mengerjakan setiap tugas dengan memberikan hukuman 

jika siswa tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Guru selalu 

memberikan PR dan mengingatkan siswa untuk selalu belajar di rumah agar apa 

yang guru telah ajarkan ke siswa selalu diingat. Menurut Ibu Sulisanah, guru kelas 

4 SDN 1 Sukodono keterampilan bertanya merupakan keterampilan mengajar 

yang penting untuk diterapkan dengan baik di dalam proses pembelajaran. 

Apalagi dengan keterampilan bertanya guru dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Guru selalu 

memberikan waktu yang cukup banyak kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

guru, bila memang pertanyaannya sangat sulit. Setiap kali pembelajaran guru 

selalu melakukan tanya jawab, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jika ada materi pelajaran PKn yang belum dipahami. Pertanyaan itu 

selalu disampaikan di setiap awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Guru 

mempunyai cara tersendiri untuk memotivasi siswa agar aktif bertanya, yaitu 

dengan pemberian reward berupa permen atau roti. Kendala yang guru hadapi 

ketika mengajar ialah berhubungan dengan mood guru sendiri, yang bisa berasal 

dari lingkungan sekolah maupun kehidupan pribadi. Dimana hal ini tentu sangat 
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berpengaruh dalam proses pembelajaran. Solusi untuk mengatasi kendala ini 

biasanya guru banyak memberi latihan soal-soal dan tugas-tugas, karena guru 

tidak mungkin mengajar dengan mood yang kurang baik. 

e. Simpulan wawancara dengan guru kelas 4 SDN 2 Sukodono 

 Menurut Ibu Ismatul, guru kelas 4 SDN 2 Sukodono menjelaskan bahwa 

PKn merupakan mata pelajaran yang paling susah. Dimana dalam pelajaran ini 

terlalu banyak hafalan. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang. 

Hal ini nampak ketika guru menjelaskan materi PKn di kelas. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru di awal, namun setelah itu berkurang 

konsentrasinya. Siswa bertanya kepada guru ketika ada materi yang belum 

dipahami, namun hal itu kadang-kadang dilakukan oleh siswa. Guru lah yang 

lebih sering bertanya kepada siswa. Ketika ada siswa yang bertanya maupun 

mengajukan pendapatnya, siswa yang lain pun kadang-kadang memperhatikan. 

Kemampuan siswa masih kurang dalam mengerjakan soal-soal PKn, hal ini 

terlihat ketika siswa mengerjakan soal sering bertanya kepada guru. Kurangnya 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal dikarenakan siswa kurang dalam 

mengingat materi sehingga guru selalu berusaha untuk mengingatkan siswa. Hal 

yang sama juga nampak ketika guru melontarkan pertanyaan ke siswa. Siswa 

perlu dibimbing terlebih dahulu dalam menjawab pertanyaan dari guru.  

 Dalam mengajar guru menggunakan metode bervariasi seperti tanya jawab, 

demonstrasi, bermain peran, dan kelompok. Menurut Ibu Ismatul, keterampilan 

bertanya merupakan keterampilan mengajar yang perlu untuk diterapkan di dalam 

proses pembelajaran. Dalam keterampilan bertanya terdapat komponen yang yang 
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harus guru kuasai. Tanya jawab selalu dilakukan dalam proses pembelajaran, dan 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada materi 

pelajaran PKn yang belum dipahami. Pertanyaan itu selalu disampaikan di setiap 

awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Motivasi dari guru pun sudah 

nampak, bahwasanya guru ingin menerapkan keterampilan bertanya guna 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Cara yang guru lakukan untuk 

memotivasi siswa agar aktif bertanya, yaitu dengan melakukan pancingan dan 

pemberian reward. Kendala yang guru hadapi dalam mengajar adalah tentang 

sumber belajar. Buku yang ada di SDN 2 Sukodono jumlahnya terbatas sehingga 

mengakibatkan siswa harus bergantian dalam menggunakan buku. Agar 

pembelajaran efektif biasanya guru membentuk kelompok diskusi dengan 

menggunakan buku secara bersama-sama. 

4.1.3.4.3 Pertanyaan Tertulis  

a. Pertanyaan Tertulis Guru Kelas 4 SDN Kalibuntu Wetan Pada Pelajaran PKn 

 Pertanyaan yang disajikan secara keseluruhan sudah jelas dan singkat, 

sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Struktur katanya juga sederhana yang 

terpusat pada inti masalah. Guru memberikan waktu 90 menit untuk mengerjakan 

soal yang berupa pilihan ganda dan isian singkat. Sebenarnya waktu ini dirasa 

terlalu lama untuk anak yang mempunyai kemampuan tinggi, namun untuk anak 

dengan kemampuan rendah dan sedang waktu 90 menit cukup untuk mengerjakan 

soal yang diberikan guru. Pertanyaan sudah urut sesuai dengan dengan tingkat 

kognitif dari rendah ke tinggi, meskipun pertanyaan yang disajikan baru sampai 

pada kemampuan mengingat (C1) dan memahami (C2). 
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b. Pertanyaan Tertulis Guru Kelas 4 SDN 1 Trompo Pada Pelajaran PKn 

 Pertanyaan yang disajikan secara keseluruhan sudah jelas dan singkat, 

mudah untuk dipahami oleh siswa. Pertanyaan terpusat pada inti masalah yang 

yang harus dijawab oleh siswa. Pertanyaan sudah urut sesuai dengan dengan 

tingkat kognitif dari rendah ke tinggi, meskipun pertanyaan yang disajikan baru 

sampai pada kemampuan mengingat (C1) dan memahami (C2). Soal yang dibuat 

guru pun bervariasi, tidak hanya soal pilihan ganda dan isian singkat saja, namun 

juga soal uraian, disesuaikan dengan materi dan tingkat kemampuan siswa.  

c. Pertanyaan Tertulis Guru Kelas 4 SDN 2 Trompo Pada Pelajaran PKn 

 Pertanyaan yang disajikan secara keseluruhan sudah jelas dan singkat. 

Pertanyaan pun terpusat pada inti masalah yang yang harus dijawab oleh siswa. 

Urutan atau keruntutan pertanyaan sesuai dengan dengan tingkat kognitif dari 

rendah ke tinggi, meskipun ada beberapa soal yang belum runtut sesuai dengan 

tingkat kognitif. Pertanyaan yang disajikan baru sampai pada kemampuan 

mengingat (C1), memahami (C2) dan menerapkan (C3). Soal yang dibuat guru 

pun bervariasi, tidak hanya soal pilihan ganda dan isian singkat saja, namun juga 

soal uraian, disesuaikan dengan materi dan kemampuan siswa.  

d. Pertanyaan Tertulis Guru Kelas 4 SDN 1 Sukodono Pada Pelajaran PKn 

 Pertanyaan yang disajikan secara keseluruhan sudah jelas dan singkat, 

sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Stuktur katanya pun juga sederhana. 

Namun memang masih ada beberapa pertanyaan yang kurang singkat dan jelas 

untuk siswa. Secara keseluruhan pertanyaan sudah terpusat pada inti masalah 

yang harus dijawab oleh siswa, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang 
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belum terpusat. Ada beberapa pertanyaan yang belum diurutkan tingkatan 

kognitifnya dari rendah ke tinggi, pertanyaan masih bolak-balik. Akan tetapi, 

pertanyaan yang disajikan sudah sampai pada kemampuan menilai (C5). Hal ini 

merupakan hal yang sesuai, dimana untuk anak kelas tinggi tidak hanya 

pertanyaan yang bersifat mengingat dan memahami saja, seharusnya lebih dari itu. 

Soal yang dibuat guru belum bervariasi, dimana guru hanya memberikan soal 

uraian tanpa ada soal pilihan ganda ataupun isian singkat.  

e. Pertanyaan Tertulis Guru Kelas 4 SDN 2 Sukodono Pada Pelajaran PKn 

 Pertanyaan yang disajikan secara keseluruhan sudah jelas dan singkat, 

sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Stuktur katanya pun juga sederhana. 

Namun memang masih ada beberapa pertanyaan yang kurang singkat dan jelas 

untuk siswa. Secara keseluruhan pertanyaan sudah terpusat pada inti masalah 

yang harus dijawab oleh siswa. Urutan atau keruntutan pertanyaan sesuai dengan 

tingkat kognitif dari yang rendah ke tinggi. Pertanyaan yang disajikan sudah 

sampai pada kemampuan menilai (C5). Hal ini merupakan hal yang baik, dimana 

untuk anak kelas tinggi tidak hanya pertanyaan yang bersifat mengingat dan 

memahami saja, seharusnya lebih dari itu. Meskipun pertanyaan sudah sampai 

pada kemampuan menilai (C5), namun siswa belum memahami sepenuhnya 

maksud dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Permasalahannya lebih ke 

tingkat kognitif siswa yang belum siap untuk berpikir ke tingkat kognitif tinggi. 

Soal yang dibuat guru bervariasi, tidak hanya soal pilihan ganda dan isian singkat 

saja, namun juga soal uraian, disesuaikan dengan materi dan kemampuan siswa 

serta waktu yang diberikan guru untuk mengerjakan soal.  
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4.1.3.5 Gambaran kinerja guru dalam Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Gugus 

Moh. Yamin Kecamatan Kendal yang diperoleh dari Hasil Angket dan 

Wawancara Kepala Sekolah 

4.1.3.5.1 Angket Kepala Sekolah 

Tabel 4.31 

PERSENTASE HASIL ANGKET  KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN 

KECAMATAN KENDAL YANG DIPEROLEH DARI ANGKET 

KEPALA SEKOLAH 

Nama 

Kepsek 

 

Pertanyaan Angket 

Jawaban 

Hasil Kategori Selalu 
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Kadang-

kadang 
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proses 

pembelajaran? 

2. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

mengembangkan 

potensi yang 

dimiliki oleh 

siswa? 

3. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

menerapkan empat 

kompetensi dasar 

(pedagogik, 

profesional, sosial, 
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SDN 1 

Trompo 

 

 

 

 

 

kepribadian) guru? 

4. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

mempersiapkan 

seperangkat RPP 

sebelum 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran PKn 

di kelas? 

5. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

mempersiapkan 

media yang 

mendukung pada 

saat proses 

pembelajaran PKn? 

6. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV menerapkan 8 

keterampilan dasar 

mengajar ketika 

proses 

pembelajaran PKn 

berlangsung? 

7. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

menggunakan 

berbagai sumber 

belajar ketika 

mengajarkan 

sebuah materi PKn 

kepada siswa? 

8. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

memberikan 

contoh perilaku 

teladan kepada 

siswa? 

9. Menurut anda 
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Su‟udi 

SDN 2 

Sukodono 

apakah guru kelas 

IV pernah 

berdiskusi dengan 

sesama guru ketika 

mengalami 

kesulitan dalam 

proses 

pembelajaran? 

10. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

meningkatkan 

interaksi guru dan 

siswa ketika proses 

pembelajaran 

berlangsung? 

11. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

melaksanakan 

program remidial 

ketika hasil 

evaluasi tidak 

memuasakan? 

12. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

melakukan 

program 

pengayaan ketika 

hasil evaluasi tidak 

memuaskan? 

13. Menurut anda 

apakah guru kelas 

IV pernah 

melakukan refleksi 

diri ketika proses 

pembelajaran 

berakhir? 
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Diagram 4.22 

PERSENTASE HASIL ANGKET KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI KELAS 

IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL YANG 

DIPEROLEH DARI ANGKET KEPALA SEKOLAH 

 Berdasarkan tabel 4.26 dan diagram 4.22, dapat diperoleh data angket dari 5 

Kepala Sekolah terhadap 5 SD yang berbeda bahwa persentase yang sama 

diperoleh Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Wetan, SDN 1 Trompo, dan SDN 2 

Trompo sebesar 97,43% dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

kinerja guru di 3 SD tersebut sudah baik dan mencakup 4 kompetensi dasar guru 

(pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) serta 8 keterampilan mengajar. 

Hal ini juga diimbangi dengan selalu diadakan evaluasi dari Kepala Sekolah 

terhadap kinerja guru. Untuk persentase terendah diperoleh SDN 1 Sukodono 

dengan persentase 89,74% dengan kategori sangat baik. Kinerja guru memang 

sudah baik, akan tetapi belum maksimal dalam menerapkan 4 kompetensi dasar 

guru (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) dan 8 keterampilan dasar 

mengajar. Sehingga hal ini menyebabkan persentase SDN 1 Sukodono terendah 
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dibanding SD lainnya. Angket yang diberikan kepada 5 kepala sekolah rata-rata 

menunjukkan bahwa guru belum optimal dalam penggunaan media dan sumber 

belajar.  

4.1.3.5.2 Wawancara Kepala Sekolah  

a. Simpulan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Wetan 

 Guru dalam mengajar selalu mempersiapkan seperangkat RPP dan Silabus. 

Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban guru untuk mempersiapkannya 

sebelum mengajar. Terkadang dalam mengajar guru menggunakan media, media 

tersebut bisa berupa gambar dan menggunakan buku referensi serta lingkungan 

sebagai sumber belajar. Guru sudah menguasai keterampilan mengajar dengan 

baik tak terkecuali dengan keterampilan bertanya. Sekolah juga melakukan 

pembinaan jika guru kurang dalam keterampilan mengajar. Respon siswa terhadap 

pertanyaan guru juga baik. Kendala yang biasa guru hadapi ketika mengajar ialah 

berkaitan dengan kemampuan siswa yang bervariasi. Jika ada kendala yang cukup 

besar, guru selalu sharing dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah 

untuk dimusyawarahkan bersama menari solusi yang terbaik. Guru selalu 

melakukan refleksi diri dan penilaian di setiap akhir pembelajaran. Penilaian itu 

mencakup 3 aspek yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru pun selalu 

melakukan remidi atau pengayaan dengan pemberian tugas.  

b. Simpulan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Trompo 

 Guru selalu mempersiapkan RPP dan Silabus ketika mengajar, dikarenakan 

hal itu merupakan kewajiaban guru. Dalam mengajar guru menggunakan media 

baik media IT maupun gambar dan menggunakan buku referensi serta lingkungan 



176 
 

 

sebagai sumber belajar. Selama ini guru sudah menguasai keterampilan mengajar 

tak terkecuali dengan keterampilan bertanya, 70-80% guru sudah menguasai 

keterampilan ini. Sekolah juga melakukan pembinaan ataupun workshop jika guru 

kurang dalam keterampilan mengajar. Respon siswa terhadap pertanyaan guru 

juga baik. Kendala yang biasa guru hadapi ketika mengajar berhubungan dengan 

kompetensi dan keberagaman kemampuan siswa. Jika ada kendala yang cukup 

besar, guru selalu sharing dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah 

dan dimusyawarahkan bersama. Guru selalu melakukan refleksi diri dan penilaian 

di setiap akhir pembelajaran. Penilaian itu mencakup 3 hal yakni afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. Guru pun selalu melakukan remidi atau pengayaan dengan 

pemberian berbagai tugas seperti PR.  

c. Simpulan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Trompo 

 Guru selalu mempersiapkan RPP dan Silabus setiap mengajar PKn. Dalam 

mengajar guru menggunakan media baik alat peraga maupun gambar dan 

menggunakan buku pendamping serta buku pedoman yang mendukung 

pembelajaran sebagai sumber belajar. Selama ini guru sudah menguasai 

keterampilan mengajar tak terkecuali dengan keterampilan bertanya, meskipun 

guru kelas 4 guru honorer, namun mempunyai keterampilan mengajar yang cukup 

baik. Sekolah juga memberikan bimbingan secara khusus tidak didepan guru lain 

jika ada guru yang kurang dalam keterampilan mengajar. Siswa aktif dalam 

menjawab setiap pertanyaan dari guru. Kendala yang biasa guru hadapi ketika 

mengajar adalah keaktifan siswa yang berbeda-beda yang kadng-kadang 

menjadikan hambatan. Jika ada kendala, guru berkonsultasi dengan teman sejawat 
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dan kepala sekolah, serta selalu diberi nasehat atau jalan keluar. Guru selalu 

melakukan refleksi diri dan penilaian di setiap akhir pembelajaran. Penilaian itu 

mencakup 3 hal yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru pun selalu 

melakukan remidi atau pengayaan dengan pemberian soal atau tugas.  

d. Simpulan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Sukodono 

 Guru selalu mempersiapkan RPP dan Silabus setiap mengajar PKn. Dalam 

mengajar guru menggunakan media seperti gambar maupun contoh perilaku 

keteladanan dan menggunakan buku referensi sebagai sumber belajar. Selama ini 

guru sudah menguasai keterampilan mengajar tak terkecuali dengan keterampilan 

bertanya. Guru mampu menciptakan interaksi yang baik di dalam kelas. Sekolah 

juga memusyawarahkan dan sharing antar teman sejawat jika ada guru yang 

kurang dalam keterampilan mengajar. Dalam merespon setiap pertanyaan dari 

guru, siswa selalu antusias. Guru pernah menghadapi kendala ketika mengajar. 

Jika ada kendala, guru berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah 

melakukan pembinaan dan pemberian contoh-contoh yang baik. Guru selalu 

melakukan refleksi diri dan penilaian di setiap akhir pembelajaran. Penilaian itu 

mencakup 3 hal yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru pun selalu 

melakukan remidi atau pengayaan dengan tugas yang berbeda. Untuk remidi tugas 

biasanya dikerjakan di kelas atau PR yang berhubungan dengan materi yang 

belum dipahami siswa. Untuk pengayaan, tugas berupa pemadatan soal-soal 

tambahan.   
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e. Simpulan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Sukodono 

 Telah menjadi suatu kewajiban guru selalu mempersiapkan RPP dan Silabus 

setiap mengajar PKn. Dalam mengajar guru lebih sering menggunakan media 

gambar daripada media IT dan menggunakan buku serta lingkungan sebagai 

sumber belajar. Selama ini guru sudah menguasai keterampilan mengajar tak 

terkecuali dengan keterampilan bertanya yang selalu diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran dengan metode tanya jawab,namun guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah dalam mengajar. Sekolah juga menegur dan memberi pembinaan 

jika guru yang kurang dalam keterampilan mengajar. Respon siswa dalam 

menjawab setiap pertanyaan dari guru bervariasi, hal ini dikarenakan kemampuan 

setiap siswa juga berbeda. Kendala yang biasa guru hadapi ketika mengajar lebih 

cenderung ke sumber belajar. Dimana buku sebagai sumber belajar di sekolah 

masih kurang. Jika ada kendala, guru kadang-kadang berkonsultasi dengan kepala 

sekolah, dan kepala sekolah selalu memberikan arahan. Guru selalu melakukan 

refleksi diri dan penilaian di setiap akhir pembelajaran. Penilaian itu mencakup 3 

hal yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru pun selalu melakukan remidi 

atau pengayaan dengan pemberian pertanyaan ataupun PR.  
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4.1.3.6 Gambaran Respon Siswa dalam Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya Pada Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Gugus 

Moh. Yamin Kecamatan Kendal yang Diperoleh dari Hasil Angket Siswa 

4.1.3.6.1 Angket Siswa 

Tabel 4.32 

PERSENTASE HASIL ANGKET  KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN DI 

KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL YANG 

DIPEROLEH DARI ANGKET SISWA 

Nama 

Sekolah 
Pertanyaan Angket 

Jawaban 

Hasil Kategori Selalu 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Tidak 

Pernah 

(1) 

SDN 

Kalibuntu 

Wetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah kamu 

memperhatikan 

ketika guru 

menjelaskan 

pembelajaran PKn? 

2. Apakah kamu 

senang setiap ada 

pembelajaran PKn?  

3. Apakah kamu aktif 

bertanya kepada 

guru ketika 

pembelajaran PKn 

berlangsung? 

4. Apakah guru kamu 

pada saat 

pembelajaran PKn 

pernah menerapkan 

pembelajaran 

dengan cara 

berkelompok? 

5. Jika ada materi 

pada pembelajaran 

PKn yang kurang 

kamu mengerti, 

apakah kamu 

mencoba untuk 

541 164 87     

    
 x 

100% = 

85,8% 

 

Sangat 

Baik 

SDN 1 

Trompo 

 

 

 

 

 

 

152 309 45     

    
 x 

100% = 

73,7% 

Baik 
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berdiskusi dengan 

teman yang lain? 

6. Apakah kamu 

pernah mengajukan 

pendapat ketika 

pembelajaran PKn? 

7. Jika ada materi 

PKn yang kurang 

kamu mengerti, 

apakah kamu 

bertanya kepada 

teman atau guru 

yang sedang 

menjelaskan di 

depan kelas? 

8. Apabila ada salah 

satu teman 

bertanya atau 

memberi 

tanggapan, apakah 

kamu 

memperhatikan 

dan mencoba 

menanggapinya? 

9. Apakah kamu 

menjawab ketika 

guru memberikan 

pertanyaan? 

10. Apakah guru 

melakukan tanya 

jawab ketika 

pembelajaran PKn 

berlangsung? 

11. Apakah kamu 

mengingat materi 

PKn yang telah 

dipelajari 

sebelumnya? 

12. Apakah kamu 

mampu 

mengerjakan soal-

soal PKn yang 

diberikan oleh 

guru? 

 

SDN 2 

Trompo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

 

 

 

 

 

71 

 

1 

 
   

   
 x100% 

 = 91,7 % 

 

Sangat 

Baik 

 

SDN 1 

Sukodono 

 

 

169 

 

210 

 

39 

 
   

    
 x 

100% = 

 

Baik 
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13. Apakah kamu 

memahami 

pertanyaan pada 

soal yang diberikan 

oleh gurumu? 

14. Apakah dengan 

bertanya membuat 

kamu lebih mudah 

memahami 

pelajaran yang 

disampaikan oleh 

guru? 

15. Apakah guru 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya ketika 

pembelajaran PKn 

sedang 

berlangsung?  

16. Apakah guru 

merespon setiap 

pertanyaan dari 

siswa? 

17. Apakah guru 

memberikan waktu 

berpikir kepada 

siswa untuk 

menjawab 

pertanyaan? 

18. Apakah guru 

memotivasi siswa 

untuk bertanya? 

19. Apakah guru 

memberikan 

penghargaan 

kepada siswa atas 

jawaban yang telah 

diberikan? 

20. Apakah guru 

memberikan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat? 

21. Apakah guru 

77,03 % 

 

SDN 2 

Sukodono 

 

183 

 

193 

 

42 

 
   

    
 x 

100% = 

77,9% 

 

Baik 
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memberikan 

kesempatan secara 

adil dan merata 

kepada setiap siswa 

untuk menjawab 

pertanyaan? 

22. Apakah kamu 

bertanya kepada 

guru setiap awal, 

pertengahan, dan 

akhir 

pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.23 

PERSENTASE HASIL ANGKET SISWA PADA KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN 

PKN DI KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

 

 Berdasarkan tabel 4.27 dan diagram 4.23, dapat diperoleh data bahwa 

angket dari 5 SD dengan 110 siswa tentang kemampuan bertanya guru saat 

pembelajaran dan respon siswa terhadap kemampuan guru bertanya secara 

keseluruhan memperoleh persentase yang baik. Persentase tertinggi diperoleh 

SDN 2 Trompo dengan persentase 91,7% dengan kategori sangat baik. Hal ini 
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ditunjukan dengan keterampilan guru yang sudah memahami dan menerapkan 

komponen keterampilan bertanya dengan baik. Sedangkan respon siswa pun juga 

berkesinambungan dengan keterampilan bertanya guru. Untuk persentase terendah 

dimiliki oleh SDN 1 Trompo dengan persentase 73,7% dengan kategori baik. Hal 

ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran guru kurang optimal dalam 

menerapkan komponen keterampilan bertanya. Selain itu, respon siswa terhadap 

keterampilan guru bertanya guru kurang (siswa kurang aktif). 

4.1.4 Penarikan Simpulan dan Hasil 

 Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di atas tentang 

kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran 

PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal dapat diketahui bahwa 

sekolah di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal sudah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan baik. Dapat dilihat bahwa SDN Trompo 2 

mendapatkan nilai persentase tertinggi sebesar 77,3%. Selanjutnya SDN 

Kalibuntu Wetan memperoleh persentase 75%, SDN 1 Sukodono dengan nilai 

persentase 71,6%, SDN 2 Sukodono mencapai nilai persentase 65,9%, dan SDN 1 

Trompo mendapat persentase sebanyak 62,5%. Untuk respon siswa SDN 2 

Trompo mendapatkan persentase tertinggi sebesar 93,75%, kemudian untuk SDN 

1 Sukodono mendapat persentase tertinggi kedua sebanyak 75%, SDN Kalibuntu 

Wetan mendapat persentase sebanyak 61,1%, untuk SDN 2 Sukodono mendapat 

persentase sebanyak 53,1%, dan untuk SDN 1 Trompo mendapat persentase 

terendah sebesar 50%. Dari 5 SD ini mempunyai respon siswa terhadap 

keterampilan guru dalam bertanya yang bervariasi, dari kategori sangat baik 
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sampai kurang baik nampak disini. Ditemukan beberapa kendala yang dialami 

oleh guru saat melakukan proses pembelajaran. Hasil dari wawancara dan angket 

5 guru menunjukkan bahwa guru sudah melaksanakan keterampilan bertanya 

dengan baik, namun memang masih terkendala dalam penyampaian materi pada 

pelajaran PKn yang sulit untuk dipahami oleh siswa kelas 4 SD. Dalam 

penyampaian pertanyaan secara tertulis, rata-rata guru belum memperhatikan 

tingkatannya. Dimana guru baru menyampaikan pertanyaan masih pada tingkat 

kemampuan mengingat dan memahami. Untuk wawancara dan angket dari 5 

kepala sekolah tentang kinerja guru menunjukkan bahwa guru sudah menguasai 4 

kompetensi dasar guru dan 8 keterampilan mengajar. Hanya saja dalam 

penggunaan media dan sumber belajar, guru masih kurang. Selain itu, hasil angket 

dari 110 siswa tentang respon siswa terhadap keterampilan guru bertanya 

menunjukkan kriteria yang baik. Dimana siswa selalu merespon dengan baik 

setiap pertanyaan yang guru berikan. Untuk kemampuan mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru juga baik. Namun siswa kurang aktif dalam bertanya maupun 

menyampaikan pendapatnya, sehingga kelas terkesan masih didominasi oleh guru.   

4.1.5 Uji Keabsahan Data 

4.1.5.1 Uji Kredibilitas Data 

 Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2010: 372). 
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a. Triangulasi Sumber 

 Sumber dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas 4 serta kepala 

sekolah masing-masing SDN Gugus Moh. Yamin yang meliputi SDN Kalibuntu 

Wetan, SDN 1 Trompo, SDN 2 Trompo, SDN 1 Sukodono, dan SDN 2 

Sukodono. Data yang diperoleh dari guru kelas menggunakan lembar pengamatan 

observasi, angket dan wawancara tentang kemampuan bertanya dalam memahami. 

Untuk wawancara dan angket dari 5 kepala sekolah tentang kinerja guru 

menunjukkan bahwa guru sudah menguasai 4 kompetensi dasar guru dan 8 

keterampilan mengajar. Hanya saja dalam penggunaan media dan sumber belajar, 

guru masih kurang. Selain itu, hasil angket dari 110 siswa tentang respon siswa 

terhadap keterampilan guru bertanya menunjukkan kriteria yang baik. Dimana 

siswa selalu merespon dengan baik setiap pertanyaan yang guru berikan. Untuk 

kemampuan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru juga baik. Namun siswa 

kurang aktif dalam bertanya maupun menyampaikan pendapatnya, sehingga kelas 

terkesan masih didominasi oleh guru.   

b. Triangulasi Teknik 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

observasi/pengamatan, angket/ kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. 

c. Triangulasi Waktu 

  Untuk menguji kredibilitas data, peneliti melakukan pengecekan dengan 

pengamatan sebanyak dua kali dan satu kali pertemuan untuk wawancara serta 

pengisian angket dalam waktu yang berbeda. Berikut adalah pelaksanaan 
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penelitian yang telah dilaksanakan  dalam tiga kali pertemuan pada masing-

masing sekolah.  

Tabel 4.33 

JADWAL PENELITIAN DI 5 SEKOLAH DASAR 

No. Hari/Tanggal Pertemuan Nama Sekolah Keterangan 

1 Senin, 18 April 2016 

1 

SDN 1 Trompo 

Observasi 

2 Senin, 18 April 2016 SDN 2 Trompo 

3 Rabu, 20 April 2016 SDN 1 Sukodono 

4 Jumat, 22 April 2016 SDN Kalibuntu Wetan 

5 Kamis, 28 April 2016 SDN 2 Sukodono 

6 Jumat, 29 April 2016 

2 

SDN Kalibuntu Wetan 

Wawancara 

dan Angket 

7 Sabtu, 30 April 2016 SDN Sukodono 2 

8 Senin, 2 Mei 2016 SDN 1 Trompo 

9 Senin, 2 Mei 2016 SDN 2 Trompo 

10 Selasa, 2 Mei 2016 SDN Sukodono 1 

11 Rabu, 4 Mei 2016 

3 

SDN 1 Sukodono 

Observasi 

12 Sabtu, 7 Mei 2016 SDN 2 Sukodono 

13 Kamis, 12 Mei 2016 SDN 1 Trompo 

14 Kamis, 12 Mei 2016 SDN 2 Trompo 

15 Jumat, 13 Mei 2016 SDN Kalibuntu Wetan 

 

4.1.5.2 Uji Transferability 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyusun laporan dengan rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. 
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4.1.5.3 Uji Depanability 

 Uji depanability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah 

fokus, pembuatan proposal, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat 

simpulan. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian 

(Sugiyono, 2010: 377). Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai auditor adalah 

dosen pembimbing skripsi yakni Bapak Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. (NIP. 

197903282005011001) dan Bapak Drs. Sutaryono, M.Pd. (NIP. 

195708251983031015). Peneliti melakukan bimbingan sejak dari pra penelitian, 

selama penelitian, dan pasca penelitian sampai dengan pembuatan laporan 

penelitian.  

4.1.5.3 Uji Confirmability  

 Dalam uji confirmability peneliti menguji hasil penelitian dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, 

penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability (Sugiyono, 2010). 

Peneliti melakukan konfirmasi dengan meninjau hasil penelitian dengan rumusan 

masalah. 

 Rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan kemampuan guru 

menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran PKn kelas IV SDN 

Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di 5 SDN di Gugus Moh. Yamin, keterampilan guru dalam bertanya 
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termasuk dalam kategori cukup baik. SDN Trompo 2 mendapatkan nilai 

persentase tertinggi sebesar 77,3%, selanjutnya SDN Kalibuntu Wetan 

memperoleh persentase 75%, SDN 1 Sukodono dengan persentase 71,6%, SDN 2 

Sukodono dengan persentase 65,9%, dan SDN 1 Trompo mendapat persentase 

sebanyak 62,5%. Hasil dari wawancara dan angket 5 guru menunjukkan bahwa 

guru sudah menerapkan keterampilan bertanya dengan baik, namun belum 

optimal. Dimana dalam keterampilan bertanya terdapat dua komponen yakni 

bertanya dasar dan lanjut, untuk keterampilan bertanya lanjut guru belum 

sepenuhnya memahami dan menerapkannya. Dalam penyampaian pertanyaan 

secara tertulis, rata-rata guru belum memperhatikan tingkatannya. Guru 

kebanyakan menyampaikan pertanyaan pada tingkat kemampuan mengingat dan 

memahami. Untuk wawancara dan angket dari 5 kepala sekolah menunjukkan 

bahwa guru sudah menguasai 4 kompetensi guru dan 8 keterampilan mengajar. 

Angket dari siswa pun menunjukkan hasil yang serupa. Guru secara keseluruhan 

sudah menerapkan keterampilan bertanya dengan baik, namun memang perlu 

memperhatikan beberapa hal yang menunjang keterampilan bertanya guru. 

 Rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan respon siswa terhadap 

kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran 

PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Berdasarkan hasil 

penelitian (observasi/pengamatan) yang dilakukan di 5 SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal, persentase tertinggi diperoleh SDN 2 Trompo sebesar 

93,75%, kemudian SDN 1 Sukodono mendapat persentase sebanyak 75%, SDN 

Kalibuntu Wetan mendapat persentase sebanyak 61,1%, SDN 2 Sukodono 
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mendapat persentase sebanyak 53,1%, dan untuk SDN 1 Trompo mendapat 

persentase terendah yaitu 50%. Hasil dari angket siswa dan wawancara dengan 

guru maupun kepala sekolah menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa baik 

dalam merespon setiap pertanyaan guru, meskipun setiap anak mempunyai respon 

yang bervariasi. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan siswa yang berbeda 

sehingga menghasilkan pemahaman siswa yang berbeda pula dalam memahami 

materi pelajaran PKn. Hal senada juga nampak ketika siswa mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru. Setiap siswa selalu mampu menyelesaikan tugasnya 

dengan baik, namun memang tingkat kemampuan siswa yang berbeda 

mengakibatkan hasil belajar yang berbeda pula. Ketika siswa diberi soal dengan 

tingkat kognitif tinggi, siswa belum mampu untuk menyelesaikan dengan baik, 

dan masih membutuhkan guru ataupun buku untuk membantu menjawab 

pertanyaan.  

 Rumusan masalah yang ketiga berkaitan dengan kendala yang dialami 

guru dalam menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn Kelas IV 

SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru kelas 4 ditemukan beberapa kendala, seperti guru belum 

sepenuhnya memahami komponen-komponen dalam keterampilan bertanya, 

apalagi keterampilan bertanya lanjut. Secara keseluruhan guru dalam memberikan 

pertanyaan kepada siswa baik pertanyaan lisan maupun tertulis lebih kepada 

pertanyaan dengan tingkat kemampuan mengingat dan memahami. Materi PKn 

yang dirasa cukup sulit untuk dipahami oleh siswa juga menjadi suatu kendala 

dalam menerapkan keterampilan bertanya. Hal ini sangat berkaitan karena 
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pertanyaan dari guru tidak akan dijawab dengan baik oleh siswa jika siswa tidak 

menguasai materi dari pertanyaan yang guru sampaikan. Selain itu, beberapa kali 

ditemukan ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tidak dapat dijawab 

oleh siswa, guru tidak memberitahu jawaban atau meminta siswa mencari 

jawaban dari buku referensi atau internet. Guru malah melanjutkan ke pertanyaan 

selanjutnya, sehingga siswa tidak mendapat informasi atau pengetahuan secara 

utuh. Dalam pemberian acuan terkadang jawaban siswa bervariasi, yang 

melenceng jauh dari materi. Tugas guru ialah meluruskan jawaban siswa sesuai 

dengan materi. Selain itu dalam pemberian tuntunan ketika siswa kesulitan 

menjawab pertanyaan, guru tidak memberikan pertanyaan lain yang lebih 

sederhana kepada siswa. Guru hanya mengulangi pertanyaan yang diajukan 

dengan lebih sederhana. Guru belum menggunakan pertanyaan pelacak, 

dikarenakan pertanyaan guru sendiri masih pada tingkat kemampuan mengingat 

dan memahami. Guru pula kurang dalam meningkatkan interaksi di dalam kelas, 

sehingga siswa kurang aktif di dalam merespon setiap pertanyaan yang guru 

berikan. Selain itu, guru tidak mengevaluasi dirinya sendiri setelah melakukan 

pembelajaran.  

4.2 Pembahasan 

Pendidikan di Indonesia semakin hari sudah semakin memprihatinkan. 

Banyak permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Adapun 

permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal 

yang terkait dengan kompetensi dan kualitas guru yang rendah, kurangnya sarana 

dan prasarana serta rendahnya hasil belajar siswa. Seperti yang terjadi di SDN 
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Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal. Guru kelas 4 di SD tersebut masih 

mengalami permasalahan terkait keterampilan mengajar khususnya keterampilan 

bertanya. Guru kurang optimal dalam menerapkan keterampilan bertanya. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa keterampilan bertanya merupakan keterampilan 

dasar yang harus guru kuasai dengan baik, sebelum menguasai keterampilan 

mengajar yang berikutnya (Anitah, 2008). Selain itu permasalahan yang ditemui 

di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal khususnya di kelas 4 terkait 

dengan  hasil belajar siswa yang kurang baik pada mata pelajaran PKn jika 

dibanding dengan mata pelajaran lain. Sehingga guru perlu memberi perhatian 

lebih terhadap mata pelajaran ini agar siswa mampu memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan.  

Peneliti menganalisa hal tersebut dengan menggunakan pendekatan dalam 

aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat digunakan karena filsafat merupakan 

induk dari segala ilmu (Muis dan Soegiono, 2012: 20). Aliran filsafat yang sesuai 

dengan permasalahan ini adalah aliran perenialisme dan esensialisme. Dimana 

perenialisme menurut Sadulloh (2004) memandang situasi dunia dewasa ini penuh 

kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan 

moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha 

mengamankan ketidakberesan tersebut. Perenialisme memandang pendidikan 

sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang 

seperti dalam kebudayaan ideal. Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan 

menurut Jalaluddin dan Abdullah (2007: 20) yang menyebutkan pendidikan 

adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani 
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rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang 

utama dan ideal. 

Berdasarkan filsafat parenialisme tugas utama pendidikan adalah guru, 

dimana tugas pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

peserta didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya adalah guru. Dalam hal ini 

guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas. Sehingga guru yang mempunyai andil besar dalam 

proses belajar mengajar di kelas perlu meningkatkan kualitas dan kompetensinya  

untuk menunjang tugasnya sebagai pendidik. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen Bab IV pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa guru profesional selain 

memiliki kualifikasi akademik minimal S1, juga harus memiliki empat 

kompetensi. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, standar kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Mendiknas, 2007: 3). 

Sedangkan menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus 

bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang logis yang 

mempersiapkan mereka untuk hidup. Tujuan pendidikan esensialisme adalah 

untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti 

yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta 

merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan telah dikenal. Tujuan 

pendidikan esensialisme mempunyai persamaan dengan pengertian mengajar. 

Menurut Hamalik (2015: 44) mengajar ialah mewariskan kebudayaan kepada 
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generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Sehingga melalui kegiatan 

mengajar ini tujuan dari pendidikan esensialisme dapat tercapai dengan baik.  

Beberapa orang esensialis bahkan memandang seni dan ilmu sastra 

sebagai embel-embel dan merasa bahwa mata pelajaran IPA dan teknik serta 

kejujuran yang sukar adalah hal-hal yang benar-benar penting yang diperlukan 

siswa agar dapat memberi kontribusi pada masyarakat. Belajar dengan tepat 

berkaitan dengan disiplin tersebut akan mampu mengembangkan pikiran 

(kemampuan nalar) siswa dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik 

sekitarnya. Karena belajar merupakan sebuah proses dari hasil pengalaman dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, sehingga dalam belajar selalu terkait dengan 

lingkungan sekitar (Slameto, 2010).  

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang esensi. Dimana 

dalam pendidikan ini mengajarkan pembelajaran yang menekankan pada 

pembelajaran afektif yang sangat diperlukan dalam hidup, karena manusia hidup 

bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan 

termasuk dalam teori belajar humanistik, karena dalam pendidikan humanistik, 

fokus utamanya adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara 

belajar (learning how to learn), dan meningkatkan kreativitas serta semua potensi 

peserta didik (Rifa‟i dan Anni, 2012: 122). Pendidikan Kewarganegaraan menurut 

kurikulum 2004 adalah mata pelajaran yang ingin membentuk warga negara yang 

memilki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip 

kewarganegaraannya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan 
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Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, yakni: “Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Sehingga antara Pendidikan Kewarganegaraan dan tujuan pendidikan 

nasional mempunyai kesamaan yaitu membentuk manusia menjadi warga negara 

yang baik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.  

Keterampilan berkomunikasi adalah esensial untuk mencapai prestasi hidup 

sosial yang layak, tak terkecuali dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Dierich 

(dalam Hamalik, 2015: 172) salah satu aktivitas belajar yakni kegiatan-kegiatan 

lisan (oral). Hal yang amat diperlukan untuk mengajar adalah keahlian dalam 

berbicara, mendengar, mengatasi hambatan komunikasi verbal, memahami 

komunikasi nonverbal dari murid, dan mampu memecahkan konflik secara 

konstruktif. Keahlian komunikasi bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk 

berinteraksi dengan orang tua murid. Guru yang baik juga bekerja untuk 

meningkatkan keahlian komunikasi para murid yang meliputi beberapa langkah 

dan strategi yang memungkinkan untuk bisa membimbing rasa ingin tahu siswa, 

mampu membingkai usaha anak didik untuk bisa berpetualang dengan tingkat 

fokus yang sangat tinggi, dan ketenangan yang juga sangat mumpuni (Fakhruddin, 

2012).  

Keterampilan bertanya sendiri tidak terlepas dari keterampilan 

berkomunikasi atau kegiatan lisan. Dimana dalam bertanya pasti akan terjalin 

komunikasi antara guru dan siswa. Hal ini menjadikan keterampilan bertanya 
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merupakan keterampilan yang esensi. Karena tanpa adanya keterampilan 

bertanya, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik.  

4.2.1 Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan Bertanya pada Pembelajaran 

PKn Kelas 4 SDN Gugus Moh. Yamin  

 Keterampilan mengajar merupakan keterampilan yang harus guru kuasai 

dan diharapkan dapat mengoptimalkan perannya di kelas. Menurut DeQueliy dan 

Gazali (dalam Slameto, 2010: 30) dengan mengajar dapat menanamkan 

pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Salah satu 

keterampilan mengajar adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya 

merupakan keterampilan mengajar yang sangat perlu dikuasai guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan (Mulyasa, 2013:70).  

Slameto (2010: 73) pembelajaran yang efektif perlu memperhatikan 3 hal, yaitu: 

perlunya bimbingan, kondisi dan strategi belajar, dan metode belajar.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kemampuan guru menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn, guru sudah menerapkannya 

dengan cukup baik, namun kurang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asmira, dkk. (2014) bahwa dalam menerapkan keterampilan 

bertanya guru kurang optimal, guru hanya memenuhi satu aspek saja yaitu 

keterampilan bertanya dasar. Guru perlu memperdalam keterampilannya dalam 

bertanya, terutama dalam keterampilan bertanya lanjut. Agar layak untuk 

menguasai keterampilan mengajar berikutnya.  

 Pada keterampilan bertanya dasar, terlihat guru sudah melakukan 

pertanyaan dengan jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat 
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yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa. Kejelasan pertanyaan menjadi 

faktor yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan agar tidak terjadi 

perbedaan persepsi antara guru sebagai pemberi pertanyaan dan siswa sebagi 

penjawab pertanyaan (Marno dan Idris, 2008). Guru dalam bertanya tak pernah 

lupa memberikan acuan berupa informasi yang membantu siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan memahami materi. Hal ini merupakan salah satu dasar dalam 

menyampaikan pertanyaan yang baik yang harus guru kuasai (Usman, 2013: 75). 

Dalam pemusatan pertanyaan, guru selalu memusatkan pertanyaan kepada siswa 

tentang materi yang harus dipahami dan dimengerti oleh siswa. Meskipun tidak 

semua siswa mempunyai penafsiran dan jawaban yang sama, yang sesuai dengan 

kehendak guru, namun guru berusaha untuk memusatkan perhatian siswa terhadap 

pertanyaan yang disampaikan, sehingga jawaban siswa terarah sesuai dengan 

materi dan tidak bervariasi. Dalam memusatkan perhatian siswa menurut Mulyasa 

(2013) dapat dilakukan dengan mengetuk meja, mengetuk papan tulis, dan tepuk 

tangan. 

 Kemampuan guru dalam melakukan pemindahan giliran dan penyebaran 

kesempatan menjawab pertanyaan, sudah dilakukan dengan baik. Setiap siswa 

mempunyai kesempatan yang sama dalam menjawab ataupun mengajukan setiap 

pendapatnya. Pertanyaan yang baik dengan teknik pelontaran yang baik akan 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar (Marno dan Idris, 

2008: 131). Pemberian waktu berpikir yang dilakukan oleh guru juga sangat baik, 

guru selalu memberikan waktu beberapa saat kepada siswa untuk mengatur 

jawaban dengan baik. Sanjaya (2011: 34) petunjuk teknis dalam bertanya  
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meliputi pemberian waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, dan atur lalu 

lintas bertanya jawab. Hal ini dikarenakan setiap siswa berbeda dalam kecepatan 

merespon pertanyaan dan berbeda pula dalam tingkat kemampuan berbicara 

secara jelas (Djamarah, 2010).  Dalam pemberian tuntunan, peneliti melihat guru 

kurang memberikan tuntunan. Dimana ketika siswa mengalami kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan guru hanya mengulang pertanyaan dengan lebih sederhana, 

tanpa mengulang informasi atau memberikan pertanyaan lain yang lebih 

sederhana.  

 Jadi dari data-data yang diperoleh tentang kemampuan guru menerapkan 

keterampilan bertanya dasar yang dilakukan oleh guru kelas 4 SDN Gugus Moh. 

Yamin sudah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi ada komponen keterampilan 

bertanya dasar yang kurang optimal dalam pelaksanaannya yaitu pemberian 

tuntutan. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik, 

dkk. (2013) yang menyatakan bahwa guru sudah melaksanakan keterampilan 

dasar, akan tetapi ada sebagian keterampilan dasar yang tidak dilaksanakan yaitu 

pemusatan dan pemberian tuntutan.  

 Dalam keterampilan bertanya lanjut, pengubahan tuntunan tingkat kognitif 

dan pengaturan urutan pertanyaan dari kognitif rendah ke tinggi sudah dilakukan. 

Secara keseluruhan, guru dalam memberikan pertanyaaan baik lisan maupun 

tulisan lebih ke pertanyaan pengetahuan dan pemahaman. Dalam Taksonomi 

Bloom (dalam Usman, 2013: 75) ada 6 jenis-jenis pertanyaan yang meliputi: 

pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, 

pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, dan pertanyaan evaluasi. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Ermasari (2014) yang menyatakan bahwa guru lebih banyak 

mengajukan pertanyaan pada jenjang kognitif tingkat rendah daripada jenjang 

kognitif tingkat tinggi. Temuan dari penilitian Asmira,dkk. (2014) tak beda jauh 

dengan Ermasari. Guru belum menguasai sepenuhnya tentang pengaturan urutan 

pertanyaan dari tingkat kognitif.  

 Peneliti belum melihat secara optimal terjadi perubahan jenis pertanyaan. 

Sanjaya (2011: 34) dalam meningkatkan kualitas pertanyaan guru perlu 

memberikan pertanyaan secara berjenjang dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. 

Kemudian kemampuan guru pada pengaturan urutan pertanyaan terlihat masih 

kurang optimal, berdasarkan data yang diperoleh peneliti menemukan guru belum 

menyampaikan pertanyaan analisis dan siswa belum memahami dan bisa 

menjawab sepenuhnya pertanyaan yang guru sampaikan. Pengaturan urutan 

pertanyaan bertujuan agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara 

baik dan wajar (Anitah, 2008: 7.7). Menurut Wahab (dalam Fathurrohman dan 

Wuryandani, 2010: 25) ada empat prinsip dalam penyajian mata pelajaran PKn 

yang meliputi: dari mudah ke sukar, dari sederhana ke rumit, dari yang bersifat 

konkret ke abstrak, dan dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas.  

 Pertanyaan pelacak yang diterapkan guru juga masih kurang. Padahal 

pertanyaan yang bersifat melacak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

bertanya sebagai alat pembelajaran (Sanjaya, 2011: 34). Menurut Mulyasa (2013) 

ada tujuh teknik pertanyaan pelacak yang meliputi: klarifikasi, meminta peserta 

didik memberikan alasan, meminta kesepakatan jawaban, meminta ketepatan 

jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta 
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jawaban yang lebih kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa 

sebagian besar guru tidak melakukan klarifikasi pertanyaan. Hal ini dikarenakan 

jawaban siswa dirasa sudah benar, sehingga guru tidak melakukan klarifikasi 

pertanyaan yang menuntut jawaban yang lebih benar. Kemudian kemampuan guru 

untuk meminta siswa memberikan alasan dari jawaban, pada bagian ini 

kemampuan guru belum terlihat. Guru tidak pernah melakukan komponen ini 

ketika mengajar di kelas. Kemampuan guru meminta jawaban yang lebih relevan 

dan memberikan contoh sama sekali tidak ditemukan. Sebaiknya guru lebih 

memperhatikan komponen meminta jawaban yang lebih relevan dan memberikan 

contoh agar siswa aktif dan mau mencari jawaban yang lebih tepat. Dan yang 

terakhir kemampuan guru meminta jawaban yang lebih kompleks terlihat sama 

dengan kemampuan yang lain. Peneliti tidak menemukan guru melakukan 

jawaban yang lebih kompleks, kemungkinan guru sudah puas atas jawaban yang 

telah diberikan oleh siswa sehingga guru tidak meminta siswa memberikan 

jawaban yang lebih kompleks  lagi. Guru perlu memahami, bahwasanya untuk 

siswa di kelas tinggi menggunakan pembelajaran konstruktivis yang meliputi 

mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan 

menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya 

(Anitah, 2008). Dengan kurangnya guru dalam menerapkan beberapa komponen 

bertanya lanjut tadi, secara otomatis pembelajaran di kelas tinggi juga belum 

dapat diterapkan dengan baik.  

 Dalam peningkatan interaksi, guru hanya mendorong siswa untuk 

menyampaikan pertanyaan saja. Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh 



200 
 

 

Rahim (2014) guru yang interaktif kepada siswa akan membuat siswa lebih 

antusias dalam belajar dan menjawab pertanyaan guru pada saat pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2010) guru mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

saling tukar pendapat antarsiswa. Caranya ialah dengan meminta siswa memberi 

komentar atau mengembangkan respon pertama. Anitah (2008: 7.7) peningkatan 

terjadinya interaksi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa; 

mendorong siswa untuk bertanya sehingga guru bukan satu-satunya orang yang 

bertanya dalam kelas; jika siswa mengajukan pertanyaan, berikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan sehingga terjadi interaksi antar 

siswa.  

 Dari  keseluruhan kemampuan guru menerapkan keterampilan bertanya 

lanjut dapat dikatakan guru masih kurang. Hal ini karena sebagian besar guru 

tidak melaksanakan komponen-komponen pada keterampilan bertanya lanjut. 

Adapun komponen yang perlu dilatih dan diperdalam lagi oleh guru adalah urutan 

pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan meningkatkan interaksi. Karena peneliti 

melihat kemampuan guru dalam menerapkan komponen tersebut masih belum 

terlaksana dengan baik.  

 Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru kurang memberikan 

pertanyaan yang menantang. Pertanyaan menantang terdiri dari pertanyaan yang 

memuat kata tanya mengapa dan bagaimana. Guru cenderung lebih sering 

menggunakan pertanyaan dengan kata tanya apa. Bahkan dalam pembuatan 

pertanyaan soal evaluasi, guru tidak terlihat menggunakan kata tanya. Menurut 
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Irwan (2008) kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan 

bagaimana. Dalam soal evaluasi ada sebagian soal yang menggunakan kalimat 

tanya yang berfungsi sebagai perintah ataupun pertanyaan. Namun ada pula yang 

sebagai pelengkapan suatu kalimat tanpa adanya tanda tanya dan kalimat tanya. 

Dadya (2015) ciri-ciri kalimat tanya yaitu menggunakan intonasi naik, 

menggunakan kata tanya, dapat menggunakan partikel tanya-kah dan diakhiri 

dengan tanda tanya.  

 Sebenarnya kekurangan-kekurangan guru dalam menerapkan keterampilan 

bertanya dapat diminimalisir jika guru mampu menerapkan dasar-dasar dalam 

bertanya yang baik, meliputi: (1) jelas dan mudah dimengerti oleh siswa; (2) 

berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan; (3) difokuskan pada 

suatu masalah atau tugas tertentu; (4) berikan waktu yang cukup kepada anak 

untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan; (5) bagikanlah semua pertanyaan 

kepada seluruh murid secara merata; (6) berikan respon yang ramah dan 

menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya; 

(7) tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban 

yang benar (Usman, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Udi dan Star 

(2011) sebelum menerapakan keterampilan bertanya di kelas, sebaiknya guru 

merencanakan pengajaran dengan memilih item pertanyaan yang sesuai dengan 

populasi siswa, tujuan pembelajaran, kebutuhan yang berbeda serta 

memperhatikan gaya guru sendiri dalam mengajar.  

 Menurut Slameto (2010) dalam mengajar yang efektif terdapat beberapa 

syarat, salah satunya adalah guru harus menggunakan metode ketika mengajar. 
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Dalam pembelajaran alangkah lebih baik jika seorang guru menerapkan metode-

metode yang menjadi karakteristik dari pembelajaran PKn yang meliputi metode: 

(1) kooperatif, (2) penemuan (discovery), (3) inkuiri (inquiry) (4) interaktif, (5) 

eksploratif, (6) berpikir kritis, dan (7) pemecahan masalah (problem solving). 

Dengan penerapan metode yang sesuai dengan mata pelajaran PKn menjadikan 

pelajaran PKn dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan mata 

pelajaran ini yakni mengajarkan pendidikan afektif.  

4.2.2 Respon Siswa terhadap Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan  

Bertanya pada Pembelajaran PKn Kelas 4 SDN Gugus Moh. Yamin  

 Siswa kelas 4 SD berada pada usia 9-10 tahun yang menurut Piaget (dalam 

Hidayati, 2008: 1.29) usia peserta didik Sekolah Dasar (7-12 tahun) ada pada 

stadium operasional konkret. Oleh karena itu guru harus mampu merancang 

pembelajaran yag dapat membangkitkan peserta didik, misalnya penggalan waktu 

belajar tidak terlalu panjang, peristiwa belajar harus bervariasi dan yang tidak 

kalah pentingnya sajian harus dibuat menarik bagi peserta didik. Menurut Majid 

(2012: 22) manfaat merencanakan pembelajaran meliputi: sebagai petunjuk arah 

kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan 

wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja 

bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun siswa, sebagai alat ukur efektif 

tidaknya suatu pekerjaan, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan 

kerja, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.  

  Kurangnya perencanaan dalam mengajar oleh guru menghasilkan suatu 

pembelajaran yang membosankan bagi siswa, sehingga siswa kurang merespon 
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dengan baik setiap pelajaran yang guru ajarkan. Selain itu kurangnya guru dalam 

mengembangkan kemampuan dan potensi siswa, menjadikan siswa pasif dalam 

proses pembelajaran di kelas. Menurut Wiyani dan Irham (2014) guru perlu pula 

membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang 

dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa.  

Barnadib (dalam Djamarah, 2010: 52) karakteristik siswa yang perlu 

dikembangkan berhubungan dengan kebutuhan biologis, rohani, sosial, 

intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar 

belakang sosial, latar belakang biologis, serta perbedaan individual.  

  Berdasarkan penelitian di 5 SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal 

menunjukkan bahwa siswa akan lebih memahami materi dan aktif apabila cara 

mengajar guru lebih interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan beberapa 

model dan metode pengajaran yang bervariasi. Menurut Sugiyono dan Hariyanto 

(dalam Wiyani & Irham, 2014: 143) berinteraksi dengan siswa juga dapat 

mendorong keberanian siswa dalam berdiskusi, menjelaskan, menegaskan, 

merefleksi, dan menilai. Pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya kelas tinggi 

banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah, menggunakan 

pendekatan konstruktivis, melakukan aktivitas menyelidiki, meneliti, dan 

membandingkan, disamping masih menggunakan metode-metode seperti 

ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Itu sebabnya guru dituntut kaya akan 

pengalaman dan kemampuan mengajar (Anitah, 2008).  

  Dalam mengikuti pembelajaran PKn rata-rata siswa merasa senang dan 

memperhatikan ketika guru mengajar. Selain itu, siswa juga merespon dengan 
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baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Meskipun tidak semua siswa 

merespon dikarenakan kemampuan intelektual siswa yang berbeda. Anak yang 

lambat dalam proses belajarnya disebut dengan slow learner, dimana anak ini 

membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memahami pelajaran dibandingkan 

dengan anak lain yang memiliki tingkat potensi intelektual sama (Subini, 2011: 

42). Menurut Uno (2012) ketidakmampuan siswa dalam bentuk tidak bisa 

mengerjakan tugas sekolah jangan dianggap sebagai suatu kemalasan, semestinya 

hal tersebut dipandang sebagai suatu perbedaan dalam kemampuan intelektualnya. 

 Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang. Hal ini terlihat 

dari siswa belum mempunyai keberanian untuk mengajukan argumen dan 

pertanyaannya. Selain itu, tidak semua siswa merespon dengan baik  pertanyaan 

yang guru sampaikan dan memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Peran 

guru sebagai motivator sangat diperlukan dalam hal ini, agar dapat mendorong 

anak didik lebih bergairah dan aktif dalam belajar (Djamarah, 2010: 43). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Shahrill (2013) guru perlu memperhatikan struktur 

pertanyaan yang dibuat. Karena struktur pertanyaan tersebut harus memastikan 

partisipasi siswa yang luas, fleksibel, terbuka, dan tidak menghakimi terhadap 

respon/jawaban siswa. Menurut Hamalik (2015) guru dapat menggunakan 

berbagai cara untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi belajar 

siswanya, salah satunya dengan memberi pujian dan hadiah. Sejalan dengan 

Hamalik, Gage & Berliner (dalam Slameto, 2010: 176) menyarankan sejumlah 

cara untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu melalui: pergunakan pujian verbal, 

pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana, bangkitkan rasa ingin tahu siswa dan 
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keinginannya untuk mengadakan eksplorasi, pergunakan materi-materi yang 

sudah dikenal sebagai contoh, dsb. 

 Guru pun telah berusaha memberikan motivasi dengan memberikan reward 

berupa nilai ataupun makanan untuk menciptakan interaksi yang baik antara guru 

dan siswa yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan keberanian serta 

keaktifan siswa dalam mengajukan argumen ataupun pertanyaannya, namun cara 

tersebut juga belum efektif untuk membuat siswa lebih termotivasi. Sehingga 

masih perlu usaha yang ekstra untuk membuat siswa lebih aktif dalam 

mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapatnya. 

4.2.3 Kendala dalam Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan Bertanya pada 

Pembelajaran PKn Kelas 4 SDN Gugus Moh. Yamin  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

keterampilan guru dalam bertanya, ditemukan beberapa kendala/hambatan. 

Pertama, guru belum sepenuhnya memahami komponen-komponen dalam 

keterampilan bertanya, terutama keterampilan bertanya lanjut. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Ermasari, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa 

hambatan utama yang dialami guru dalam mengajukan pertanyaan adalah 

rendahnya pengetahuan guru tentang jenis pertanyaan. Pelatihan atau workshop 

tentang keterampilan mengajar perlu dilakukan, guna meningkatkan kinerja guru 

dalam mengajar. Karena menurut Maslow (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 146) 

sekolah perlu menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan siswa salah 

satunya dengan memberikan tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi yang 

mumpuni. Anni dan Rifa‟i (2012: 7) terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 
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Tahun 2005 tentang standar nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen meyatakan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kedua, kesadaran guru akan hambatan yang dihadapi dari dalam dirinya 

sendiri dalam keterampilan bertanya sangat kurang. Guru lebih banyak merasakan 

hambatan dalam mengajukan pertanyaan dari luar, yaitu dari siswa dalam 

kesiapan menjawab pertanyaan. Sebaiknya guru mengevaluasi dan 

mengintropeksi dirinya sendiri apakah pertanyaan yang diajukan sudah benar atau 

apakah teknik dalam mengajukan pertanyaan sudah efektif. Karena apabila 

tekniknya sudah baik dalam bertanya, maka siswa akan merespon dengan baik 

setiap pertanyaan guru. Menurut jurnal manajemen pendidikan Educational 

Leaderships (dalam Rojai & Risa, 2013) seorang guru profesional harus memiliki 

waktu untuk melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa pun yang sudah 

dilakukannya, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat teratasi 

dengan baik. 

 Ketiga, guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa baik pertanyaan 

lisan maupun tulisan lebih kepada pertanyaan dengan tingkat kognitif rendah. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania, dkk. (2014) yang 

menyatakan bahwa 94,33% guru menerapkan keterampilan bertanya dengan 

pertanyaan tingkat kognitif rendah, dan 5,67% dengan tingkat kognitif tinggi.  

 Keempat, materi PKn yang dirasa cukup sulit untuk dipahami oleh siswa 

juga menjadi suatu kendala dalam menerapkan keterampilan bertanya. Materi-
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materi tersebut terdiri dari kekuasaan dan politik yang meliputi: pemerintah desa 

dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi 

dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 

system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi; dan globalisasi meliputi: 

globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, 

dampak globalisasi, hubungan Internasional, dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi (Ruminiati, 2007: 1.14). Pertanyaan dari guru tidak akan 

dijawab dengan baik oleh siswa jika siswa tidak menguasai materi. Hal ini sejalan 

dengan Djamarah (2010) yang menyatakan bahwa kegagalan siswa dalam 

merespon dapat dipakai sebagai petunjuk, bahwa pelajaran yang telah diberikan 

memiliki tingkat kesukaran yang agak sulit.  

Kelima, ketika ada pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak dapat dijawab 

oleh siswa, guru tidak memberitahu jawaban atau meminta siswa mencari 

jawaban dari buku referensi atau internet. Guru malah melanjutkan ke pertanyaan 

yang selanjutnya. Sehingga siswa tidak mendapat informasi atau pengetahuan 

secara utuh. Padahal menurut Sriwiyana & Akbar (2010: 50) sumber belajar 

bukan hanya guru, tetapi juga sumber lain yang memenuhi unsur edukatif-bisa 

dari berbagai dunia makna (nilai).  

Keenam, guru kurang dalam meningkatkan interaksi di dalam kelas, 

sehingga mengakibatkan siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan 

maupun pendapatnya. Menurut Sugiyono dan Hariyanto (dalamWiyani & Irham, 

2014: 143) dengan berinteraksi, guru dapat mendorong keberanian siswa dalam 

berdiskusi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, dan menilai. Interaksi yang 
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baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut Gagne dan 

Brigss (dalam Solihatin, 2013) hasil belajar dapat diperoleh dari hasil interaksi 

guru dan siswa yang dapat diamati berupa hasil belajar secara intelektual maupun 

sikap. Keterampilan bertanya yang guru punyai erat kaitannya dengan hasil 

belajar siswa. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Husnawati (2014) 

hanya 1,48% dari total guru yang mempunyai teknik bertanya yang dapat 

memberikan kontribusi dalam peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu, guru 

masih terkesan mendominasi dalam pembelajaran. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Asmira, dkk. (2014) peningkatan interaksi dapat dilakukan dengan 

mengurangi atau menghilangkan peranan sebagai penanya sentral dengan cara 

mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Dan jika siswa mengajukan 

pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkan kembali kepada 

siswa lainnya. Ketujuh, guru masih mengajukan pertanyaan yang membuat siswa 

menjawab serentak dan menunjuk siswa sebelum bertanya.   

 Berdasarkan kendala-kendala yang dialami guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya, guru dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi 

dirinya yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru 

mempunyai kualitas akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan yang 

dipersyaratkan (Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8 No 14 Tahun 2005). 

Hamalik (2015: 118) menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi guru, yakni: 

harus memiliki bakat sebagai guru, harus memiliki keahlian sebagai guru, 

memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, 
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berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah 

manusia berjiwa pancasila, guru adalah seorang warga negara yang baik. Selain 

itu, guru dituntut untuk mampu menguasai keterampilan mengajar, tidak hanya 

keterampilan bertanya namun juga 7 keterampilan yang lain. Karena pada 

dasarnya setiap keterampilan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Seperti 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Dara, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang posistif antara kemampuan guru dalam keterampilan 

menjelaskan dan bertanya.  

 Dalam menerapkan keterampilan bertanya, seorang guru perlu 

merencanakan pertanyaan dengan baik. Hal ini dikarenakan jika pertanyaan dari 

guru tidak mendapatkan respon yang baik dari siswa, guru mempunyai option 

pertanyaan lain. Selain itu, guru perlu melakukan motivasi untuk membangkitkan 

siswa dalam belajar. Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan 

atau membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut: (1) 

memberi angka, (2) pujian, (3) hadiah, (4) kerja kelompok, (5) persaingan, (6) 

tujuan dan level of aspiration, (7) sarkasme, (8) penilaian, (9) karyawisata dan 

ekskursi, (10) film pendidikan, (11) belajar melalui radio (Hamalik, 2015: 166). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian tentang kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

bertanya dalam pembelajaran PKn kelas 4 SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan 

Kendal dapat ditarik sebuah simpulan sebagai berikut: 

a. Penguasaan kemampuan guru menerapkan keterampilan bertanya pada 

pembelajaran PKn kelas 4 di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal 

mendapat persentase 70,46% termasuk kriteria cukup baik. Perolehan skor 

tertinggi diperoleh oleh SDN 2 Trompo sebesar 77,3%, selanjutnya SDN 

Kalibuntu Wetan berada diposisi kedua dengan persentase 75%, SDN 1 

Sukodono dengan persentase 71,6%, SDN 2 Sukodono dengan persentase 

65,9%, dan diurutan terakhir SDN 1 Trompo dengan persentase 62,5%. Secara 

keseluruhan guru-guru kelas 4 di SDN Gugus Moh. Yamin Kecamatan Kendal 

sudah menguasai keterampilan bertanya dengan  baik namun terdapat beberapa 

indikator pada keterampilan bertanya lanjut yang kurang guru kuasai seperti 

pertanyaan pelacak, terjadinya peningkatan interaksi di dalam kelas, dan 

pengubahan tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan.  

b. Respon siswa terhadap kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan 

bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal mendapatkan persentase persentase 66,59% dengan kriteria 

cukup baik. Perolehan skor untuk SDN 2 Trompo mendapatkan persentase 
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tertinggi sebesar 93,75%, kemudian SDN 1 Sukodono mendapat 75%, SDN 

Kalibuntu Wetan mendapat persentase sebanyak 61,1%, SDN 2 Sukodono 

mendapat persentase sebanyak 53,1%, dan SDN 1 Trompo mendapat 

persentase terendah yakni 50%. Setiap siswa mempunyai respon yang 

bervariasi terhadap keterampilan guru bertanya. Hal ini dikarenakan tingkat 

kemampuan siswa yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman siswa 

yang berbeda pula dalam memahami materi pelajaran PKn yang guru 

sampaikan. 

c. Kendala yang dialami terkait dengan kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan bertanya pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Gugus Moh. 

Yamin Kecamatan Kendal secara umum adalah guru belum sepenuhnya 

memahami komponen-komponen dalam keterampilan bertanya. Materi PKn 

yang dirasa cukup sulit untuk dipahami oleh siswa juga berpengaruh dalam 

menerapkan keterampilan bertanya. Untuk bertanya dasar, dalam pemberian 

acuan terkadang jawaban siswa bervariasi, yang tidak sesuai dengan materi. 

Selain itu guru belum optimal dalam pemberian tuntunan. Untuk keterampilan 

bertanya lanjut, guru belum menggunakan pertanyaan pelacak, dikarenakan 

pertanyaan guru sendiri masih pada tingkat kemampuan mengingat dan 

memahami. Guru pula kurang dalam meningkatkan interaksi di dalam kelas. 

Siswa pun jarang untuk bertanya dan mengajukan pendapatnya. Selain itu, guru 

tidak mengevaluasi dirinya sendiri setelah melakukan pembelajaran.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

a. Guru sebaiknya dalam pembelajaran selalu menerapkan metode tanya jawab, 

dan memahami cara bertanya yang baik dan benar, serta menguasai komponen-

komponen dalam bertanya. Selain itu, guru juga harus mempelajari pengaruh 

bertanya di dalam kelas agar pembelajaran menjadi menarik dan meningkatkan 

interaksi dengan siswa di kelas.  

b. Siswa sebaiknya lebih aktif dan berani dalam menjawab pertanyaan maupun 

menyampaikan pendapat, selain itu siswa juga harus bertanggung jawab 

terhadap tugas yang guru berikan.  

c. Pihak sekolah diharapkan lebih meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan 

mutu pembelajaran bisa dilakukan dengan meningkatkan keterampilan guru, 

menyediakan sumber dan media belajar yang berguna untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 

PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Analisis Kemampuan Guru Menerapkan Keterampilan Bertanya pada 

Pembelajaran PKn Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus Moh. Yamin 

Kecamatan Kendal 

No Variabel Aspek Indikator Alat Instrumen Jumlah Butir 

1.  Keterampilan 

guru bertanya 

Keterampilan 

Bertanya 

Dasar 

a. Pertanyaan 

disampaikan 

dengan jelas 

dan singkat 

b. Memberikan 

acuan 

c. Memusatkan 

pertanyaan 

yang 

disampaikan 

d. Pemindahan 

giliran 

e. Penyebaran 

kesempatan 

menjawab 

pertanyaan 

f. Pemberian 

waktu berpikir 

yang cukup 

g. Memberikan 

tuntunan jika 

siswa 

kesulitan 

menjawab 

Sumber: Anitah 

(2008: 7.7-7.11)  

1.  Observasi 

2. Wawancara 

3. Angket 

4. Dokumentasi 

1. 11 butir 

2. 21 butir 

3. 21 butir  

4. Foto, 

video, dan 

rekaman 

suara 



ccxxi 
 

 
 

 

  Keterampilan 

Bertanya 

Lanjut 

 

a. Pengubahan 

tuntutan 

tingkat 

kognitif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

b. Pengaturan 

urutan 

pertanyaan 

untuk 

mengembang 

kan tingkat 

kognitif dari 

yang rendah 

ke yang lebih 

tinggi dan 

kompleks 

c. Penggunaan 

pertanyaan 

melacak 

d. Terjadi 

peningkatan 

interaksi di 

dalam kelas 

Sumber: Anitah 

(2008: 7.12- 

7.15) 

 

  

2.  Siswa  Respon Siswa a. Senang 

b. Aktif 

c. Semangat 

dalam belajar 

d. Percaya diri 

 

1. Observasi 

2. Angket 

3. Dokumentasi 

1. 4 butir 

2. 22 butir 

3. Foto dan 

Video 

3. Kepala 

Sekolah 

Kinerja Guru a. Kemampuan 

menyusun 

rencana dan 

program 

pembelajaran 

1. Wawancara 

2. Angket 

3. Dokumentasi 

 

1. 15 butir 

2. 13 butir 

3. Foto dan 

rekaman 
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b. Kemampuan 

melaksanakan 

pembelajaran 

c. Kemampuan 

mengadakan 

hubungan 

antar pribadi 

d. Kemampuan 

melaksanakan 

penilaian 

e. Kemampuan 

melaksanakan 

program 

pengayaan 

f. Kemampuan 

melaksanakan 

program 

remidial 

Sumber: Supardi 

(2013: 40)  

 

suara 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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INSTRUMEN OBSERVASI ANALISIS KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS 

MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nama Guru yang diamati   : 

Satuan Pendidikan/Kelas   : 

Jenis Kelamin/Usia  : 

Tanggal Observasi   : 

Mata Pembelajaran   : 

Pokok Bahasan  : 

Jumlah Siswa Waktu Diamati  : 

Jenjang Pendidikan   : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat   : 

Masa Kerja   : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat setiap keterampilan bertanya yang akan digunakan, 

kemudian amati secara seksama seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru, fokuskan perhatian pada guru. 

2. Beri tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check () pada kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check () pada kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check () pada kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check () pada kemampuan 4. 

e. Jika deskriptor nampak tidak nampak sama sekali, maka beri skor 0. 

3. Jika anda menemukan hal-hal menarik lainnya yang belum terakomodasi tabel 

penskoran, maka anda dapat menuliskannya pada bagian catatan khusus 

observer. 
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No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Dasar 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Dasar 
    

 

1. Pertanyaan 

disampaikan 

dengan jelas dan 

singkat  

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

kata-kata yang sesuai 

dengan 

perkembangan siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

jelas dan singkat 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

dipahami oleh siswa 

4. Pertanyaan yang 

disampaikan oleh 

guru dapat dijawab 

oleh siswa 

     

2. Memberikan acuan 1. Guru memberikan 

informasi sebelum 

menyampaikan 

pertanyaan 

2. Informasi dari guru 

dapat diolah oleh 

siswa 

3. Pertanyaan yang 

disampaikan oleh 

guru tidak mendapat 
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jawaban yang 

bervariasi dari siswa 

4. Guru mengarahkan 

jawaban siswa sesuai 

dengan materi 

3. Memusatkan 

pertanyaan yang 

disampaikan 

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

luas/umum 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

sempit/terpusat 

3. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terhadap pertanyaan 

yang disampaikan 

sesuai dengan materi 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

memusat pada hal-hal 

yang harus dipahami 

siswa 

     

4. Pemindahan giliran 1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terlebih dahulu 

2. Guru memberikan 

pertanyaan yang 

kompleks kepada 

seluruh siswa 

3. Pertanyaan dapat 

dijawab oleh beberapa 
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siswa secara 

bergantian dengan 

ditunjuk oleh guru 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

5. Penyebaran 

kesempatan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

berbeda ditunjukan 

kepada siswa yang 

berbeda 

4. Pertanyaan dari guru  

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

    

 

6. Pemberian waktu 

berpikir yang 

cukup 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa  

3. Guru menunggu 

beberapa detik 
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sebelum menunjuk 

siswa untuk 

menjawab 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

7. Memberikan 

tuntunan jika siswa 

kesulitan 

menjawab 

1. Guru memberikan 

tuntunan kepada 

siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

2. Guru memberikan 

pertanyaan lain yang 

lebih sederhana 

kepada siswa 

3. Guru mengulangi 

pertanyaan yang 

sudah diajukan 

dengan lebih 

sederhana 

4. Guru mengulangi 

informasi/penjelasan 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan 

pertanyaan yang 

diajukan  
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 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

    

 

1. Pengubahan 

tuntutan tingkat 

kognitif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

1. Pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

membuat siswa untuk 

berpikir 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat ingatan 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat pemahaman 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

tergolong pada tingkat 

kognitif tinggi 

    

 

2. Pengaturan urutan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan 

tingkat kognitif 

dari yang sifatnya 

rendah ke yang 

lebih tinggi dan 

kompleks  

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan 

pemahaman terlebih 

dahulu 

2. Selanjutnya guru 

menyampaikan 

pertanyaan analisis 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

urut/tidak bolak-balik 

4. Pertanyaan dari guru 

dapat dipahami dan 

dijawab oleh siswa 
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3. Penggunaan 

pertanyaan pelacak 

1. Guru meminta 

klarifikasi terhadap 

jawaban siswa  

2. Guru meminta siswa 

untuk memberikan 

alasan atas jawaban 

yang diberikan 

3. Guru meminta 

jawaban siswa yang 

tepat, kompleks, dan 

relevan 

4. Guru meminta siswa 

untuk menjawab 

dengan memberikan 

contoh 

    

 

4. Terjadi 

peningkatan 

interaksi di dalam 

kelas 

1. Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dengan 

teman sebangkunya 

2. Guru mendorong 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

3. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa lainnya untuk 

menjawab pertanyaan 

dari siswa 

4. Guru meminta siswa 

yang lainnya 

melengkapi jawaban 
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dari siswa 

Jumlah Skor  

                                    Jumlah skor = ................... Kategori = ..................... 

Sumber : Anitah (2008: 7.11-7.17) 

Untuk menentukan skor keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan Penilaian:  

T = skor tertinggi = 44 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (44 ─ 0) + 1 = 45 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 45 + 1 )  

 = 
 

 
 (46) 

= 11,5  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 45 + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 46 ) 

  = 23 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

  = 
 

 
 ( 3(45) + 1 ) 

  = 
 

 
 (135+ 1) 

  = 
 

 
 (136) 

= 34 

Q4 = kuartil empat = T = 44 
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Tabel  

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 34 sampai kurang dari atau 

sama dengan 44, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 23 sampai kurang dari 34, termasuk dalam kategori 

“baik”. Skor lebih dari atau sama dengan 11,5 sampai kurang dari 23, 

termasuk dalam kategori “cukup”, dan skor lebih dari atau sama dengan 0 

sampai kurang dari 11,5, termasuk dalam kategori “kurang”. 

 Catatan Khusus Observer : 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

.............................................. 2016 

Observer 

 

 

( Nazzala Zulfah ) 

NIM. 140141236 

Skor Kategori 

34 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

23 ≤ skor < 34 Baik 

11,5 ≤ skor < 23 Cukup 

0≤ skor < 11,5 Kurang 
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INSTRUMEN OBSERVASI RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN 

GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS 

MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nama Sekolah   : 

Kelas    : 

Hari / Tanggal  : 

Jumlah Siswa  : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat setiap keterampilan bertanya yang akan digunakan, 

kemudian amati secara seksama seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru, fokuskan perhatian pada guru. 

2. Beri tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check () pada kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check () pada kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check () pada kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check () pada kemampuan 4. 

e. Jika deskriptor nampak tidak nampak sama sekali, maka beri skor 0. 

3. Jika anda menemukan hal-hal menarik lainnya yang belum terakomodasi tabel 

penskoran, maka anda dapat menuliskannya pada bagian catatan khusus 

observer. 
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No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

1. Senang  a. Siswa tidak bosan 

dengan pembelajaran 

guru 

b. Siswa paham dengan 

materi 

c. Siswa selalu 

tersenyum saat 

pembelajaran 

berlangsung 

d. Siswa taat dengan 

aturan guru 

     

2. Aktif  a. Siswa rajin bertanya 

b. Siswa saling 

membantu dalam 

pemecahan masalah 

c. Siswa sering 

mengajukan 

pendapatnya 

d. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan dari guru 

     

3. Semangat dalam 

belajar 

a. Siswa terlihat rajin 

b. Berangkat sekolah 

tidak terlambat 

c. Selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

d. Tidak bermalasan saat 

pembelajaran 
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4. Percaya diri a. Berani berbicara di 

depan kelas 

b. Berani menyatakan 

pendapat 

c. Mengerjakan soal 

sendiri tanpa 

mencontek 

d. Siswa berani bertanya 

     

Jumlah Skor  

                                    Jumlah skor = ................... Kategori = ..................... 

Untuk menentukan skor keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan Penilaian:  

T = skor tertinggi = 16 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (16 ─ 0) + 1 = 17 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

  = 
 

 
 ( 17 + 1 )  

 = 
 

 
 (18) 

= 4,5  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 17 + 1 ) 

 = 
 

 
 ( 18 ) 

  = 9 

Letak Q3 = 
 

 
 ( 3n + 1) 

  = 
 

 
 ( 3(17) + 1 ) 
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  = 
 

 
 (51+ 1) 

  = 
 

 
 (52) 

= 13 

Q4 = kuartil empat = T = 16 

Tabel  

Kategori Skor Respon Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 13 sampai kurang dari atau 

sama dengan 16, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 9 sampai kurang dari 13, termasuk dalam kategori “baik”. 

Skor lebih dari atau sama dengan 4,5 sampai kurang dari 9, termasuk dalam 

kategori “cukup”, dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang 

dari 4,5; termasuk dalam kategori “kurang”. 

 Catatan Khusus Observer : 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

............................................... 2016 

Observer 

 

 

( Nazzala Zulfah ) 

NIM. 140141236 

Skor Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik 

9 ≤ skor < 13 Baik 

4,5 ≤ skor < 9 Cukup 

0≤ skor < 4,5 Kurang 
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INSTRUMEN WAWANCARA ANALISIS KEMAMPUAN GURU 

MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS 

MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nama Guru yang diwawancarai  : 

Satuan Pendidikan/Kelas  : 

Tanggal Wawancara  : 

Jenis Kelamin/Usia : 

Alamat  :  

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja  :  

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja  : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran PKn di kelas IV? 

2. Metode apa saja yang pernah Bapak/Ibu terapkan selama mengajar PKn di 

kelas IV? Dan apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan pembelajaran secara 

berkelompok? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah teknik keterampilan mengajar perlu diterapkan 

dengan baik di kelas? Bagaimana dengan keterampilan bertanya? 

4. Apakah siswa memperhatikan penjelasan materi PKn yang Bapak/Ibu 

sampaikan? 

5. Jika ada materi PKn yang kurang dimengerti oleh siswa, apakah yang 

biasanya siswa lakukan? Apakah siswa mencoba untuk berdiskusi dengan 

temannya atau bertanya kepada Bapak/Ibu? 

6. Apakah ketika pembelajaran PKn, siswa sering mengajukan pendapatnya 

tentang materi yang Bapak/Ibu sampaikan? 

7. Apabila ada salah satu siswa yang bertanya atau memberi tanggapan, apakah 

siswa yang lain memperhatikannya dan memberikan tanggapan lain? 
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8. Apabila Bapak/Ibu memberikan pertanyaan, bagaimana respon siswa 

terhadap pertanyaan Bapak/Ibu? 

9. Apakah ketika bertanya, Bapak/Ibu memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir? 

10. Ketika siswa kesulitan menjawab pertanyaan, apakah yang dilakukan 

Bapak/Ibu untuk membantu siswa menjawab pertanyaan? 

11. Apakah setiap tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu selalu dikerjakan dengan 

baik oleh siswa? 

12. Bagaimana kemampuan siswa dalam hal membuat pertanyaan? 

13. Bagaimana kemampuan mengingat siwa terhadap materi yang telah dipelajari 

sebelumnya? 

14. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal PKn? 

15. Apakah siswa merasa senang selama pembelajaran PKn? 

16. Dalam pembelajaran PKn, kendala apa saja yang biasa Bapak/Ibu alami? 

Apakah dalam bertanya Bapak/Ibu juga mengalami kendala? 

17. Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut?  

18. Apakah Bapak/Ibu selama pembelajaran PKn di kelas bertanya kepada siswa 

tentang materi pembelajaran yang belum dimengerti? 

19. Apakah dalam pembelajaran PKn, Bapak/Ibu memberikan pertanyaan kepada 

siswa setiap awal, pertengahan, dan akhir pada pembelajaran? 

20. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan tanya jawab kepada siswa saat 

pembelajaran PKn? 

21. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberi motivasi/stimulus kepada siswa agar 

aktif bertanya? 
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INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG 

KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA 

PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 

GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nama Kepala Sekolah  : 

Tanggal Wawancara  : 

Jenis Kelamin/Usia : 

Alamat  : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja  : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja  : 

1. Apakah guru kelas IV mempersiapkan seperangkat Silabus dan RPP ketika 

mengajar PKn ? 

2. Media apa yang biasanya guru kelas IV gunakan untuk mendukung 

pelaksanaan proses pembelajaran PKn? 

3. Sumber belajar apa saja yang biasanya guru kelas IV gunakan ketika 

pembelajaran PKn? 

4. Bagaimana selama ini keterampilan mengajar yang dilakukan guru di sekolah 

ini pada saat pembelajaran PKn? 

5. Apakah guru kelas IV sudah menguasai keterampilan mengajar? Bagaimana 

dengan keterampilan bertanya yang dimiliki guru? 

6. Seberapa jauh guru kelas IV memahami keterampilan mengajar khususnya 

bertanya? 

7. Bagaimana respon siswa ketika guru memberikan pertanyaan pada saat proses 

pembelajaran PKn? 

8. Apakah guru pernah mengalami hambatan atau kendala dalam menerapkan 

keterampilan mengajar?  

9. Usaha apa yang dilakukan sekolah ketika ada guru yang kurang dalam 

menerapkan keterampilan mengajar? 



240 
 

 
 

10. Apakah guru kelas IV pernah mengalami hambatan/kendala ketika mengajar? 

Apakah guru kelas berkonsultasi jika ada kendala dalam mengajar dengan 

kepala sekolah? Bagaimana tanggapan atau reaksi kepala sekolah? 

11. Apakah guru kelas IV melakukan refleksi diri ketika pembelajaran PKn telah 

berakhir? 

12. Apakah guru kelas IV melakukan penilaian di akhir pembelajaran PKn? 

13. Penilaian seperti apa yang dilakukan guru? Apakah guru hanya menilai 

kemampuan kognitif siswa saja? 

14. Ketika hasil evaluasi tidak memuaskan apakah guru melakukan kegiatan 

remidial dan pengayaan? 

15. Kegiatan remidial atau pengayaan seperti apa yang biasanya guru kelas IV 

lakukan? 
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INSTRUMEN ANGKET RESPON SISWA TERHADAP KEMAMPUAN 

GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS 

MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nomor Absen  :     

Sekolah : 

Kelas : 

Tanggal : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas kamu dengan lengkap pada tempat yang tersedia. 

2. Kamu diperbolehkan menjawab setiap pertanyaan di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar dengan memberi 

tanda silang (X). 

3. Diharapkan kesungguhan dan kejujuran kamu dalam menjawab. 

Pertanyaan: 

23. Apakah kamu memperhatikan ketika guru menjelaskan pembelajaran PKn? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

24. Apakah kamu senang setiap ada pembelajaran PKn?  

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

25. Apakah kamu aktif bertanya kepada guru ketika pembelajaran PKn 

berlangsung? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

26. Apakah guru kamu pada saat pembelajaran PKn pernah menerapkan 

pembelajaran dengan cara berkelompok? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

27. Jika ada materi pada pembelajaran PKn yang kurang kamu mengerti, apakah 

kamu mencoba untuk berdiskusi dengan teman yang lain? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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28. Apakah kamu pernah mengajukan pendapat ketika pembelajaran PKn? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

29. Jika ada materi PKn yang kurang kamu mengerti, apakah kamu bertanya 

kepada teman atau guru yang sedang menjelaskan di depan kelas? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

30. Apabila ada salah satu teman bertanya atau memberi tanggapan, apakah kamu 

memperhatikan dan mencoba menanggapinya? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

31. Apakah kamu menjawab ketika guru memberikan pertanyaan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

32. Apakah guru melakukan tanya jawab ketika pembelajaran PKn berlangsung? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

33. Apakah kamu mengingat materi PKn yang telah dipelajari sebelumnya? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

34. Apakah kamu mampu mengerjakan soal-soal PKn yang diberikan oleh guru? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

35. Apakah kamu memahami pertanyaan pada soal yang diberikan oleh gurumu? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

36. Apakah dengan bertanya membuat kamu lebih mudah memahami pelajaran 

yang disampaikan oleh guru? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

37. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ketika 

pembelajaran PKn sedang berlangsung?  

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

38. Apakah guru merespon setiap pertanyaan dari siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

39. Apakah guru memberikan waktu berpikir kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

40. Apakah guru memotivasi siswa untuk bertanya? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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41. Apakah guru memberikan penghargaan kepada siswa atas jawaban yang telah 

diberikan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

42. Apakah guru memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

43. Apakah guru memberikan kesempatan secara adil dan merata kepada setiap 

siswa untuk menjawab pertanyaan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

44. Apakah kamu bertanya kepada guru setiap awal, pertengahan, dan akhir 

pembelajaran? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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INSTRUMEN ANGKET KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS 

IV SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN 

KENDAL 

Nama Guru  : 

Satuan Pendidikan/Kelas  : 

Tanggal Pengisian Angket  : 

Jenis Kelamin/ Usia  : 

Alamat  : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja  : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang tersedia. 

2. Anda dipersilahkan menjawab setiap pertanyaan di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar dengan memberi 

tanda silang (X). 

3. Kesungguhan dan kejujuran Anda dalam menjawab sangat kami harapkan. 

4. Atas bantuan Anda kami sampaikan terima kasih. 

Pertanyaan: 

22. Apakah anda pernah mempersiapkan seperangkat RPP terlebih dahulu 

sebelum mengajar pembelajaran PKn di kelas? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

23. Apakah anda pernah menyediakan media yang dapat mendukung proses 

pembelajaran PKn di kelas? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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24. Apakah anda pernah mempersiapkan sumber belajar yang dapat 

memperlancar proses pembelajaran PKn? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

25. Apakah anda pernah memberikan informasi terlebih dahulu kepada siswa 

sebelum anda memberikan pertanyaan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

26. Apakah anda pernah menerapkan keterampilan bertanya di kelas? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

27. Apakah anda pernah menyampaikan pertanyaan dengan hangat dan jelas 

kepada siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

28. Apakah anda pernah memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan 

jawabannya? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

29. Apakah anda pernah menyampaikan pertanyaan untuk dijawab semua siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

30. Apakah anda pernah melakukan pindah gilir dalam memberikan pertanyaan 

kepada siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

31. Apakah anda pernah menciptakan interaksi di dalam kelas ketika proses 

pembelajaran PKn berlangsung? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

32. Apakah anda pernah memberikan pertanyaan yang melacak kepada siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

33. Apakah anda pernah memberikan pertanyaan dari yang mudah menuju 

pertanyaan yang sulit? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

34. Apakah anda pernah memusatkan pertanyaan yang akan diberikan kepada 

siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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35. Apakah anda pernah memberikan pertanyaan dengan jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

36. Apakah siswa pernah merespon pertanyaan guru dengan baik? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

37. Apakah anda pernah memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa 

menjawab secara serentak? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

38. Apakah pertanyaan yang anda ajukan membuat siswa lebih aktif ketika proses 

pembelajaran? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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INSTRUMEN ANGKET KINERJA GURU 

(Responden: Kepala Sekolah) 

Nama Kepala Sekolah  : 

Tanggal Pengisian Angket  : 

Jenis Kelamin/ Usia : 

Alamat  : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja  : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang tersedia. 

2. Anda dipersilahkan menjawab setiap pertanyaan di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar dengan memberi 

tanda silang (X). 

3. Kesungguhan dan kejujuran Anda dalam menjawab sangat kami harapkan. 

4. Atas bantuan Anda kami sampaikan terima kasih. 

Pertanyaan: 

14. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah melakukan evaluasi pembelajaran 

PKn ketika di akhir proses pembelajaran? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

15. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

16. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah menerapkan empat kompetensi 

dasar (pedagogik, profesional, sosial, kepribadian) guru? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 
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17. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah mempersiapkan seperangkat RPP 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran PKn di kelas? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

18. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah mempersiapkan media yang 

mendukung pada saat proses pembelajaran PKn? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

19. Menurut anda apakah guru kelas IV menerapkan 8 keterampilan dasar 

mengajar ketika proses pembelajaran PKn berlangsung? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

20. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah menggunakan berbagai sumber 

belajar ketika mengajarkan sebuah materi PKn kepada siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

21. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah memberikan contoh perilaku 

teladan kepada siswa? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

22. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah berdiskusi dengan sesama guru 

ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

23. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah meningkatkan interaksi guru dan 

siswa ketika proses pembelajaran berlangsung? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

24. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah melaksanakan program remidial 

ketika hasil evaluasi tidak memuasakan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

25. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah melakukan program pengayaan 

ketika hasil evaluasi tidak memuaskan? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah 

26. Menurut anda apakah guru kelas IV pernah melakukan refleksi diri ketika 

proses pembelajaran berakhir? 

a. Selalu         b. Kadang-kadang        c. Tidak pernah
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI 
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KETERCAPAIAN KETERAMPILAN BERTANYA GURU 

PERTEMUAN I 

No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Dasar 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Dasar 
    

 

1. Pertanyaan 

disampaikan 

dengan jelas dan 

singkat  

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

kata-kata yang sesuai 

dengan 

perkembangan siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

jelas dan singkat 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

dipahami oleh siswa 

4. Pertanyaan yang 

disampaikan oleh 

guru dapat dijawab 

oleh siswa 

- - - 5 20 

2. Memberikan acuan 1. Guru memberikan 

informasi sebelum 

menyampaikan 

pertanyaan 

2. Informasi dari guru 

dapat diolah oleh 

siswa 

3. Pertanyaan yang 

- - 4 1 16 
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disampaikan oleh 

guru tidak mendapat 

jawaban yang 

bervariasi dari siswa 

4. Guru mengarahkan 

jawaban siswa sesuai 

dengan materi 

3. Memusatkan 

pertanyaan yang 

disampaikan 

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

luas/umum 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

sempit/terpusat 

3. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terhadap pertanyaan 

yang disampaikan 

sesuai dengan materi 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

memusat pada hal-hal 

yang harus dipahami 

siswa 

- - 1 4 19 

4. Pemindahan giliran 1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terlebih dahulu 

2. Guru memberikan 

pertanyaan yang 

kompleks kepada 

seluruh siswa 

- - 2 3 18 
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3. Pertanyaan dapat 

dijawab oleh beberapa 

siswa secara 

bergantian dengan 

ditunjuk oleh guru 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

5. Penyebaran 

kesempatan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

berbeda ditunjukan 

kepada siswa yang 

berbeda 

4. Pertanyaan dari guru  

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

- - 2 3 18 

6. Pemberian waktu 

berpikir yang 

cukup 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa  

- - 2 3 18 
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3. Guru menunggu 

beberapa detik 

sebelum menunjuk 

siswa untuk 

menjawab 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

7. Memberikan 

tuntunan jika siswa 

kesulitan 

menjawab 

1. Guru memberikan 

tuntunan kepada 

siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

2. Guru memberikan 

pertanyaan lain yang 

lebih sederhana 

kepada siswa 

3. Guru mengulangi 

pertanyaan yang 

sudah diajukan 

dengan lebih 

sederhana 

4. Guru mengulangi 

informasi/penjelasan 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan 

pertanyaan yang 

diajukan  

- 2 3 - 
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 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

    

 

1. Pengubahan 

tuntutan tingkat 

kognitif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

1. Pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

membuat siswa untuk 

berpikir 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat ingatan 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat pemahaman 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

tergolong pada tingkat 

kognitif tinggi 

- - 5 - 15 

2. Pengaturan urutan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan 

tingkat kognitif 

dari yang sifatnya 

rendah ke yang 

lebih tinggi dan 

kompleks  

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan 

pemahaman terlebih 

dahulu 

2. Selanjutnya guru 

menyampaikan 

pertanyaan analisis 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

urut/tidak bolak-balik 

4. Pertanyaan dari guru 

dapat dipahami dan 

dijawab oleh siswa 

- 3 2 - 12 
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3. Penggunaan 

pertanyaan pelacak 

1. Guru meminta 

klarifikasi terhadap 

jawaban siswa  

2. Guru meminta siswa 

untuk memberikan 

alasan atas jawaban 

yang diberikan 

3. Guru meminta 

jawaban siswa yang 

tepat, kompleks, dan 

relevan 

4. Guru meminta siswa 

untuk menjawab 

dengan memberikan 

contoh 

1 - - - 1 

4. Terjadi 

peningkatan 

interaksi di dalam 

kelas 

1. Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dengan 

teman sebangkunya 

2. Guru mendorong 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

3. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa lainnya untuk 

menjawab pertanyaan 

dari siswa 

4. Guru meminta siswa 

yang lainnya 

melengkapi jawaban 

4 - - - 4 
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dari siswa 

Jumlah Skor 154 

Rata-rata  30,8 

Kategori  Baik 

 

KETERCAPAIAN KETERAMPILAN BERTANYA GURU 

PERTEMUAN 2 

No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Dasar 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Dasar 
    

 

1. Pertanyaan 

disampaikan 

dengan jelas dan 

singkat  

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

kata-kata yang sesuai 

dengan 

perkembangan siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan dengan 

jelas dan singkat 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

dipahami oleh siswa 

4. Pertanyaan yang 

disampaikan oleh 

guru dapat dijawab 

oleh siswa 

- - - 5 20 

2. Memberikan acuan 1. Guru memberikan 

informasi sebelum 
- - 3 2 14 
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menyampaikan 

pertanyaan 

2. Informasi dari guru 

dapat diolah oleh 

siswa 

3. Pertanyaan yang 

disampaikan oleh 

guru tidak mendapat 

jawaban yang 

bervariasi dari siswa 

4. Guru mengarahkan 

jawaban siswa sesuai 

dengan materi 

3. Memusatkan 

pertanyaan yang 

disampaikan 

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

luas/umum 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

sempit/terpusat 

3. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terhadap pertanyaan 

yang disampaikan 

sesuai dengan materi 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

memusat pada hal-hal 

yang harus dipahami 

siswa 

- - 2 3 18 
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4. Pemindahan giliran 1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

terlebih dahulu 

2. Guru memberikan 

pertanyaan yang 

kompleks kepada 

seluruh siswa 

3. Pertanyaan dapat 

dijawab oleh beberapa 

siswa secara 

bergantian dengan 

ditunjuk oleh guru 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

- - 3 - 15 

5. Penyebaran 

kesempatan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

berbeda ditunjukan 

kepada siswa yang 

berbeda 

4. Pertanyaan dari guru  

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

- - 1 4 19 
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pertanyaan 

6. Pemberian waktu 

berpikir yang 

cukup 

1. Guru memusatkan 

perhatian siswa 

2. Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

semua siswa  

3. Guru menunggu 

beberapa detik 

sebelum menunjuk 

siswa untuk 

menjawab 

4. Pertanyaan dari guru 

membuat siswa lebih 

aktif berpartisipasi 

dalam menjawab 

pertanyaan 

- - 1 4 19 

7. Memberikan 

tuntunan jika siswa 

kesulitan 

menjawab 

1. Guru memberikan 

tuntunan kepada 

siswa dalam 

menjawab pertanyaan  

2. Guru memberikan 

pertanyaan lain yang 

lebih sederhana 

kepada siswa 

3. Guru mengulangi 

pertanyaan yang 

sudah diajukan 

dengan lebih 

sederhana 

4. Guru mengulangi 

- 2 3 - 

 

 

13 
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informasi/penjelasan 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan 

pertanyaan yang 

diajukan  

 

 Komponen 

Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

Komponen Keterampilan 

Bertanya Lanjut 

    

 

1. Pengubahan 

tuntutan tingkat 

kognitif dalam 

menjawab 

pertanyaan 

1. Pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

membuat siswa untuk 

berpikir 

2. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat ingatan 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

bersifat pemahaman 

4. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

tergolong pada tingkat 

kognitif tinggi 

- - 5 - 15 

2. Pengaturan urutan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan 

tingkat kognitif 

dari yang sifatnya 

rendah ke yang 

lebih tinggi dan 

1. Guru menyampaikan 

pertanyaan 

pemahaman terlebih 

dahulu 

2. Selanjutnya guru 

menyampaikan 

pertanyaan analisis 

- 3 2 - 12 
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kompleks  3. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara 

urut/tidak bolak-balik 

4. Pertanyaan dari guru 

dapat dipahami dan 

dijawab oleh siswa 

3. Penggunaan 

pertanyaan pelacak 

5. Guru meminta 

klarifikasi terhadap 

jawaban siswa  

6. Guru meminta siswa 

untuk memberikan 

alasan atas jawaban 

yang diberikan 

7. Guru meminta 

jawaban siswa yang 

tepat, kompleks, dan 

relevan 

8. Guru meminta siswa 

untuk menjawab 

dengan memberikan 

contoh 

1 - - - 1 

4. Terjadi 

peningkatan 

interaksi di dalam 

kelas 

5. Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dengan 

teman sebangkunya 

6. Guru mendorong 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

7. Guru memberikan 

4 - - - 4 
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kesempatan kepada 

siswa lainnya untuk 

menjawab pertanyaan 

dari siswa 

8. Guru meminta siswa 

yang lainnya 

melengkapi jawaban 

dari siswa 

Jumlah Skor 150 

Rata-rata  30 

Kategori  Baik 
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RESPON SISWA TERHADAP KETERAMPILAN BERTANYA GURU 

PERTEMUAN I 

No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

1. Senang  a. Siswa tidak bosan 

dengan pembelajaran 

guru 

b. Siswa paham dengan 

materi 

c. Siswa selalu 

tersenyum saat 

pembelajaran 

berlangsung 

d. Siswa taat dengan 

aturan guru 

- 3 - 2 14 

2. Aktif  a. Siswa rajin bertanya 

b. Siswa saling 

membantu dalam 

pemecahan masalah 

c. Siswa sering 

mengajukan 

pendapatnya 

d. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan dari guru 

1 3 - 1 11 

3. Semangat dalam 

belajar 

a. Siswa terlihat rajin 

b. Berangkat sekolah 

tidak terlambat 

c. Selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

- 2 - 3 16 
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d. Tidak bermalasan saat 

pembelajaran 

4. Percaya diri a. Berani berbicara di 

depan kelas 

b. Berani menyatakan 

pendapat 

c. Mengerjakan soal 

sendiri tanpa 

mencontek 

d. Siswa berani bertanya 

1 2 2 - 11 

Jumlah Skor 52 

Rata-rata 10,4 

Kategori Baik 

 

RESPON SISWA TERHADAP KETERAMPILAN BERTANYA GURU 

PERTEMUAN 2 

No. Indikator Deskriptor 
Tingkat Kemampuan  

Skor 
1 2 3 4 

1. Senang  a. Siswa tidak bosan 

dengan pembelajaran 

guru 

b. Siswa paham dengan 

materi 

c. Siswa selalu 

tersenyum saat 

pembelajaran 

berlangsung 

d. Siswa taat dengan 

aturan guru 

- 1 2 2 16 



265 
 

 
 

2. Aktif  a. Siswa rajin bertanya 

b. Siswa saling 

membantu dalam 

pemecahan masalah 

c. Siswa sering 

mengajukan 

pendapatnya 

d. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan dari guru 

- 4 - 1 12 

3. Semangat dalam 

belajar 

a. Siswa terlihat rajin 

b. Berangkat sekolah 

tidak terlambat 

c. Selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

d. Tidak bermalasan saat 

pembelajaran 

- 1 - 4 18 

4. Percaya diri a. Berani berbicara di 

depan kelas 

b. Berani menyatakan 

pendapat 

c. Mengerjakan soal 

sendiri tanpa 

mencontek 

d. Siswa berani bertanya 

1 3 - 1 11 

Jumlah Skor 57 

Rata-rata 11,4 

Kategori Baik 
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LAMPIRAN 4 

HASIL ANGKET RESPONDEN 
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JAWABAN 5 RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 

PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Responden 
Skor tiap item 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SDN Kalibuntu 

Wetan  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 

SDN 1 Trompo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 48 

SDN 2 Trompo 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 45 

SDN 1 

Sukodono 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 45 

SDN 2 

Sukodono 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 40 
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JAWABAN 5 RESPONDEN TENTANG KINERJA GURU SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 

Skor tiap item 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SDN Kalibuntu Wetan  
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 

SDN 1 Trompo 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 

SDN 2 Trompo 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 45 

SDN 1 Sukodono 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 45 

SDN 2 Sukodono 
3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 40 
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JAWABAN RESPONDEN SDN KALIBUNTU WETAN TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN 

KETERAMPILAN BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN 

KENDAL 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item 
Jumlah  Hasil  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
  

  
 x 100% = 96,7% 

3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 3 1 1 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

4 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 55 
  

  
 x 100% = 83,3% 

5 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 58 
  

  
 x 100% = 87,9% 

6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

7 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
  

  
 x 100% = 92,4% 

8 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

9 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 58 
  

  
 x 100% = 87,9% 

10 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 65 
  

  
 x 100% = 98,5% 

12 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

13 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
  

  
 x 100% = 84,4% 

14 3 3 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

15 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

16 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

17 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

18 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 
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19 3 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

20 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 55 
  

  
 x 100% = 83,3% 

21 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

22 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

23 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

24 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

25 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 
  

  
 x 100% = 86,4% 

26 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 57 
  

  
 x 100% = 86,4% 

27 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

28 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 56 
  

  
 x 100% = 84,4% 

29 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
  

  
 x 100% = 87,9% 

30 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

31 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

32 3 3 2 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
  

  
 x 100% = 84,4% 

33 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

34 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 48 
  

  
 x 100% = 72,7% 

35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 63 
  

  
 x 100% = 95,4% 

36 3 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

Jumlah  3082,8%  

Rata-rata 85,6% 
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JAWABAN RESPONDEN SDN 1 TROMPO TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item  
Jumlah  Hasil  

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 58 
  

  
 x 100% = 87,9% 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
  

  
 x 100% = 66,7% 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
  

  
 x 100% = 92,4% 

4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 47 
  

  
 x 100% = 71,2% 

5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 48 
  

  
 x 100% = 72,7% 

6 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 51 
  

  
 x 100% = 72,3% 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
  

  
 x 100% = 66,7% 

8 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

9 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
  

  
 x 100% = 66,7% 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
  

  
 x 100% = 66,7% 

13 3 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 48 
  

  
 x 100% = 72,7% 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
  

  
 x 100% = 66,7% 

16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 
  

  
 x 100% = 65,1% 

17 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 40 
  

  
 x 100% = 60,6% 

18 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

19 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 
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20 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

21 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

22 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

23 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 49 
  

  
 x 100% = 74,2% 

Jumlah  1719,2% 

Rata-rata 74,7% 

 

JAWABAN RESPONDEN SDN 2 TROMPO TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item  
Jumlah  Hasil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
  

  
 x 100% = 95,4% 

4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
  

  
 x 100% = 93,9% 

5 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

6 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  

  
 x 100% = 80,9% 

7 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

8 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  

  
 x 100% = 90,9% 

9 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
  

  
 x 100% = 96,7% 

10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 55 
  

  
 x 100% = 83,3% 

11 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
  

  
 x 100% = 95,4% 
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12 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
  

  
 x 100% = 92,4% 

13 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

Jumlah 
1178,9% 

Rata-rata 
90,7% 

 

JAWABAN RESPONDEN SDN 1 SUKODONO TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item  
Jumlah  Hasil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 47 
  

  
 x 100% = 71,2% 

2 3 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 48 
  

  
 x 100% = 72,7% 

4 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 45 
  

  
 x 100% = 68,2% 

5 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

6 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

7 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

8 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 55 
  

  
 x 100% = 83,3% 

9 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

11 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

12 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

13 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2 43 
  

  
 x 100% = 65,1% 

14 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 
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15 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

16 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

17 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

18 3 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

19 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

Jumlah 
1463,3% 

Rata-rata 
77% 

 

JAWABAN RESPONDEN SDN 2 SUKODONO TENTANG KEMAMPUAN GURU MENERAPKAN KETERAMPILAN 

BERTANYA PADA PEMBELAJARAN PKN KELAS IV SDN GUGUS MOH. YAMIN KECAMATAN KENDAL 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item  
Jumlah  Hasil  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 55 
  

  
 x 100% = 83,3% 

3 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 45 
  

  
 x 100% = 68,2% 

4 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 50 
  

  
 x 100% = 75,7% 

5 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

6 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 52 
  

  
 x 100% = 78,8% 

7 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

8 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 54 
  

  
 x 100% = 81,8% 

9 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

10 3 3 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 47 
  

  
 x 100% = 71,2% 

11 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 
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12 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
  

  
 x 100% = 84,8% 

13 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

15 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

16 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 51 
  

  
 x 100% = 77,3% 

17 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 59 
  

  
 x 100% = 89,4% 

18 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 42 
  

  
 x 100% = 63,6% 

19 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 53 
  

  
 x 100% = 80,3% 

Jumlah 
1480,3% 

Rata-rata 
77,9% 
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LAMPIRAN 5 

HASIL WAWANCARA 
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Wawancara dengan Guru tentang Kemampuan Guru Menerapkan 

Keterampilan Bertanya 

1. Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran PKn di kelas IV? 

Jawaban : 

G1 : Baik dan bervariasi. 

G2 : Kemampuan siswa kurang. 

G3 : Siswa masih abstrak terhadap materi PKn karena materi terlalu berat. 

G4 : PKn merupakan pelajaran yang sulit karena banyak menghafal. 

G5 : PKn merupakan pelajaran paling sulit. 

2. Metode apa saja yang pernah Bapak/Ibu terapkan selama mengajar PKn di 

kelas IV? Dan apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan pembelajaran secara 

berkelompok? 

Jawaban : 

G1 : Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas.  

G2 : Sering melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. 

G3 : Diskusi kelompok, dan diakhir pembelajaran melakukan tanya jawab. 

G4 : Bermacam-macam, terutama tanya jawab dan kelompok. 

G5 : Tanya jawab, demonstrasi, Bermain peran, dll.  

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah teknik keterampilan mengajar perlu diterapkan 

dengan baik di kelas? Bagaimana dengan keterampilan bertanya? 

Jawaban : 

G1 : Iya. 

G2 : Iya perlu diterapkan, keterampilan bertanya perlu sekali dikuasi. 

G3 : Perlu diterapkan dengan baik. 

G4 : Penting diterapkan dengan baik, apalagi dengan keterampilan bertanya. 

G5 : Iya perlu. 

4. Apakah siswa memperhatikan penjelasan materi PKn yang Bapak/Ibu 

sampaikan? 
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Jawaban : 

G1 : Iya memperhatikan. 

G2 : Iya memperhatikan. Namun ada satu siswa yang tidak memperhatikan.  

G3 : Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

G4 : Selalu memperhatikan. Namun ada beberapa anak tidak memperhatikan. 

G5 : Siswa memperhatikan diawal pembelajaran. 

5. Jika ada materi PKn yang kurang dimengerti oleh siswa, apakah yang 

biasanya siswa lakukan? Apakah siswa mencoba untuk berdiskusi dengan 

temannya atau bertanya kepada Bapak/Ibu? 

Jawaban : 

G1 : Mencari di perpustakaan 

G2 : Bertanya pada guru. Untuk diskusi dengan teman biasanya untuk tugas 

G3 : Bertanya dengan guru. Diakhir pembelajaran selalu ada tanya jawab.  

G4 : Guru mengarahkan untuk bertanya kepada guru  

G5 : Bertanya dengan guru 

6. Apakah ketika pembelajaran PKn, siswa sering mengajukan pendapatnya 

tentang materi yang Bapak/Ibu sampaikan? 

Jawaban : 

G1 : Iya, sebagian siswa menyatakan pendapatnya 

G2 : Kadang-kadang menyampaikan pendapat 

G3 : Siswa sering mengajukan pendapatnya. Antara guru dan siswa interaktif 

G4 : Kadang mengajukan pendapat, namun tidak sesuai dengan materi 

G5 : Kadang-kadang  

7. Apabila ada salah satu siswa yang bertanya atau memberi tanggapan, apakah 

siswa yang lain memperhatikannya dan memberikan tanggapan lain? 

Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Tidak semua siswa  memberikan tanggapan, karena keaktifan siswa beda 

G3 : Iya, siswa memberikan tanggapan dengan saling bersautan  

G4 : Memperhatikan dan mendengarkan 

G5 : Kadang-kadang memperhatikan  
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8. Apabila Bapak/Ibu memberikan pertanyaan, bagaimana respon siswa 

terhadap pertanyaan Bapak/Ibu? 

Jawaban : 

G1 : Siswa antusias dalam merespon 

G2 : Ada sebagian yang merespon, ada sebagian yang tidak merespon 

G3 : Siswa merespon dengan baik 

G4 : Respon siswa baik. Namun ada beberapa anak yang kurang merespon  

G5 : Mendengarkan 

9. Apakah ketika bertanya, Bapak/Ibu memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir? 

Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Iya memberikan waktu 

G3 : Kadang-kadang tidak memberikan waktu karena tingkat kemampuan  

siswa yang berbeda-beda 

G4 : Iya memberikan waktu yang cukup 

G5 : Iya  

10. Ketika siswa kesulitan menjawab pertanyaan, apakah yang dilakukan 

Bapak/Ibu untuk membantu siswa menjawab pertanyaan? 

Jawaban : 

G1 : Melakukan pancingan  

G2 : Memberi jalan dengan memberikan pancingan  

G3 : Dengan pancingan siswa mengingat kembali jawaban dari pertanyaan  

G4 : Memberi pancingan untuk mengingatkan siswa 

G5 : Dengan memberikan pancingan  

11. Apakah setiap tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu selalu dikerjakan dengan 

baik oleh siswa? 

Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Iya dikerjakan dengan baik 

G3 : Selalu dikerjakan dengan baik 
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G4 : Iya selalu dikerjakan dengna baik 

G5 : Iya dikerjakan dengan baik 

12. Bagaimana kemampuan siswa dalam hal membuat pertanyaan? 

Jawaban : 

G1 : Baik 

G2 : Sebagian siswa mampu membuat pertanyaan, namun sebagian belum 

G3 : Siswa jarang bertanya, guru yang lebih sering bertanya 

G4 : Baik, karena sebagian siswa kelas 4 mempunyai kemampuan yang tinggi 

G5 : Kadang-kadang bertanya  

13. Bagaimana kemampuan mengingat siwa terhadap materi yang telah dipelajari 

sebelumnya? 

Jawaban : 

G1 : Baik 

G2 : Ada sebagian siswa yang mampu mengingat dengan baik 

G3 : Bervariasi. Tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama 

G4 : Baik. Guru selalu memberikan PR untuk membantu  siswa dalam 

mengingat materi 

G5 : Guru harus selalu mengingatkan  

14. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal PKn? 

Jawaban : 

G1 : Cukup baik 

G2 : Ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang tidak 

G3 : Bervariasi 

G4 : Baik 

G5 : Masih kurang 

15. Apakah siswa merasa senang selama pembelajaran PKn? 

Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Siswa merasa bosan, namun guru selalu berusaha agar siswa tidak bosan 

dengan menggunakan metode yang bervariasi 
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G3 : Siswa merasa sulit diawal pembelajaran, namun setelah diterangkan 

siswa mampu memahami 

G4 : Guru harus menciptakan pembelajaran menyenangkan agar tidak bosan 

G5 : Iya  

16. Dalam pembelajaran PKn, kendala apa saja yang biasa Bapak/Ibu alami? 

Apakah dalam bertanya Bapak/Ibu juga mengalami kendala? 

Jawaban : 

G1 : Materi yang sulit 

G2 : Tidak menemui kendala yang berarti 

G3 : Materi yang sulit untuk siswa 

G4 : Kendala lebih ke mood guru dalam mengajar 

G5 : Kendalanya dalam sumber belajar 

17. Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut?  

Jawaban : 

G1 : Banyak membaca dan mencari referensi 

G2 : - 

G3 : Banyak latihan dan melakukan tanya jawab  

G4 : Guru hanya memberikan tugas dan tidak mengajar  

G5 : Diskusi dengan sekolah 

18. Apakah Bapak/Ibu selama pembelajaran PKn di kelas bertanya kepada siswa 

tentang materi pembelajaran yang belum dimengerti? 

Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Iya 

G3 : Iya bertanya tentang materi yang belum dimengerti 

G4 : Iya dengan begitu guru tahu sejauh mana kemampuan siswa 

G5 : Iya 

19. Apakah dalam pembelajaran PKn, Bapak/Ibu memberikan pertanyaan kepada 

siswa setiap awal, pertengahan, dan akhir pada pembelajaran? 
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Jawaban : 

G1 : Iya 

G2 : Iya selalu dilakukan  

G3 : Sering melakukan hal tersebut, diawal berupa apersepsi dan di akhir 

berupa evaluasi  

G4 : Diawal berupa apersepsi, lalu tanya jawab dalampembelajaran, dan 

evaluasi di akhir pembelajaran  

G5 : Iya diberikan  

20. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan tanya jawab kepada siswa saat 

pembelajaran PKn? 

Jawaban : 

G1 : Saat pre test, post test, dan evaluasi. 

G2 : Sering melakukan tanya jawab. 

G3 : Sering melakukan tanya jawab. 

G4 : Setiap pembelajaran selalu melakukan tanya jawab. 

G5 : Sering melakukan tanya jawab  

21. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberi motivasi/stimulus kepada siswa agar 

aktif bertanya? 

Jawaban : 

G1 : Menyuruh siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

G2 : Biasanya ada rewards. 

G3 : Dengan pemberian rewards berupa nilai 100 atau memberi uang. 

G4 : Selalu memberikan rewards berupa makanan atau permen. 

G5 : Dengan pancingan dan pemberian rewards. 

 

Keterangan: 

G1/K1: Guru/ Kepala Sekolah SDN Kalibuntu Wetan 

G2/K2 : Guru/ Kepala Sekolah SDN 1 Trompo 

G3/K3 : Guru/ Kepala Sekolah SDN 2 Trompo 

G4/K4 : Guru/ Kepala Sekolah SDN 1 Sukodono 

G5/K5 : Guru/ Kepala Sekolah SDN 2 Sukodono
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Wawancara dengan Kepala Sekolah tentang Kemampuan Guru 

Menerapkan Keterampilan Bertanya 

1. Apakah guru kelas IV mempersiapkan seperangkat Silabus dan RPP ketika 

mengajar PKn ? 

Jawaban:  

K1 : Iya selalu mempersiapkan. 

K 2 : Selalu mempersiapkan karena merupakan kewajiban guru. 

K3 : Iya selalu mempersiapkan dahulu. 

K4 : Selalu mempersiapkan. 

K5 : Iya guru selalu mempersiapkan sebelum mengajar. 

2. Media apa yang biasanya guru kelas IV gunakan untuk mendukung 

pelaksanaan proses pembelajaran PKn? 

Jawaban:  

K1 : Gambar atau alat peraga. 

K2 : Menggunakan media IT atau gambar. 

K3 : Alat peraga dan gambar. 

K4 : Gambar dan contoh keteladanan. 

K5 : Untuk media IT memang kurang namun ada media gambar atau lainnya. 

3. Sumber belajar apa saja yang biasanya guru kelas IV gunakan ketika 

pembelajaran PKn? 

Jawaban:  

K1 : Buku referensi dan lingkungan sekitar. 

K2 : Buku referensi dan lingkungan. 

K3 : Buku pendamping dan buku pedoman yang mendukung. 

K4 : Buku referensi, Buku PKn dan KTSP. 

K5 : Buku dan lingkungan sekitar. 

4. Bagaimana selama ini keterampilan mengajar yang dilakukan guru di sekolah 

ini pada saat pembelajaran PKn? 

Jawaban:  

K1 : Keterampilannya baik. 



284 
 

 
 

K2 : Komunikatif, antara guru dan siswa interaktif. 

K3 : Sudah baik, walaupun guru kelas 4 asih honorer. 

K4 : Cukup bervariasi. 

K5 : Kebanyakan menggunakan ceramah. 

5. Apakah guru kelas IV sudah menguasai keterampilan mengajar? Bagaimana 

dengan keterampilan bertanya yang dimiliki guru? 

Jawaban:  

K1 : Guru sudah menguasai keterampilan bertanya. 

K2 : Guru sudah menguasai. 

K3 : Guru sudah menguasai keterampilan mengajar terutama bertanya. 

K4 : Sudah baik dan interaktif. 

K5 : Iya guru sudah menguasai, keterampilan bertanya selalu diaplikasikan. 

6. Seberapa jauh guru kelas IV memahami keterampilan mengajar khususnya 

bertanya? 

Jawaban:  

K1 : Guru selalu melakukan tanya jawab. 

K2 : 70-80% guru sudah memahami keterampilan bertanya. 

K3 : Sudah mampu menerapkannya.  

K4 : Guru harus menguasai. 

K5 : Setiap kali guru mengajar selalu melakukan tanya jawab.  

7. Bagaimana respon siswa ketika guru memberikan pertanyaan pada saat proses 

pembelajaran PKn? 

Jawaban:  

K1 : Respon siswa baik. 

K2 : Respon siswa baik, siswa selalu menjawab pertanyaan dari guru. 

K3 : Baik, siswa aktif. 

K4 : Siswa merespon dan antusias. 

K5 : Bervariasi, sesuai dengan kemampuan siswa. 

8. Apakah guru pernah mengalami hambatan atau kendala dalam menerapkan 

keterampilan mengajar?  
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Jawaban:  

K1 : Pernah mengalami hambatan. 

K2 : Hambatan selalu ada, namun dapat teratasi. 

K3 : Hambatan lebih berasal dari siswa, siswa kurang aktif. 

K4 : Pernah mengalami hambatan. 

K5 : Pernah kaitannya dengan buku sebagai penunjang proses pembelajaran. 

9. Usaha apa yang dilakukan sekolah ketika ada guru yang kurang dalam 

menerapkan keterampilan mengajar? 

Jawaban:  

K1 : Melakukan pembinaan. 

K2 : Diadakan pembinaan, workshop, dan sharing antar teman sejawat. 

K3 : Memberi bimbingan secara khusus tidak di depan guru lain.  

K4 : Dimusyawarahkan dan sharing antar teman sejawat. 

K5 : Menegur dan membina. 

10. Apakah guru kelas IV pernah mengalami hambatan/kendala ketika mengajar? 

Apakah guru kelas berkonsultasi jika ada kendala dalam mengajar dengan 

kepala sekolah? Bagaimana tanggapan atau reaksi kepala sekolah? 

Jawaban:  

K1 : Iya berkonsultasi, memberi saran atau jalan keluar 

K2 : Iya berkonsultasi, lalu dimusyawarahkan bersama. 

K3 : Guru selalu berkonsultasi jika ada masalah, kepsek selalu membantu. 

K4 : Pernah berkonsultasi, kepsek melakukan pembinaan, memberi contoh 

K5 : Kadang-kadang berkonsultasi ke kepala sekolah. 

11. Apakah guru kelas IV melakukan refleksi diri ketika pembelajaran PKn telah 

berakhir? 

Jawaban:  

K1 : Iya melakukan refleksi diri. 

K2 : Selalu melakukan refleksi diri. 

K3 : Iya melakukan refleksi. 

K4 : Selalu melakukan refleksi. 

K5 : Iya melakukan. 
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12. Apakah guru kelas IV melakukan penilaian di akhir pembelajaran PKn? 

Jawaban:  

K1 : Melakukan penilaian. 

K2 : Selalu melakukan penilaian di akhir pembelajaran. 

K3 : Ada evaluasi di akhir pembelajaran.  

K4 : Iya melakukan penilaian. 

K5 : Iya melakukan penilaian. 

13. Penilaian seperti apa yang dilakukan guru? Apakah guru hanya menilai 

kemampuan kognitif siswa saja? 

Jawaban:  

K1 : Semua aspek dinilai. 

K2 : 3 aspek selalu dinilai, tidak hanya kognitif saja. 

K3 : Semua aspek dinilai yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

K4 : Mencakup 3 aspek. 

K5 : Mencakup 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

14. Ketika hasil evaluasi tidak memuaskan apakah guru melakukan kegiatan 

remidial dan pengayaan? 

Jawaban:  

K1 : Iya melakukan remidi dan pengayaan. 

K2 : Melakukan remidi dan pengayaan.  

K3 : Iya mengadakan pengayaan dan remidi.  

K4 : Selalu melakukan, jika kurang ada perbaikan jika tuntas ada pengayaan. 

K5 : Iya guru selalu melakukannya. 

15. Kegiatan remidial atau pengayaan seperti apa yang biasanya guru kelas IV 

lakukan? 

Jawaban:  

K1 : Tugas dan PR.  

K2 : Ada PR,ada tugas seputar materi yang belum dipahami. 

K3 : Memberi soal, dan memberi tugas kepada siswa. 

K4 : Pemberian tugas atau PR. 

K5 : Dengan memberikan pertanyaan atau PR. 
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LAMPIRAN 6 

SOAL PKn 
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SDN KALIBUNTU WETAN 
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SDN 1 TROMPO 
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SDN 2 TROMPO 
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SDN 1 SUKODONO 
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SDN 2 SUKODONO 
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LAMPIRAN 7 

PROFIL SEKOLAH
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1. SD N Kalibuntu Wetan 

Nama Sekolah : SD N Kalibuntu Wetan 

Status Sekolah : Negeri  

NSS : 101032415019 

NPSN : 20321936 

Alamat : Gg. Diponegoro No. 18 Kelurahan Kalibuntu 

Wetan 

Jumlah guru & pegawai : 11 orang 

Jumlah siswa : 207 siswa 

2. SD N 01 Trompo 

Nama Sekolah : SD N 01 Trompo 

Status Sekolah : Negeri 

NSS : 101032415018 

NPSN : 20322502 

Alamat : Jalan Pahlawan I Trompo 

Jumlah guru & pegawai : 11 orang 

Jumlah siswa : 129 siswa 

3. SD N 02 Trompo 

Nama Sekolah : SD N 02 Trompo 

Status Sekolah : Negeri 

NSS : 101032415031 

NPSN : 20331077 

Alamat : Jalan Pahlawan I Trompo Kendal 

Jumlah guru & pegawai : 9 orang 

Jumlah siswa : 84 siswa 

4. SD N 01 Sukodono 

Nama Sekolah : SD N 01 Sukodono 

Status Sekolah : Negeri  
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NSS : 101032415005 

NPSN : 20322524 

Alamat : Jalan Raya Putat Sukodono Kendal  

Jumlah guru & pegawai : 10 orang 

Jumlah siswa : 117 siswa 

5. SD N 02 Sukodono 

Nama Sekolah : SD N 02 Sukodono 

Status Sekolah : Negeri 

NISS : 101032415032 

NPSN : 20321713 

Alamat : Jl. Putat Sukodono Kendal 

Jumlah guru & pegawai : 11 orang 

Jumlah siswa : 152 siswa 
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VISI DAN MISI 5 SEKOLAH 

1. SD N KALIBUNTU WETAN 

 VISI 

 Unggul dalam prestasi dan santun berperilaku 

 MISI 

1. Menciptakan proses belajar mengajar/proses pembelajaran yang efektif 

2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi seluruh warga sekolah 

3. Menumbuhkembangkan pelatihan keagamaan/keterampilan dan 

kepramukaan melalui ekstrakulikuler 

4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan seluruh warga 

masyarakat, komite sekolah maupun dinas terkait 

2. SD N 01 TROMPO 

 VISI 

 Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dalam upaya menjadikan 

siswa yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan berwawasan lingkungan 

berdasarkan iman dan takwa 

 MISI 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan berpola PAKEM 

2. Membina budi pekerti dan kedisiplinan melalui kegiatan pembiasaan dan 

keteladanan 

3. Menanamkan akidah agama melalui pengamalan ajaran agama dalam 

bentuk mata pelajaran, pembiasaan dan keteladanan 

4. Mengembangkan pengetahuan, minat, dan bakat siswa baik di bidang 

akademik, olahraga, seni budaya, dan seni islami 

5. Menciptakan kondisi sekolah yang kondusif yang menunjang pembelajaran, 

pergaulan dan kerukunan antar warga sekolah 

6. Melaksanakan gerakan peduli lingkungan secara berkala 
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3. SD N 02 TROMPO 

 VISI 

 Dengan iman dan taqwa terbentuk budi pekerti yang luhur untuk meraih 

prestasi dalam suasana lingkungan yang kondusif 

 MISI 

1. Menanamkan keyakinan / akidah melalui pengalaman ajaran agama yang 

diwujudkan dalam mata pelajaran agama, pembiasaan maupun keteladanan 

2. Melaksanakan pembelajaran agama dengan menekankan pada penerapan 

akidah dalam kehidupan sehari-hari 

3. Membina budi pekerti dan pendisiplinan siswa melalui kegiatan pembiasaan 

keteladanan 

4. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif berpola 

PAKEM untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki siswa 

5. Memberdayakan siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik 

6. Memberdayakan siswa berkembang menjadi siswa berkualitas 

7. Meningkatkan kualitas dalam pembentukan kepribadian yang bermoral 

8. Menciptakan SDM yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa  

4.  SD N 01 SUKODONO 

 VISI  

 Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dalam upaya menjadikan 

siswa yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan berwawasan lingkungan 

berdasarkan iman dan taqwa 

 MISI 

1. Menanamkan keyakinan / akidah melalui pengalaman ajaran agama yang 

diwujudkan dalam mata pelajaran agama, pembiasaan maupun keteladanan 

2. Melaksanakan pembelajaran agama dengan menekankan pada penerapan 

akidah dalam kehidupan sehari-hari 

3. Membina budi pekerti dan pendisiplinan siswa melalui kegiatan pembiasaan 

keteladanan 
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4. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif berpola 

PAKEM untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki siswa 

5. Membiasakan bersikap tanggung jawab terhadap tugas dan tertib di sekolah 

6. Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, olahraga, seni 

budaya, seni islami sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa melalui 

kegiatan ekstra kulikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa 

7. Menciptakan kondisi sekolah yang kondusif yang menunjang pelaksanaan 

pembelajaran maupun pergaulan dan kerukunan di sekolah 

8. Melaksanaka gerakan peduli lingkungan secara berkala untuk menciptakan 

lingkungan sekolah yang tertib, bersih dan indah serta menanamkan sikap 

peduli lingkungan pada warga sekolah  

5. SD N 02 SUKODONO 

 VISI  

 Mewujudkan peserta didik yang taqwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, 

dan responsif 

 MISI 

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

memiliki budi pekerti yang luhur 

2. Membudayakan siswa untuk bersikap dan berperilaku sesuai norma susila, 

hukum, agama, dan sosial 

3. Menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan untuk meningkatkan nilai 

kerukunan, kebersamaan, dan kepedulian siswa terhadap sesama 

4. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, untuk 

mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki siswa 

5. Mengupayakan agar peserta didik dapat berprestasi baik di bidang akademik 

maupun non akademik 

6. Mengupayakan agar sekolah menjadi tempat menyenangkan bagi warga 

sekolah untuk beraktifitas dan bersosialisasi pada lingkungan   
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PROFIL KEPALA 
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1. SD N KALIBUNTU WETAN  

 Nama Kepala Sekolah : Hj. Pujiningsih, S.Pd 

 NIP : 19610708 198201 2 022                                                              

 Jenis Kelamin : Perempuan  

 Alamat : Kalibuntu Wetan 

 Usia : 54 tahun 

 Jenjang Pendidikan : S1 

 Unit Kerja : SDN Kalibuntu Wetan 

 Golongan Pangkat : IV/A 

 Masa Kerja : 34 tahun 

2. SD N 01 TROMPO  

Nama Kepala Sekolah : Surono, S.Pd. 

NIP : 19660322 198702 1 001 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Rt 06 Rw 04 Desa Jambearum Kecamatan Patebon 

Kendal 

Usia : 51 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja : SDN 1 Trompo  

Golongan Pangkat : IV/A 

Masa Kerja : 27 tahun 

3. SD N 02 TROMPO  

Nama Kepala Sekolah : Partini, A. Ma. Pd 

NIP : 19570726 19780 2 201 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Desa Ngampel Kulon, RT 06/ RW 01 Ngampel 

Kendal 

Usia : 59 tahun 

Jenjang Pendidikan : D2 PGSD 
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Unit Kerja : SDN 2 Trompo 

Golongan Pangkat : IV/A 

Masa Kerja : 38 tahun 2 bulan  

4. SD N 01 SUKODONO  

Nama Kepala Sekolah : Endang Widarti, S.Pd. SD 

NIP : 19680705 199103 2 017 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Desa Gemuhblanten Kecamatan Gemuh 

Usia : 48 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1  

Unit Kerja : SDN 1 Sukodono 

Golongan Pangkat : III/D 

Masa Kerja : 18 tahun 

5. SD N 02 SUKODONO  

Nama Kepala Sekolah : M. Su‟udi, S.Ag. 

NIP : 19600209 198405 1 001 

Jenis Kelamin : Laki- laki 

Alamat : Banyutowo, Kecamatan Kendal 

Usia : 56 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 PAI 

Unit Kerja : SDN 2 Sukodono 

Golongan Pangkat : IV/A 

Masa Kerja : 31 tahun 11 bulan  
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LAMPIRAN 9 

PROFIL GURU 
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1. SD N KALIBUNTU WETAN  

Nama Guru : Subandini, S.Pd. SD. 

NIP  : 19610327 198201 2 005 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : GPM. Blok N No. 22 Langenharjo Kendal 

Usia  : 55 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 PGSD 

Unit Kerja : SDN Kalibuntu Wetan 

Golongan Pangkat : IV/A 

Masa Kerja : 34 tahun 6 bulan 

2. SD N 01 TROMPO  

Nama Guru : Widyanti Setyaningsih, S.Pd. 

NIP  : 19770208 201406 2 003 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Kelurahan Balok Kendal 

Usia  : 39 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 PGSD 

Unit Kerja : SDN 1 Trompo 

Golongan Pangkat : III/A 

Masa Kerja : 13 tahun 

3. SD N 02 TROMPO  

Nama Guru : Indah Sri Kusrini, S.Pd. 

NIP  : - 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Gg. Durian RT 08/ RW 02 Kendal  

Usia  : 45 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 

Unit Kerja : SDN 2 Trompo 

Golongan Pangkat : - 

Masa Kerja : 12 tahun 
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4. SD N 01 SUKODONO  

Nama Guru : Siti Sulisanah, S.Pd. 

NIP  : 19781212 201001 2 013 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Sijeruk RT 03/ RW 01 Kendal  

Usia  : 38 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 PGSD 

Unit Kerja : SDN 1 Sukodono 

Golongan Pangkat : III/A 

 Masa Kerja : 9 tahun 9 bulan 

5. SD N 02 SUKODONO  

Nama Guru : Ismatul Husna, S.Pd. 

NIP  : - 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Banyutowo Kecamatan Kendal 

Usia  : 23 tahun 

Jenjang Pendidikan : S1 PGSD 

Unit Kerja : SDN 02 Sukodono 

Golongan Pangkat : - 

 Masa Kerja : 1 tahun 9 bulan 
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LAMPIRAN 10 

FOTO PENELITIAN 
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SDN KALIBUNTU WETAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Guru sedang mengajukan pertanyaan ke siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Siswa menjawab pertanyaan yang disampaikan guru  
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SDN 1 TROMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Guru sedang memotivasi siswa untuk menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Guru sedang memberi waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 
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SDN 2 TROMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Guru sedang memberi pertanyaan secara tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Guru sedang memberikan acuan kepada siswa 
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SDN 1 SUKODONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Foto 7. Guru meminta siswa untuk menyampaikan jawaban di depan kelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 8. Guru sedang memberi tuntunan kepada siswa dalam menjawab 

pertanyaan  
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SDN 2 SUKODONO 

 

9. Guru sedang memberikan tuntunan kepada siswa dalam  menjawab pertanyaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Guru sedang melakukan pemindahan giliran kepada siswa dalam menjawab 

pertanyaan 
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LAMPIRAN 11 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 12 

SURAT MELAKUKAN 

PENELITIAN 
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