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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Belajar dan  Pembelajaran 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar di suatu lingkungan belajar (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 no. 20). Dalam pemahaman Sadiman, 

dkk. (1986: 7) pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber  belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

anak dikdik. Lebih jauh, Miarso (2004: 528) mengatakan bahwa pembelajaran 

adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang 

membentuk dirinya secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi,  inti 

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi 

proses belajar pada diri anak didik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2010: 324-325)  

Bertitik tolak dari definisi tersebut, pembelajaran merupakan suatu proses 

yang dialami individu melalui pengalaman-pengalaman baru dalam 

serangkaian interaksi di suatu lingkungan pendidikan sehingga dapat 

mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik sebagai sumber daya manusia 

yang handal dan berkualitas.  

Ada beberapa teori tentang pembelajaran, antara lain : 1. Teori 

Konstruktivisme, 2. Teori Behavioristik, dan 3. Teori Kognitif. 
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1. Menurut pandangan dari Teori Konstruktivisme, belajar merupakan proses 

aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu 

teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. (Sardiman A.M. 

2012: 37)  

Secara sederhana Teori Konstruktivisme itu beranggapan bahwa 

pengetahuan kita merupakan konstruksi dari kita yang mengetahui sesuatu. 

(Sardiman A.M. 2012: 37) 

Proses mengajar bukanlah  memindahkan pengetahuan dari guru ke subjek 

belajar/siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan subjek belajar 

merekonstruksi sendiri pengetahuannya. (Sardiman A.M. 2012: 38). 

Pembelajaran dalam konteks pendidikan secara umum merupakan suatu 

upaya mengembangkan potensi anak, sehingga menciptakan pengalaman 

baru dalam kehidupannya melalui proses pembelajaran baik melalui jalur 

formal di sekolah maupun pendidikan di jalur luar sekolah. 

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan harus mampu meningkatkan prestasi siswa secara terukur 

dan fundamental. 

Dengan demikian maka tujuan pembelajaran yang utama seperti yang 

dikemukakan oleh Sardiman AM (2012: 26) adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir.  

Kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang 

memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan 

belajar sehingga prestasi siswa memiliki dasar yang kuat (fundamental), 

terlebih lagi pada tingkat sekolah dasar  hal ini akan menjadi sangat 
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penting bagi siswa untuk meraih prestasi pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

2. Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik belajar merupakan perubahan perilaku yang 

dapat diamati, yang terjadi melalui keterkaitan stimulus-stimulus dengan 

respons-respons berdasarkan prinsip-prinsip mekanistik.(Adun Rusyana 

dan Iwan Setiawan 2011: 10).  Seseorang dianggap telah belajar sesuatu 

jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini 

dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output 

yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada 

siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara 

stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat 

diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan 

respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa 

yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori 

ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal 

penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku 

tersebut. 

3. Teori Kognitif 

Teori Kognitif memandang belajar sebagai proses memfungsikan unsur-

unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan 

memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri 
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manusia ditekankan pada proses internal berfikir, yakni proses pengolahan 

informasi. 

Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses 

belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang 

berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga dan 

menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang 

pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi 

karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang 

(Mulyati, 2005: 23) 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu 

proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri 

manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya 

untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, tingkah laku, ketrampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif 

dan berbekas. 

Dalam teori Kognitif, Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan 

kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara 

aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

 

Dari beberapa pemahaman teori pembelajaran  diatas dapat diambil 

garis tengah bahwa beberapa teori belajar kognitif diatas, meskipun sama-

sama mengedepankan proses berpikir, tidak serta merta dapat diaplikasikan 

pada konteks pembelajaran secara menyeluruh. Terlebih untuk menyesuaikan 

teori belajar tersebut dengan kompleksitas proses dan sistem pembelajaran 

sekarang maka harus benar-benar diperhatikan antara karakter masing-masing 

teori dan kemudian disesuakan dengan tingkatan pendidikan maupun 

karakteristik peserta didiknya 
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B. Aktivitas Belajar 

Didalam proses belajar siswa diperlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya 

belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku adalah 

merupakan kegiatan atau aktivitas.  

Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi belajar 

mengajar. (Sardiman A.M. 2010: 96) 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar.    

Dalam pembelajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan 

belajar.  Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka  

guru hendaknya merencanakan pembelajaran, yang menuntut siswa banyak 

melakukan aktivitas belajar. Sten (dalam Dimyati & Moedjiono, 2006: 62) 

berpendapat bahwa guru harus berperan dalam mengorganisasikan 

kesempatan belajar bagi masing-masing siswa, artinya mengubah peran guru 

dari bersifat didaktis menjadi lebih bersifat mengindividualis, yaitu menjamin 

bahwa setiap siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam 

kondisi yang ada. 

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri.  Thomas 

M. Risk (dalam Rohani, 2004: 6) mengemukakan tentang belajar mengajar 

sebagai berikut: mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar.  

Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik itu dengan 

keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. 

Sedangkan John (dalam Dimyati & Moedjiono, 2006: 44) mengemukakan 

bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk 
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dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar 

pembimbing dan pengarah. 

Dilain pihak, Rohani (2004: 96) menyatakan bahwa belajar yang berhasil 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.  

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat 

suatu bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat 

atau hanya pasif.  

Selanjutnya Hamalik (2001: 175) mengatakan penggunaan aktivitas besar 

nilai-nya dalam pembelajaran, sebab dengan melakukan aktivitas pada proses 

pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama 

yang harmonis dikalangan siswa, siswa dapat bekerja menurut minat dan 

kemampu-an sendiri, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir 

kritis, dapat mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar 

menjadi lebih hidup sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran 

menyenangkan bagi siswa. 

Pieget menerangkan bahwa seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu agar anak 

berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. 

(Sardiman A.M. 2010: 100). 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas 

siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi perlu 

dikembangkan berbagai aktivitas sehingga siswa disekolah benar-benar dapat 

merasakan bahwa mereka telah berpikir. 
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Memperbanyak aktivitas siswa tentu merupakan tantangan yang menuntut 

jawaban dari para guru. 

Beberapa jenis aktivitas belajar dari siswa seperti yang ditulis dalam buku 

karangan Sardiman A.M (2010: 101) antara lain : 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

imterupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan, 

diskudi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain : melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, seperti contoh misalnya : menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

C. Hasil Belajar. 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah 

yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi (hasil)  belajar yang 

dicapai. (Syaiful Bahri Djamarah - Aswan Zain 2010: 107) 

Sementara itu, Arikunto ( 1990: 133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam 

perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Adapun indikator keberhasilannya,  disebutkan beliau sebagai berikut :  

Yang menjadi petunjuk, bahwa suatu proses belajar itu dianggap  berhasil 

adalah hal-hal berikut : 
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a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tertinggi, baik secara individu maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus (TPK) telah 

dicapai oleh anak didik, baik secara individual maupun kelompok. 

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur 

keberhasilan adalah daya serap. (Syaiful Bahri Djamarah 2010: 96) 

 

 

Untuk mengukur hasil belajar yang selama ini digunakan adalah dengan 

menggunakan  tes-tes, yang biasa disebut dengan ulangan. Tes dibagi menjadi 

dua yaitu : tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif adalah tes yang diadakan 

sebelum atau selama pelajaran berlangsung, sedangkan tes sumatif adalah tes 

yang diselenggarakan pada saat keseluruhan kegiatan belajar mengajar telah 

dilaksanakan, tes sumatif merupakan ujian akkhir semester. 

 

D. Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. 

Ilmu Pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial dan kewarganegaraan (Kurikulum, 2004: 2)  

Pada hakekatnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu mata pelajaran 

yang menjadi bahan dan alat untuk mempelajari, menelaah dan merefleksikan 

hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah 

kelompoknya, baik masyarakat lokal, regional maupun masyarakat global 

dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian maka pengetahuan sosial 

merupakan mata pelajaran yang membekali siswa untuk menjalani kehidupan 

dengan mencermati dan memaknai fenomena-fenomena yang terjadi di 

sekitarnya dan mengembangkan sikap, moral dan nilai bangsa dan proses 

menuju kedewasaan.  
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1. Tujuan dan Fungsi Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan 

diri  sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta 

berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. (Etin Solihatin dan Raharjo 2011: 15) 

Tujuan kurikuler pengetahuan sosial adalah:  

a. Mengajarkan konsep dasar sosiologi, ekonomi, sejarah dan 

kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis;  

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan sosial;  

c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan;  

d. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global 

(Kurikulum, 2004: 2)  

 

Pengetahuan sosial di SD berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, 

nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa dan 

negara Indonesia (Kurikulum, 2006: 2). Pada dasarnya tujuan dari 

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (Entin Solihatin dan Raharjo. 

2011: 15). Tujuan Utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang 
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terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun menimpa 

masyarakat secara umum (Nurhadi,  2011: 3) 

2. Ruang Lingkup Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilnu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik 

hukum, dan budaya ( Nurhadi, MM. 2011: 2) 

Pada dasarnya mata pelajaran pengetahuan sosial yang diajarkan di 

sekolah dasar meliputi tiga bahan kajian, yaitu:  

a. Pengetahuan sosial, meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi.  

b. Sejarah, meliputi peningkatan sejarah, sejarah perjuangan bangsa.  

c. Kewarganegaraan : pendidikan Pancasila, sikap, nilai dan hak asasi 

manusia.  

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006: 3), ruang lingkup 

mata pelajaran pengetahuan sosial meliputi aspek : (1) Sistem sosial dan 

budaya; (2) Manusia, tempat dan lingkungannya; (3) Perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan; (4) Waktu, berkelanjutan dan perubahan; (5) Sistem 

berbangsa dan bernegara. 

 

E. Metode Pembelajaran Tanya Jawab 

Pengertian Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang 

digunakan guru dalam interaksi dengan siswa pada saat proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Sistem pengajaran di kelas telah mendudukkan guru pada suatu tempat yang 

sangat penting, karena guru yang memulai dan mengakhiri setiap interaksi 
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belajar mengajar yang diciptakannya (Sardiman A.M. 2012: 193) Oleh karena 

itu, maka hendaknya guru dalam memilih metode pembelajaran, perlu 

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga proses 

belajar mengajar di kelas dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Banyak diantara kita yang beranggapan bahwa tugas utama pendidik adalah 

mengajar, bukan mendidik dan membimbing. Bahkan metode mengajar satu-

satunya andalan yang dilakukan adalah ceramah atau dikenal dengan chalk 

and talk. Dengan strategi dan metode mengajar yang demikian, peran guru 

lebih kepada menyampaikan informasi. Proses pembelajaran masih berpusat 

kepada guru (teachers-centered), belum berpusat pada siswa (students-

centered). 

Lebih dari itu banyak para pendidik yang masih menganggap  bahwa murid-

murid sebagai botol kosong yang harus diisi ilmu pengetahuan dari gurunya. 

Banyak juga guru yang menganggap tugasnya adalah membentuk para siswa  

menjadi  ”warga negara yang memiliki sifat-sifat tertentu ” yang diharapkan 

sesuai dengan keinginan sang guru, orang tua, masyarakat, bangsa dan 

negaranya, tanpa memperdulikan perbedaan individual dan potensi kecerdasan 

siswanya. (Dasim Budimansyah, Suparlan, Danny Meirawan 2010: 5-6)  

Oleh karena dasar pemikiran diatas tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menggunakan salah satu metode pengajaran 

yaitu metode tanya jawab.  

Pertanyaan dalam interaksi belajar – mengajar adalah penting karena dapat 

menjadi perangsang yang mendorong siswa untuk giat berpikir dan belajar, 

membangkitkan pengertian baru. Guru dapat menyelidiki penguasaan siswa, 
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mendorong penegetahauan dalam situasi lain, mengarahkan dan menarik 

perhatian siswa, merubah pendirian, kepercayaan, atau prasangka yang keliru. 

(Sardiman AM 2012: 214) 

Dari penggunaan metode Tanya jawab yang dilakukan secara intensif tersebut 

akan diukur seberapa tinggi prestasi belajar siswa yang dicapai. Selanjutnya 

akan disimpulkan apakah dengan menggunakan metode tanya jawab dalam 

pembelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Durian Payung akan memiliki nilai 

signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa atau tidak. 

1. Metode  

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Djamarah dan Zain, 1997: 53). Metode merupakan suatu 

tata cara untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu.  

2. Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran melalui bentuk 

pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Dalam metode ini, antara 

lain dapat dikembangkan keterampilan, membuat kesimpulan, 

menerapkan, dan mengkomunikasikan ( Syaiful Bahri Djamarah,  2010: 

241). 

Metode tanya jawab merupakan salah satu cara penyampaian pelajaran 

yang harus dijawab siswa jika ada pertanyaan dari guru, sebaliknya guru 

menjawab pertanyaan dari siswa.  

a) Pengertian Metode Tanya Jawab  
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Metodenya tanya jawab yaitu salah satu cara penyampaian pelajaran 

kepada siswa dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh 

siswa apabila ada pertanyaan dari guru atau sebaliknya. Dari 

pertanyaan tersebut dapat diartikan metode tanya jawab adalah cara 

penyampaian bahan pelajaran dalam proses belajar mengajar yang 

berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi interaksi 

dua arah antara guru dan siswa untuk memperoleh pengalaman guru 

pada siswa. Penggunaan metode tanya jawab dimaksudkan agar siswa 

lebih termotivasi untuk belajar selama proses belajar mengajar, 

sehingga baik guru dan siswa sama-sama aktif dalam proses 

pembelajaran. 

b) Tujuan Metode Tanya Jawab 

1) Metode tanya jawab, adalah metode yang melatih peserta didik 

untuk berani menyampaikan ide atau gagasan serta apa yang dia 

belum pahami (  Nurhadi,  2011: 33)  

2) Tujuan a. Meningkatkan partisipasi siswa b. Membangkitkan 

perhatian , minat dan rasa ingin tahu c. Mengembangkan 

pola/proses berpikir d. Memfokuskan perhatian kepada sasaran 

penting dari satuan bahasan (Adun Rusyana dan Iwan Setiawan  

2011:  67)  

3) Mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan 

proses belajar mengajar;  

Pertanyaan dalam interaksi belajar mengajar adalah penting 

karena dapat menjadi perangsang yang mendorong siswa untuk 
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giat berpikir dan belajar, membangkitkan pengertian baru. Guru 

dapat menyelidiki pemahaman siswa, (Sardiman A.M. 2012: 

214). 

4) Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu 

keterampilan kognitif maupun sosial;  

5) Memberikan rasa aman pada siswa, melalui pertanyaan kepada 

seorang siswa yang dapat dipastikan bisa menjawab pertanyaan;  

6) Mendorong siwa untuk melakukan penemuan (inkuiri) dalam 

rangka memperjelas suatu masalah;  

7) Membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi kelas.  

Kesemua tujuan dari pemakaian metode tanya jawab tersebut dapat 

dicapai secara maksimal dan optimal apabila guru memakai metode 

tanya jawab secara tepat.  

3. Tehnik Pemakaian Metode Tanya Jawab. 

Menurut Adun Rusyana dan Iwan Setiawan (2011: 70)  terdapat empat hal 

yang perlu dilakukan dalam bertanya : 

a) Dalam hal mengajukan pertanyaan;  

Hal yang perlu dilakukanan 1) Pertanyaan hendaknya diajukan     

kepada seluruh kelas, buka perorangan, kemudian menawarkan kepada 

salah seorang siswa, pertanyaan sukar jangan dialamatkan kepada 

seorang siswa yang ”lemah”, 2) jawaban diberikan oleh perorangan, 3) 

pertanyaan merata keseluruh kelas, 4) berikan kepada siswa ”pemalu”  

untuk berani menjawab, 5) perhatian guru jangan hanya diberikan 

kepada siswa yang sedang menjawab tetapi keseluruh kelas. 
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b) Adanya waktu tunggu  

Berikan waktu tunggu seperlunya guna memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir, dan mencari kemungkinan jawabannya. 

c) Menanggapi jawaban siswa 

Jika jawaban siswa benar, maka guru dapat melakukan, 1) 

membenarkan jawaban dan melanjutkan pelajaran, 2) menulis jawaban 

di papan tulis atau menyuruh siswa mencatat, 3) mencari jawaban dari 

siswa lain (berapa setuju/tidak setuju), 4) mengajukan pertanyaan lebih 

lanjut untuk meminta penjelasan/alasan mengenai jawaban tersebut. 

Jika jawaban siswa salah; 1) jangan mematahkan semangat, 2) 

mengubah bentuk kalimat pertanyaan agar lebih mudah dimengerti 

siswa., 3) menguraikan pertanyaan agar lebih sederhana dengan tujuan 

membimbing siswa kepertanyaan semula, 4) mencari jawaban siswa 

lain, 5) menanyakan alasan dari jawaban yang tidak benar. Jika 

jawaban siswa tidak lengkap; 1) guru dapat mengubah bentuk 

pertanyaan kedalam kalimat yang sederhana dan mudah dipahami 

siswa, 2) membimbing siswa ke arah pertanyaan semula, 3) jika semua 

tidak berhasil guru mengulang kembali pelajaran. 

d) Hal-hal yang perlu dihindari  

1) mengulang-ulang pertanyaan/kecuali jika siswa tidak jelas 

2) menjawab pertanyaan sendiri 

3) memotong jawaban siswa 

4) mengulang jawaban siswa (jika perlu mempertegas) 
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5) menunjuk siswa untuk menjawab sebelum guru memberikan 

pertanyaan, 

6) mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang jawabannya ”ya” atau 

”tidak” atau jawaban yang terlalu jelas 

4. Keterampilan Bertanya  

Pertanyaan dalam interaksi belajar-mengajar adalah penting karena dapat 

menjadi perangsang yang mendorong siswa untuk giat berpikir dan 

belajar, membangkitkan pengertian baru. Guru dapat menyelidiki 

penguasaan siswa, mendorong pengetahuan dalam situasi lain, 

mengarahkan dan menarik perhatian siswa, mengubah pendirian, 

kepercayaan, atau prasangka yang keliru. Tapi harus diingat, guru harus 

tepat dalam merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru 

sering tidak terjawab oleh siswa bukan karena siswa tidak mampu 

menjawab tetapi hanya karena gurunya kurang menguasai dalam 

menyusun pertanyaan. (Sardiman A.M.2012: 214) 

Pertanyaan yang diajukan guru tidak semata-mata untuk memperoleh 

informasi tentang pengetahuan siswa, tetapi yang lebih jauh lebih penting 

untuk mendorong para siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Syaiful Bahri Djamarah, (2010: 99-106) mengelompokkan keterampilan 

bertanya ke dalam dua bagian, yaitu keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjutan.  

1) Keterampilan Bertanya Dasar  
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Keterampilan bertanya dasar, terdiri dari komponen-komponen sebagai 

berikut:  

(a) Kelancaran bertanya (b) Terstruktur/Pemberian acuan; (c) 

Pemusatan kearah jawaban yang diminta; (d) Pemindahan giliran 

menjawab; (e) Distribusi/Penyebaran pertanyaan; (f) Pemberian waktu 

berpikir; (g) Hangat dan antusias (h) menuntun siswa dalam menjawab 

(i) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif.  

2) Keterampilan Bertanya Lanjutan  

Keterampilan bertanya lanjutan dibentuk atas dasar penguasaan 

keterampilan bertanya dasar. Dalam hal ini guru harus dapat 

mengembangkan keterampilan siswa dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kognitif dan mengevaluasinya. Fokus utama pada pengajaran 

adalah mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dapat berdiri 

sendiri, dan dapat bekerjasama. Komponen yang termasuk ke dalam 

keterampilan bertanya lanjutan adalah : (1) Pengubahan bentuk 

tuntutan tingkat kognitif pertanyaan; (2) Pengaturan urutan pertanyaan; 

(3) Penggunaan pertanyaan melacak; (4) Peningkatan terjadinya 

interaksi.  

Dalam penerapan metode tanya jawab pada pembelajaran pengetahuan 

sosial di Kelas IV, peneliti menerapkan keterampilan bertanya dasar. 

Tentu disesuaikan dengan pokok bahasan dan karakteristik siswa. 

5. Kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab 

Sebagaimana metode pembelajaran lainnya, metode tanya jawab juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 
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Kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab, antara lain : 

a. Kelebihan metode tanya jawab 

1. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, 

sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali 

tegar dan hilang kantuknya. 

2. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, 

termasuk daya ingatan 

3. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat. 

b. Kekurangan metode tanya jawab 

1. Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong 

siswa untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak 

tegang, melainkan akrab 

2. Tidak mudah membuat pertanyaan sesuai dengan tingkat berpikir 

dan mudah dipahami siswa. 

3. Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat 

menjawab samapai dua atau tiga orang. 

4. Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu 

untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. (Syaiful Bahri 

Djamarah – Aswan Zein 2010: 96) 

 

6. Membimbing siswa bertanya 

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa motode tanya jawab tidak saja 

harus dikuasai oleh guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa, 

tetapi juga guru diharapkan membimbing siswa sehingga siswa mampu 

untuk mengajukan pertanyaan. 

Banyak tehnik atau cara untuk membimbing siswa agar bisa dan mampu 

bertanya. Salah satunya adalah dengan model ” Questions Student Have 

(Pertanyaan dari Siswa) ”. 

Tehnik untuk membimbing siswa agar berani dan mampu untuk 

mengajukan pertanyaan dikenal dengan istilah ” Questions Student Have 

(Pertanyaan dari Siswa) ”  Syaiful Bahri Djamarah, (2010: 392) 

Dijelaskan oleh beliau dalam buku tersebut bahwa : 
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Tehnik ini merupakan tehnik yang tidak menakutkan yang dapat dipakai 

untuk mengatahui  kebutuhan dan harapan anak didik. Tehnik ini 

menggunakan elisitasi dalam memperoleh partisipasi anak didik secara 

tertulis. 

 

F. Strategi Pembelajaran Questions Student Have. 

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa motode Tanaya Jawab tidak saja harus 

dikuasai oleh guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa, tetapi juga 

guru diharapkan membimbing siswa sehingga siswa mampu untuk 

mengajukan pertanyaan. 

Banyak strategi atau cara untuk membimbing siswa agar bisa dan mampu 

bertanya. Salah satunya adalah dengan model ” Questions Student Have 

(Pertanyaan dari Siswa) ”. 

Tehnik untuk membimbing siswa agar berani dan mampu untuk mengajukan 

pertanyaan dikenal dengan istilah ” Questions Student Have (Pertanyaan dari 

Siswa) ” Syaiful Bahri Djamarah, (2010: 392). 

Dijelaskan oleh beliau dalam buku tersebut bahwa : 

Tehnik ini merupakan tehnik yang tidak menakutkan yang dapat dipakai untuk 

mengatahui  kebutuhan dan harapan anak didik. Tehnik ini menggunakan 

elisitasi dalam memperoleh partisipasi anak didik secara tertulis. 

Langkah – langkah  : 

1 Bagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos) kepada anak didik 
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2 Minta setiap anak didik untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 

berkaitan dengan materi pelajaran, atau yang berhubungan dengan kelas. 

(tidak perlu menuliskan nama) 

3 Setelah selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta untuk 

memberikan kepada teman disamping kirinya. Sebaiknya posisi tempat 

duduk anak didik adalah melingkar. Beri kersempatan kepada anak didik 

untuk membaca terlebih dahulu semua pertanyaan dari teman-temannya. 

4 Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, mereka diminta 

untuk membacakan pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu juga ingin 

dia ketahui jawabannya, maka dia harus memberikan tanda centang, jika 

tidak berikan langsung kepada teman disamping kanannya. 

5 Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, anak didik 

diminta untuk menghitung centang yang ada pada kertasnya. Pada saat ini 

carilah pertanyaan yang mendapat tanda centang paling banyak . 

6 Beri respon terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan : a) jawaban 

langsung secara singkat; b) menunda jawaban sampai pada waktu yang 

tepat atau waktu membahas topik tersebut; c) menjelaskan bahwa 

pelajaran ini tidak akan sampai membahas pertanyaan anak didik tersebut. 

Jawaban secara pribadi dapat diberikan diluar kelas. 

7 Jika waktu cukup, minta beberapa orang anak didik untuk membacakan 

pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapat tanda centang yang 

banyak, kemudian beri jawaban. 

8 Kumpulkan semua kertas. Besar kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan 

yang akan anda jawab pada pertemuan berikutnya. 
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G. Hipotesis. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka peneliti ingin menguji penggunaan 

metode tanya jawab apakah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IV pada SD N 1 Durian Payung. 

Untuk itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

” Apabila dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan 

menggunakan metode Tanya Jawab dengan Strategi Questions Student Have  

dengan langkah-langkah yang tepat, maka aktivitas dan hasil belajar 

meningkat ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


