
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dikalangan dunia pendidikan sekarang ini timbul suatu kesadaran 

yang semakin kuat, bahwa proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila 

siswa berpartisipasi dalam proses belajar mengajar tersebut. Dengan 

partisipasi maka siswa dapat mengalami, menghayati dan menarik pelajaran 

dari pengalaman tersebut, sehingga hasil belajar akan merupakan bagian dari 

dirinya baik perasaan maupun pikirannya. 

Mengajar adalah usaha dasar guru untuk membantu siswa, agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Untuk itu guru 

tidak lagi sekedar sebagai penerima pembaharuan tetapi mereka juga dituntut 

bertanggungjawab dalam mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan 

pembelajaran yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, para 

guru bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) 

untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugasnya atau pelaksanaan 

berbagai fungsi sekolahnya (Tim PPPGSM; 1999: 67). 

Proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila guru 

mempunyai kemampuan mengajar dengan baik, karena kemampuan mengajar 

merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki guru, tidak lain tugas 

guru yang paling utama adalah mengajar, karena itu guru ditempatkan dalam 

kerangka pembantu siswa belajar, pengajar siswa untuk belajar, penunjuk 
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siswa agar bisa belajar, pencipta suasana agar siswa belajar, perancang suatu 

kondisi agar siswa mau dan bisa belajar. Jadi mengajar tidaklah sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan berusaha membuat suatu situasi 

yang memungkinkan siswa belajar (Ali Imron, 1995: 167-168). 

Biologi merupakan salah satu bagian dari IPA yang dibangun 

melalui pengamatan dan percobaan. Biologi adalah salah satu ilmu yang 

dinamis artinya ilmu yang selalu mengalami perkembangan, seperti halnya 

ilmu pengetahuan alam, dari obyek biologi dapat muncul gejala-gejala yang 

dapat diamati baik gejala benda atau obyeknya maupun gejala peristiwa atau 

kejadiannya yang memungkinkan tumbuhnya permasalahan-permasalahan 

dalam mempelajari biologi. (Anonim, 1986: 57) 

Karena dipandang sulit maka banyak siswa yang akhirnya menjadi 

malas belajar, terlebih-lebih apabila didukung ketidakmampuan guru 

menciptakan suatu situasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi timbal 

balik dalam pengajaran biologi, bahkan sering terjadi tidak sadar menciptakan 

situasi yang menghambat terjadinya komunikasi itu. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Marpaung (1991) yang dikemukakan ulang oleh Herman 

Hudoyo (1992:17) 

“Jika siswa tidak berani bertanya kepada gurunya, maka guru sangat sulit 

mengetahui kelemahan atau kesalahan yang dibuat siswanya karena biologi 

merupakan ilmu eksakta atau ilmu pasti jadi siswa dituntut harus benar-benar 

menguasai pelajaran biologi, tanpa adanya penguasaan atau pemahaman 

biologi maka akan berakibat fatal (Marpaung, 1991: 36) 
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Pada saat kegiatan belajar guru sering menyelipkan pertanyaan 

kepada siswanya seperti “ada yang belum jelas?” “ada yang ingin 

ditanyakan?”, atau pertanyaan lain yang senada dengan pertanyaan tersebut. 

Maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengatahui sejauh mana 

keberhasilannya mengajar. 

Anggapan belajar adalah berhubungan dengan kesempatan yang 

diberikan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam percakapan di 

kelas, maka cara mendistribusikan perhatian ataupun pertanyaan adalah hal 

yang penting, seperti penggunaan ketrampilan bertanya dasar yang bertujuan 

untuk meningkatkan perhatian dan rasa ingin tahu siswa terhadap satu topik, 

menstimulasi siswa untuk bertanya kepada kepada diri sendiri ataupun kepada 

orang lain, dan mengembangkan refleksi dan komentar siswa terhadap respon 

siswa lain atau guru. Ketrampilan bertanya lanjut dapat pula dilakukan oleh 

guru yaitu dengan teknik bertanya melacak karena bertanya melacak akan 

meningkatkan respon siswa dengan menyediakan pertanyaan yang tingkat 

kesukarannya lebih tinggi, cermat, membantu, dan relevan. 

Dalam memberikan pertanyaan melacak, guru memberi kesempatan 

atau waktu untuk berfikir karena hal tersebut merupakan faktor yang potensial 

dalam membantu siswa untuk berfikir lebih tinggi sehingga siswa yang kurang 

berpartisipasi berubah menjadi berpartisipasi dan keberanian bertanya siswa 

semakin meningkat (Ali Imron; 1995: 123-126) 

Ada beberapa kesan yang kuat bahwa kurang beraninya siswa 

bertanya pada proses belajar mengajar sedang berlangsung antara lain takut 
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gagal, takut dihukum guru atau hal lain. Namun diperkirakan andil guru dalam 

masalah ini cukup besar misalnya guru belum menggunakan struktur 

pengajaran yang baik dan guru masih bersifat otoriter. Strategi mengajar yang 

baik yaitu guru bersifat terbuka dan mampu menggunakan  metode mengajar 

sesuai dengan materi yang diajarkan (disampaikan). 

Menurut pengamatan Marpaung (1991) yang dikutip oleh Herman 

Hudoyo (1992:35) di dalam kelas guru tidak mampu menciptakan suatu situasi 

yang memungkinkan terjadinya secara tidak sadar menciptakan situasi yang 

menghambat terjadinya komunikasi itu, sehingga siswa tidak berani bertanya 

kepada gurunya, maka guru sangat sulit mengetahui kelemahan/ kesalahan 

yang dibuat siswanya, tentu hilanglah kesempatan untuk mengadakan 

pengajaran remedial. 

Dari uraian diatas timbul suatu permasalahan yang didiskripsikan 

sebagai berikut : “Upaya Meningkatkan Keberanian Bertanya Siswa Dalam 

Pengajaran Biologi” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menjawab permasalahan di atas, ada beberapa faktor yang 

akan difokuskan pada penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Faktor Siswa 

Mendeteksi hambatan keberanian bertanya siswa yang difokuskan pada 

faktor-faktor penghambat keberanian bertanya siswa dalam pengajaran 

biologi. 
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2. Faktor Guru 

Pada faktor guru berfokus pada monitoring observasi pada kemampuan 

dasar profesional guru dalam mengelola interaksi belajar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Mencermati pembatasan masalah yang dideskripsikan di atas, maka 

perlu suatu perumusan masalah tentang upaya meningkatkan keberanian 

bertanya siswa  dalam kegiatan pengajaran biologi siswa kelas II di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Gondangrejo tahun ajaran 2002/2003 yang meliputi : 

1. Faktor siswa 

Pada sektor ini, akan dicoba dirumuskan bahwa minimnya 

keberanian bertanya siswa pada proses belajar mengajar biologi karena 

adanya penghambat, namun pada penelitian ini yang difokuskan yaitu 

faktor-faktor yang menyebabkan mindernya siswa atau tidak beraninya 

bertanya siswa dalam proses pengajaran biologi.  

2. Faktor guru 

Pada faktor guru berfokus pada kemampuan dasar profesional 

guru dalam mengelola interaksi belajar yang mencakup: 

a. Mempelajari cara-cara memotivasi siswa untuk belajar  

b. Menggunakan cara-cara memotivasi siswa 

c. Mempelajari macam-macam bentuk pertanyaan 

d. Menggunakan macam-macam bentuk pertanyaan yang tepat 

e. Mempelajari cara berkomunikasi antar pribadi 
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f. Menggunakan cara berkomunikasi antar pribadi 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian 

bertanya siswa dan upaya-upaya untuk meningkatkan keberanian 

bertanya siswa kelas II dalam pengajaran biologi di MTsN Gondangrejo 

Tahun Ajaran 2002/2003. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan adanya pemanfaatan bagi dunia pendidikan 

khususnya bagi calon-calon guru yang ingin mengembangkan karir di dunia 

pendidikan. Manfaat yang peneliti harapkan yaitu: 

1. Bagi guru 

Bermanfaat untuk meningkatkan kwalitas atau ketrampilan mengajar 

dengan menggunakan berbagai macam metode. 

2. Bagi siswa 

Dapat membangkitkan rasa percaya diri siswa sehingga keberanian siswa 

bertanya dalam kegiatan belajar mengajar meningkat. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan karena dengan upaya-

upaya meningkatkan keberanian siswa bertanya dalam proses pengajaran 

biologi maka dapat menghasilkan siswa yang cerdas dan berprestasi lebih 

baik. 
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