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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Keterampilan Bertanya 

 

 

Menurut Saidiman (Uno, 2008: 170), bertanya merupakan ucapan verbal 

yang meminta respons dari seseorang yang dikenali.  Respons yang diberikan 

dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil 

pertimbangan.  Bertanya dapat diartikan sebagai keinginan mencari informasi 

yang belum diketahui.  Sehingga jika bertanya adanya pada kondisi 

pembelajaran maka bertanya merupakan proses meminta ketarangan atau 

penjelasan untuk mendapatkan informasi yang belum diketahui dalam 

pembelajaran yang sedang berlangsung.   

Sedangkan pertanyaan adalah sarana kunci dalam interaksi melalui 

percakapan atau diskusi.  Pertanyaan merupakan suatu cara untuk 

mengarahkan perhatian pada suatu masalah.  Pertanyaan itu penting untuk 

menantang keabsahan dan sumber informasi yang digunakan untuk 

mendukung sebuah argumen.  Pertanyaan juga penting untuk mendapatkan 

lebih banyak detail dan penjelasan mengenai suatu masalah (Bono, 2007: 93). 

Pendapat lain juga mengatakan pertanyaan adalah pernyataan seseorang yang 

ditujukan kepada orang lainnya serta mengharapkan untuk dijawab. 

Kompetensi professional seorang guru perlu dilengkapi dengan keterampilan 

bertanya, karena proses belajar mengajar merupakan interaksi edukatif yang 
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didalamnya perlu adanya dialog atau komunikasi antara guru dan siswa. 

Sedangkan dalam proses berkomunikasi diperlukan danya keterlibatan 

intelektual siswa yang dikembangkan dengan berbagai pertanyaan yang 

diajukan guru (Rahmawati: 2011:1). 

 

Keterampilan bertanya bertujuan untuk: (1) merangsang kemampuan berpikir 

siswa; (2) membantu siswa dalam belajar; (3) mengarahkan siswa pada 

tingkat interaksi belajar yang mandiri; (4) meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa dan kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi; 

(5) membantu siswa dalam mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan. 

Pada semua aktivitas belajar, questioning dapat diterapkan antara siswa 

dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara 

siswa dengan orang lain yang didatangkan ke kelas dan sebagainya (Rohani, 

2004: 9). 

 

Menurut Hamalik (2001: 175) aktivitas pembelajaran yang mengacu pada 

kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan yaitu oral activities seperti 

bertanya.  Aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan juga didukung oleh 

aktivitas-aktivitas lainnya seperti aktivitas mendengar, aktivitas mental dan 

aktivitas emosional sehingga dapat saling melengkapi bagi siswa untuk berani 

mengungkapkan pertanyaan kepada guru. 
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B. Klasifikasi Pertanyaan 

 

 

Untuk memudahkan menganalisis pertanyaan, pertanyaan biasanya 

diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan tertentu.  Dalam literatur tentang 

pertanyaan terdapat bermacam-macam klasifikasi pertanyaan, diantaranya: 

1. Pertanyaan akademik dan pertanyaan non akademik  (Hamilton dan 

Brady dalam Widodo 2006: 3).  Pertanyaan akademik adalah pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi subjek, baik materi yang telah lalu maupun 

materi yang sedang dibahas.  Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

sosial, organisasi, disiplin, dan sebagainya yang tidak terkait dengan 

materi dikelompokkan dalam pertanyaan non akademik. 

2. Pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka  (Harlen dalam Widodo, 

2006: 3).  Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang hanya 

mengundang satu atau beberapa respon yang terbatas dan biasanya 

langsung menuju satu kesimpulan.  Pertanyaan tertutup mempunyai 

jawaban yang pasti dan terbatas.  Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan 

yang mengundang sejumlah jawaban.  Pada pertanyaan terbuka 

rentangan kemungkinan respon yang dapat diberi adalah lebih luas jika 

dibandingkan dengan pertanyaan tertutup. 

3. Pertanyaan terkait proses kognitif  (Bloom dalam Widodo, 2006: 4).  

Taksonomi Bloom merupakan salah satu taksonomi yang telah sejak 

lama digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia.  Pertanyaan juga 

dapat diklasifikasikan dalam berbagai proses kognitif seperti yang 

dikemukaakan dalam taksonomi Bloom.  Dalam versi revisi taksonomi 

Bloom dilakukan pemisahan antara dimensi pengetahuan dan dimensi 
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proses kognitif.  Dimensi pengetahuan mencakup pengetahuan faktual, 

pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

metakognitif. 

 

Dimensi proses kognitif mencakup menghafal (remember), memahami 

(understand), menerapakan (apply), menganalisis (analyze), 

mengevaluasi (evaluate), dan membuat (create).  (1) Menghafal 

(remember) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat 

kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan 

untuk menggunakannya.  (2) Memahami (understand) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat.  (3) Menerapkan (apply) adalah kesanggupan 

seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara 

ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret.  (4) Menganalisis 

(analyze) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan 

suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan 

mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor 

yang satu dengan faktor-faktor lainnya.  (5) Mengevaluasi (evaluate) 

adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap 

suatu situasi, nilai atau ide.  (6) Membuat (create) merupakan suatu 

proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, 

sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk 

pola baru (Sudijono, 2001: 49). 
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C. Faktor yang Memengaruhi Keterampilan Bertanya Siswa 

 

 

Menurut Brualdi (dalam Sari 2012: 23) banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keterampilan bertanya siswa, faktor tersebut terdiri atas faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. 

 

1. Faktor dari dalam diri Siswa 

a. Minat siswa dalam bertanya. 

Minat, besar pengaruhnya terhadap berbagai aktivitas.  Siswa yang 

berminat terhadap suatu pelajaran, akan mempelajarinya dengan 

sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya sehingga lebih 

mudah menghafal pelajaran tersebut. 

Tinggi rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran yang 

diajarkan, erat kaitannya pula dengan tinggi rendahnya kesadaran 

diri terhadap pemenuhan rasa ingin tahu / kebutuhan  informasi, 

yang salah satunya dengan mengajukan pertanyaan. 

b. Memiliki perasaan tidak / kurang berani dalam bertanya. 

Perasaan kurang berani (perasaan takut) adalah sejenis naluri.  

Kebanyakan perasaan takut itu disebabkan karena pengaruh 

lingkungan.  Perasaan takut yang ada pada siswa, dapat  

melemahkan semangatnya dan  menggoyahkan ketenangannya.  

Siswa tidak berani mengajukan pertanyaan, karena diliputi perasaan 

takut, seperti takut salah, takut mendapat ejekan, takut 

mengungkapkan pendapat dan karena ketakutan lainnya.  Sehingga 

apa yang ingin ditanyakan tidak dapat diutarakannya. 
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c. Motif keingintahuan siswa. 

Motif ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu.  Motif keingintahuan siswa yang besar 

pada suatu pelajaran, dapat dilihat pada semangatnya mengikuti 

pelajaran. 

Salah satunya yang dapat dilihat ialah kebiasaannya mengajukan 

pertanyaan dan mengemukakan gagasan.  Dengan motif 

keingintahuannya yang besar segala aktivitas belajar demi mencapai 

prestasi dan cita-citanya dapat dijalaninya dengan penuh kegigihan. 

2. Faktor dari Luar Diri Siswa 

a. Faktor guru (motivasi dari guru). 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada siswanya di sekolah, maka gurulah yang 

menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar siswanya.  

Sebagai pendidik guru tidak hanya berperan untuk mendorong 

meningkatkan prestasi belajar siswa, tetapi juga yang lebih jauh lagi 

untuk memotivasi siswa agar lebih aktif, bergairah belajar dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu pada siswa.  Selaku motivator, guru 

harus selalu memberi semangat agar motif-motif yang positif pada 

siswanya dapat dibangkitkan, ditingkatkan dan dikembangkan. 

Guru harus memotivasi siswanya agar terbiasa bertanya, karena hal 

itu penting bagi perkembangan kepribadian dan penambah 

pengetahuan.  Dan sebagai orang yang menginginkan keberhasilan 

dalam mengajar, guru harus selalu mempertahankan agar umpan 



14 
 

balik selalu berlangsung dalam diri siswanya.  Umpan balik itu tidak 

hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk sikap mental 

yang selalu berproses untuk menyerap bahan pelajaran yang 

diberikan.  Bertanya adalah salah satu umpan balik yang diberikan 

siswa pada guru. 

Guru yang hanya mengajar dan tanpa memperhatikan mengerti 

tidaknya siswa terhadap bahan pelajaran yang disampaikan, akan 

mendapat reaksi negatif dari siswa.  Siswa cenderung menunjukkan 

sikap acuh tak acuh atas apa yang disampaikan, siswa  juga bisa 

melakukan kegiatan lain yang terlepas dari masalah pelajaran. 

b. Faktor lingkungan, seperti suasana belajar. 

Suasana belajar yang menyenangkan memengaruhi semangat dan 

suasana hati siswa.  Siswa yang memiliki semangat untuk belajar dan 

memiliki suasana hati yang menyenangkan, dapat mengikuti 

pelajaran dengan penuh perhatian dan tidak akan sungkan-sungkan 

mengajukan pertanyaan dan mengemukakan gagasannya. 

 

D. Pengaruh Gender Terhadap Pembelajaran  

 

 

Jenis kelamin seorang siswa merupakan ciri yang terlihat jelas dan abadi.  

Riset lintas budaya menunjukkan bahwa peran gender berada di antara hal 

pertama yang dipelajari individu dan bahwa semua masyarakat 

memperlakukan laki-laki berbeda dari perempuan.  Persoalan perbedaan 

gender dalam kecerdasan atau pencapaian akademis juga telah diperdebatkan 
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selama berabad-abad dan masalah itu menjadi sangat penting (Slavin, 2008: 

159). 

 

Perbedaan anatomis otak laki-laki dan perempuan terdapat di lobus parietal 

bawah, hipotalamus, dan lokasi bicara.  Pada laki-laki umumnya belahan otak 

kirinya lebih berkembang.  Hal tersebut berpengaruh pada kemampuan 

berpikir logis, abstrak dan analisis.  Sedangkan pada perempuan, belahan otak 

kanannya yang lebih berkembang sehingga menyebabkan perempuan 

cenderung lebih berbakat untuk aktivitas artistik dan imaginatif, holistik, 

berpikir intuitif dan beberapa kemampuan visual dan spasial (Rahmadhani, 

2013). 

 

Perbedaan gender dalam struktur otak laki-laki dan perempuan dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Perbedaan Gender dalam Struktur Otak 

Bagian Otak Laki-laki Perempuan 

Lobus temporal 

Daerah korteks serebral 

membantu mengendalikan 

pendengaran, ingatan, dan 

kesadaran seseorang akan 

diri dan waktu. 

Pada laki-laki yang secara 

kognitif normal, sebagian 

kecil daerah pada lobus 

temporal memiliki neuron 

sekitar 10% lebih kecil 

dibandingkan neuron yang 

dimiliki otak perempuan. 

Neuron yang terletak 

dibagian temporal, di tempat 

dimana bahasa, melodi, dan 

nada bicara dimengerti, lebih 

banyak. 

Korpus kalosum 

Jembatan utama antara otak 

kiri dan otak kanan berisi 

seberkas neuron yang 

membawa pesan antara 

kedua hemisfer otak 

Volume bagian otak ini pada 

laki-laki lebih kecil dari 

volumenya pada otak 

perempuan, artinya 

komunikasi yang terjadi 

antara kedua hemisfer otak 

lebih sedikit. 

Bagian belakang kalosum 

dalam otak perempuan lebih 

besar dari yang ada pada 

otak laki-laki. Ini 

menerangkan mengapa 

perempuan memakai kedua 

sisi otaknya untuk bahasa. 

Komisura anterior 

Kumpulan sel saraf ini, lebih 

kecil dari korpus kalosum, 

juga menghubungkan kedua 

hemisfer otak. 

Komisura milik laki-laki 

lebig kecil dari komisura 

perempuan, meskipun 

ukuran otak laki-laki rata-

rata lebih besar 

dibandingkan otak 

perempuan. 

Komisura perempuan lebih 

besar dari komisura laki-laki, 

yang mungkin menyebabkan 

hemisfer serebral mereka 

terlihat seperti bekerja sama 

untuk menjalankan tugas 

yang berkenaan dengan 

bahasa sampai respon 

emosional. 
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Hemisfer otak 

Sisi kiri otak mengendalikan 

bahasa, dan sisi kanan otak 

adalah tempat emosi. 

Hemisfer kanan otak laki-

laki cenderung lebih 

dominan. 

Perempuan cenderung 

menggunakan otak secara 

lebih holistik, sehingga 

menggunakan kedua 

hemisfernya secara serentak. 

Ukuran otak 

Berat total otak kira-kira 1,35 

kg 

Otak laki-laki, rata-rata lebih 

besar dari otak perempuan. 

Otak perempuan rata-rata 

lebih kecil dari otak laki-laki 

karena struktur anatomi 

seluruh tubuh mereka lebih 

kecil. Akan tetapi, neuron 

mereka lebih banyak 

daripada neuron laki-laki 

(seluruhnya 11%) yang 

berjejalan di korteks 

serebral. 

 

Berikut ini daftar kemampuan kognitif dan perbedaan khas yang berkaitan 

dengan gender. 

Intelegensi umum: berbagai macam studi belum memberikan hasil temuan 

yang konsisten mengenai apakah laki-laki dan perempuan memiliki 

intelegensi umum yang berbeda.  Apabila ada perbedaan mean, maka 

perbedaan itu hanya kecil.  Selama tahun-tahun prasekolah, skor tes IQ anak 

perempuan lebih tinggi; di sekolah menengah, skor tes IQ anak laki-laki lebih 

tinggi.  Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang 

mencolok antara intelegensi umum anak laki-laki dan perempuan. 

Kemampuan verbal: anak perempuan belajar berbicara, memakai kalimat, dan 

memakai lebih banyak macam kata lebih dini dibandingkan anak laki-laki.  

Selain itu, cara berbicara anak perempuan lebih jelas, dapat membaca lebih 

dini, dan lebih konsisten dalam mengerjakan tes ejaan dan tata bahasa. 

Pemecahan masalah: laki-laki cenderung mencoba menerapkan pendekatan 

baru dalam memecahkan masalah, tidak terlalu terpengaruh oleh tanda-tanda 

yang tidak relevan dan lebih berfokus pada hal-hal umum di dalam tugas 

belajar tertentu.  Laki-laki juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar 
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dibandingkan perempuan.  Namun, dalam hal hubungan antarmanusia, 

perempuan lebih baik di dalam menyelesaikan suatu masalah dibandingkan 

laki-laki. 

Prestasi di sekolah: tanpa pengecualian, anak perempuan memperoleh nilai 

rata-rata yang lebih tinggi dari anak laki-laki, terutama di tingkat sekolah 

dasar.  Kinerja skolastik anak perempuan lebih stabil, kurang berfluktuasi, 

daripada kinerja anak laki-laki (Bastable, 2002: 193). 

 

Menurut Kim (Slavin, 2008: 159 ), laki-laki mempunyai nilai yang lebih baik 

daripada perempuan dalam matematika, sedangkan kebalikannya berlaku 

untuk ujian bahasa Inggris.  Pada umumnya studi menemukan bahwa laki-

laki memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada perempuan dalam ujian 

pengetahuan umum, penalaran mekanis dan rotasi mental; perempuan 

memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam ukuran bahasa, termasuk penilaian 

membaca dan menulis, dan dalam tugas-tugas yang meminta perhatian dan 

perencanaan (Warrick & Naglieri dalam Slavin, 2008: 159). 

 

Dalam nilai sekolah, perempuan lebih unggul daripada laki-laki dan 

mempertahankan keunggulan ini hingga sekolah menengah.  Bahkan dalam 

matematika dan ilmu pengetahuan alam, dimana perempuan memperoleh 

nilai yang agak lebih rendah dalam ujian, perempuan masih memperoleh nilai 

yang lebih baik di kelas (Maher & Ward dalam Slavin, 2008: 159).  Di 

sekolah dasar, laki-laki mempunyai kemungkinan yang jauh lebih tinggi 

daripada perempuan dalam hal masalah membaca, dan jauh lebih mungkin 
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mempunyai masalah ketidakmampuan belajar atau gangguan emosional 

(Smith dalam Slavin,2008: 160). 

 

Tak ada perdebatan yang terlalu besar di kalangan para guru dan pihak-pihak 

lainnya tentang apakah laki-laki dan perempuan memandang berbagai hal 

secara berbeda, dan apakah mereka memilih untuk mengekspresikan gagasan-

gagasan mereka dengan cara yang berbeda.  Anak-anak jelas dipengaruhi oleh 

model-model peran yang diperkenalkan kepada mereka.  Ketika 

mempertimbangkan tentang pengaruh artistik terhadap budaya saat ini, 

dominasi laki-laki masih sangat jelas terlihat.  Dalam hal status, karya dari 

seniman laki-laki sering kali dipandang lebih prestisius daripada hasil karya 

perempuan.  Para pemikir dan penemu besar yang diperkenalkan kepada 

anak-anak sebagian besar adalah laki-laki.  Beberapa seniman perempuan 

telah mengukir karir dari ketertarikan mereka; sebagai konsekuensinya ada 

ketiadaan penerimaan sosial terhadap karya mereka, yang dipandang hanya 

sebagai hobi (Beetlestone, 2011: 61). 

 

Hal ini tidak sesuai dengan persepsi yang menyebar pada anak-anak 

mengenai seni sebagai sosok ‘’perempuan’’ ketika mereka membahas tentang 

mata pelajaran untuk studi lebih lanjut.  Persepsi semacam itu dapat 

mengarah kepada memandang rendah performansi anak perempuan dalam 

subyek ‘laki-laki’ seperti matematika dan sains (French dalam Beetlestone, 

2011), dan memandang rendah performansi anak laki-laki dalam bidang 

literasi, yang secara tradisional dipandang sebagai subyek ‘seni/ perempuan’ 

(Hanna dalam Beetlestone, 2011: 61).  Pencapaian yang kurang dapat dilawan 
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dengan pendekatan-pendekatan yang positif seperti proyek GIST (Girls into 

Science and Technology) yang dirancang untuk mendukung minat anak 

perempuan terhadap sains, dan para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan 

mendukung anak-anak perempuan untuk menggunakan konstruksi dan 

teknologi. 

 

Demikian juga, ketiadaan ketertarikan yang menyolok pada anak perempuan 

terhadap matematika semakin menguatkan kesadaran akan performansi yang 

kurang telah menyebabkan para guru mengambil langkah positif untuk 

memberikan kesempatan kepada anak perempuan dalam bidang matematika, 

yang seringkali diwujudkan dengan membagi kelompok dengan jenis kelamin 

yang sama.  Apabila anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan berbagai 

macam kegiatan dan pendekatan kreatif terhadap pembelajaran, dan setiap 

saat didorong untuk memikirkan gagasan secara menyeluruh, mendiskusikan 

kemudian, mengambil resiko , dan mencoba melakukan metode-metode baru, 

banyak ketidakseimbangan gender seperti ini yang tidak akan muncul ke 

permukaan.  Anak-anak yang diberi kesempatan dan pengalaman yang sama 

akan lebih merespon berdasarkan basis individual ketimbang gender 

(Beetlestone, 2011: 62). 

 


