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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan 

masalah penerapan keterampilan bertanya dasar pada proses pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, dan implikasi penerapan keterampilan bertanya dasar 

untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Penerapan keterampilan bertanya 

dasar pada proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam meliputi tentang 

upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan bertanya dasar, 

perencanaan yang dilakukan oleh guru, mengontrol sistem penerapan, hambatan 

selama proses pelaksanaan penerapan, proses penerapan, suasana proses 

pelaksanaan penerapan, dukungan dari pihak lain, hasil penerapan yang efektif 

dan efisien bagi siswa, hasil evaluasi, standar nilai evaluasi penerapan, peran 

guru dalam penerapan keterampilan, dukungan dari kepala sekolah, sarana dan 

prasarana, dan dari siswa sendiri. Sedangkan implikasi penerapan keterampilan 

bertanya dasar untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa akan membahas 

tentang senang bertanya-tanya, rasa keingintahuan, memahami materi pelajaran, 

menjelaskan kembali, mempratikkan materi, menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, hikmah dari pelajaran. Hasil penelitian ini dilaksanakan dengan 

observasi dan diperkuat dengan hasil wawancara. 

Hasil penelitian yang akan dideskripsikan ini merupakan susunan dari 
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sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi naturalistik 

inkuiri, yaitu hasil observasi baik yang bersifat partisipan maupun non-partisipan, 

dan hasil wawancara, hasil pencatatan dokumen arsip, serta perangkat fisik yang 

ditemukan selama proses kegiatan penelitian berlangsung. 

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik purposive dan 

snowball terhadap 9 orang narasumber kunci yaitu 4 orang guru diantaranya 1 

orang guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV A, dan 3 orang guru kelas, serta 5 

orang siswa, yang berada di sekolah. Narasumber yang berhasil diwawancarai 

secara intensif diberi kode, MS, EL, NR, TM, S1, S2, S3, S4, dan S5. Wawancara 

dengan narasumber MR dilaksanakan pada hari Rabu, 30 September 2015; 

narasumber MS pada hari Senin 05 Oktober 2015; narasumber EL dan NR pada 

hari Senin, 07 Oktober 2015; narasumber TM pada hari Senin 12 Oktober 2015; 

A1 s.d A5 pada hari Selasa 13 Oktober 2015. Luasnya substansi yang harus 

digali dan ditelaah, maka wawancara dan observasi yang dilaksanakan 

membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu. 

Observasi dilaksanakan terhadap pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Palembang dalam bentuk kreativitas, aktivitas 

dan perangkat fisik dan penerapan kegiatan belajar mengajar Sejarah 

Kebudayaan Islam. Hal tersebut untuk memperkuat substansi data hasil 

wawancara dan observasi, maka dilakukan telaah terhadap dokumen arsip yang 

ada. 
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A.  Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar Pada Proses Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

Data penerapan keterampilan bertanya dasar dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam pada materi “Dakwah Nabi Muhammad SAW” di Madrasah 

Ibtidaiyah Wathoniyah Palembang, dilakukan melalui observasi dah hasilnya 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1.  Upaya Guru dalam Melakukan Penerapan Keterampilan Bertanya 

 Dasar 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh guru yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Upaya guru 

dalam melakukan penerapan keterampilan bertanya dasar terhadap pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam telah mencapai tujuan yang ditentukan, karena 

sebelum penerapan dilakukan guru telah merencanakan pembelajaran sesuai 

dengan yang diinginkan. Dengan demikian, upaya guru dalam melakukan 

penerapan keterampilan bertanya dasar sangat dianjurkan bagi guru agar 

pembelajaran mendapatkan hasil yang efektif. 

Dengan adanya upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan 

bertanya dasar maka proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sangat 

banyak disenangi siswa karena dengan penerapan keterampilan bertanya dasar. 

Hubungan antara guru dan siswa terjalin komunikasi timbal balik karena adanya 

penerapan keterampilan bertanya dasar ini membantu mengetahui sampai sejauh 
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mana pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. Dengan 

begitu guru lebih aktif dalam mengajar dan dalam menyampaikan materi yang 

diajarkan, begitu juga dengan guru yang lainnya termotivasi untuk menerapkan 

keterampilan bertanya dasar ini setiap proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 12 Oktober 2015, penulis 

mengamati aktivitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Palembang dengan tujuan 

ingin mengetahui data bagaimana Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar dalam 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Salah satu aktivitas yang dilakukan 

oleh guru adalah melakukan persiapan sebelum masuk kelas, sebelum masuk 

kelas guru telah mempersiapkan materi yang akan diajarkan, sebelum 

melaksanakan pembelajaran penulis juga mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung.1 

Selanjutnya penulis mengamati kegiatan guru yang sedang mengajar dari 

awal pembelajaran dimulai sampai pembelajaran berakhir. Dari hasil observasi 

yang penulis lihat upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan bertanya 

dasar berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, 

terlebih dahulu guru melakukan pengabsenan kepada para siswa, setelah 

pengabsenan selesai guru memberikan apersepsi, memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai. Perencanaan ini dibuat karena bentuk kepedulian guru 

                                                 
1Observasi, Upaya Guru dalam Melakukan Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar, Palembang, 12 

Oktober 2015 
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terhadap siswa agar siswa belajar dengan senang dalam mengikuti pelajaran dan 

bentuk upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan bertanya dasar 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Adapun observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

narasumber yang TM mengatakan bahwa: 

“Penerapan keterampilan bertanya dasar dalam proses pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam sudah berjalan dengan baik, lancar meskipun 

ada sedikit hambatan tetapi tidak membuat guru menjadi kesulitan dalam 

proses pembelajaran”.2 

Sehubungan dengan hal ini, narasumber MS mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya penerapan keterampilan bertanya dasar pada 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, penerapan ini dapat 

dilaksanakan oleh guru lain karena dengan adanya penerapan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan 

yang diinginkan yang telah dibuat sebelum melaksanakan penerapan dalam 

proses pembelajaran”.3 

Hal ini diperkuat oleh narasumber EL sebagaimana mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya setiap guru telah menerapkan penerapan 

keterampilan bertanya dasar dalam setiap proses pembelajaran berarti 

akan menciptakan daya tarik setiap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

                                                 
2Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
3Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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agar selalu aktif dalam bertanya untuk meningkatkan berpikir kreatif bagi 

siswa itu sendiri”.4 

Dari ketiga narasumber tersebut, narasumber NR memberikan tanggapan 

berpendapat bahwa: 

“Upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan bertanya 

dasar dalam setiap pembelajaran akan selalu diperhatikan oleh guru-guru 

lain untuk termotivasi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik agar mendapatkan respon yang baik dari siswa sehingga siswa 

selalu senang dalam mengikuti proses pembelajaran”.5 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 

dapat digambarkan bahwa upaya guru dalam melakukan penerapan keterampilan 

bertanya dasar yang dilakukan oleh narasumber di Madrasah Ibtidaiyah 

Wathoniyah Palembang sudah terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari cara 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap guru sudah melaksanaka penerapan keterampilan bertanya dasar 

yang telah direncanakan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ini adalah 

cara guru untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang efektif sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelum melaksanakan pembelajaran, sebagai 

seorang guru yaitu untuk melaksanakan tugas dengan benar agar mendapatkan 

hasil yang diinginkan, hal ini menjadi salah satu faktor penting yang diinginkan 

                                                 
4Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
5Nurul Huda, Wali Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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oleh pihak sekolah agar tetap menjaga kerjasama yang kompak dalam 

melakukan setiap pembelajaran. 

2. Perencanaan yang Dilakukan oleh Guru 

Sebelum melakukan proses pembelajaran setiap guru pasti telah membuat 

rencana atau perencanaan pembelajaran biasa yang disebut dengan (RPP). Setiap 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus membuat perencanaan kegiatan 

proses belajar mengajar sesuai dengan materi yang akan diajarkan, hal tersebut 

agar mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena 

dengan adanya RPP, maka pelaksanaan akan berjalan dengan baik sesuai yang 

diharapkan sehingga tercapai indikator pembelajaran. 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh guru hal ini agar pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik. Dengan begitu, perencanaan sangat penting bagi 

setiap guru sebelum melaksanakan pembelajaran. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan pegangan seorang 

guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu 

dalam proses mengajar agar sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada hari 

itu. Setiap guru sebelum mengajar wajib untuk menyusun RPP secara lengkap 

dan sistematis agar pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, 

memotivasi siswa untuk lebih aktif, dan kemandirian siswa sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa untuk meningkatkan 

berpikir kreatif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sangat penting 
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membuat perencanaan sebelum melakukan proses pembelajaran agar apa yang 

direncanakan dalam pelaksanaaan pembelajaran mendapatkan hasil yang baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Perencanaan yang dilakukan oleh guru sudah dilakukan oleh guru yang 

lainnya juga, hal ini agar guru selalu melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Karena dengan begitu pelaksanaan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Palembang selalu 

mendapatkan acuan atau contoh bagi guru lain agar selalu membuat perencanaan 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan pada tanggal 12 Oktober 2015, 

penulis mengamati aktivitas guru di sekolah yang berkaitan perencanaan yang 

dilakukan oleh guru yaitu pelaksanaan aktivitas guru sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran. Salah satu aktivitas yang dilakukan terkait dengan 

perencenaan yang dilakukan oleh guru adalah membuat perencanaan. 

Perencanaan biasa yang disebut dengan RPP yaitu untuk melaksanakan 

pembelajaran, setelah RPP dibuat kemudian guru melaksanakannya sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan atau dibuat disusun dalam suatu 

perencanaan yang telah ditentukan.6 

Hasil wawancara dengan narasumber TM guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, mengatakan bahwa: 

“Tentu perencanaan sangat penting sebelum melaksanakan 
                                                 

6Observasi, Perencanaan yang Dilakukan oleh Guru, Palembang, 12 Oktober 2015 
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pembelajaran, seorang guru harus membuat perencanaan sebelum 

melakukan proses pembelajaran supaya pelaksanaan pembelajaran 

mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan”. 7 

Sejalan dengan yang di atas, narasumber MS guru kelas V mengatakan 

bahwa: 

“Seorang guru harus membuat perencanaan sebelum melakukan 

pembelajaran, karena perencanaan yang dilakukan oleh guru membantu 

guru dalam melaksanakan pembelajaran agar berjalan dengan lancar 

sesuai dengan perencanaan yang kita buat yang kita inginkan”. 8 

Hasil wawancara dengan narasumber EL mengatakan bahwa: 

“Jika ditanya tentang perencanaan tentu seorang guru harus bisa 

membuat perencanaan sebelum melakukan proses pembelajaran karena 

guru diwajibkan harus bisa membuat perencanaan, karena sebelum 

melakukan proses pembelajaran guru harus terlebih dahulu membuat 

perencanaan agar proses pembelajaran mendapatkan hasil yang efektif 

sesuai dengan perencanaan yang kita buat”.9 

Hasil wawancara ini ditanggapi oleh narasumber NR guru Matematika, 

mengatakan bahwa: 

“Perencanaan yang dilakukan oleh guru harus selalu diterapkan dan 

                                                 
7Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang Wawancara, 12 Oktober 

2015 
8Misradewi, Wali Kelas V A, Pelambang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
9Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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saling mengingatkan kepada guru satu sama lainnya supaya proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, perencanaan harus dibuat oleh 

seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran karena dengan 

adanya kita membuat perencanaan terlebih dahulu agar pembelajaran 

mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan”.10 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan maka dapat penulis 

gambarkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam hal ini sudah 

dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari perencanaan yang dilakukan oleh 

guru dan terlihat dari upaya guru membuat perencanaan sebelum melakukan 

proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar 

dengan adanya membuat perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran, 

pembelajaran mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan 

dengan adanya pembuatan perencanaan sebelum pembelajaran. Dengan demikian, 

perencanaan sangat penting bagi guru sebelum melaksanakan pembelajaran 

supaya hasil pembelajaran mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan 

yang kita inginkan. 

3. Mengontrol Sistem Penerapan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Di dalam proses pembelajaran setiap guru harus selalu mengontrol sistem 

pada penerapan ini, guru harus mengontrol sistem penerapan agar tidak 

melenceng dari materi yang diajarkan. Sistem penerapan ini harus selalu 

dikontrol agar sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dengan adanya sistem 
                                                 

10Nurul Huda, Wali Kelas IV A, Palembang Wawancara, 12 Oktober 2015 
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penerapan ini guru bisa mengontrol keadaan siswa, mengontrol siswa yang tidak 

memperhatikan ke depan, dan guru bisa mengontrol keadaan aktivitas yang 

sedang diajarkan apakah melenceng dari materi atau tidak. 

Di dalam proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan seorang guru harus 

selalu mengontrol keadaan kelas agar selalu dalam keadaan tertib, dengan adanya 

cara sistem penerapan ini pembelajaran menjadi menarik siswa-siswa menjadi 

senang dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu proses pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan, hal ini dikarenakan guru 

selalu mengontrol pada sistem penerapan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Oktober 

2015, diperoleh gambaran tentang mengontrol sistem penerapan yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran yang sedang diajarkan yaitu guru selalu 

mengontrol sistem penerapan yang sedang berlangsung, guru selalu mengontrol 

keadaan kelas, dan guru selalu mengontrol pada sistem perencanaan yang 

diterapkan.11 

Hasil wawancara dengan narasumber TM selaku guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas IV A, mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya kita sudah mempersiapkan perencanaan yang akan 

dilaksanakan membantu kita untuk mengontrol sistem penerapan ini 

                                                 
11Observasi, Mengontrol Sistem Penerapan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Palembang, 12 

Oktober 2015 
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supaya mencapai apa yang kita inginkan”.12 

Narasumber MS selaku guru kelas V, mengatakan bahwa: 

“Kita bisa mengontrol sistem penerapan ini dengan selalu 

memperhatikan kepada siswa, agar siswa selalu terfokus dengan pelajaran 

dengan begitu apa yang kita inginkan bisa tercapai”.13 

Selanjutnya narasumber EL, mengatakan bahwa: 

“Dalam sistem proses penerapan ini kita harus bisa mengontrol 

keadaan siswa terus, untuk terlaksananya proses pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan”.14 

Hal ini diperjelas oleh pernyataan NR yang mengatakan bahwa: 

“Apabila kita sudah mempersiapkan perencanaan sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan mudah kita selalu bisa mengontrol 

keadaan siswa supaya perencanaan yang kita buat berjalan dengan 

lancar”. 15 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa mengontrol sistem penerapan sangat penting 

bagi guru agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan 

dan apa yang kita inginkan, dan sesuai dengan perencanaan yan telah kita buat. 

Mengontrol sistem penerapan ini dapat membantu guru dalam melaksanakan 

                                                 
12Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
13Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
14Ellen, Wali Kelas V B, Palembang Wawancara, 12 Oktober 2015 
15Nurul Huda, Wali Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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pembelajaran untuk selalu mengontrol keadaan siswa, dan keadaan kelas. 

4. Proses Penerapan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru harus mempersiapkan 

perencanaan materi yang akan diajarkan, setelah persiapan sudah disiapkan guru 

melaksanakan pembelajaran dengan proses penerapan yang telah ditentukan atau 

yang telah disiapkan. Ada tiga persiapan sebelum melaksanakan proses 

penerapan pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di dalam 

melaksanakan proses penerapan guru terlebih dahulu melakukan pendahuluan 

atau pembukaan untuk mengawali pelajaran dengan cara mengabsen, 

mengapersepsi, memberikan motivas, dan memberikan pengarahan kepada siswa 

mengenai tentang apa yang akan dipelajari. Setelah itu guru langsung masuk ke 

kegiatan ini yaitu materi yang akan diajarkan, setelah guru menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada yang tidak mengerti. Kemudian setelah semuanya selesai 

guru membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari pada saat itu, dan 

guru mengakhiri pelajaran. 

Setelah proses pembelajaran sebelum pelajaran tersebut selesai waktunya 

guru memberikan tugas soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan dan kemudian 

dikerjakan di rumah. Semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru 

dilaksanakan melalui proses penerapan yang seperti ini, hal ini agar 

mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan untuk 
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meningkatkan berpikir kreatif siswa dalam setiap proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015, 

berkaitan dengan proses penerapan yang dilaksanakan oleh guru, hal ini terlihat 

dari cara guru yang sedang melaksanakan pembelajaran dari pertama guru 

tersebut masuk kelas sampai selesai pelajaran. Guru tersebut melaksanakan 

proses penerapan berjalan dengan baik dan lancar, terlihat dari cara guru 

mengawali pelajaran, menjelaskan materi yang diajarkan, sampai penutup 

memberikan kesimpulan dan memberikan tugas. Semua yang dilaksanakan oleh 

guru tersebut karena dengan adanya guru tersebut membuat perencanaan sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang kita buat dan yang kita 

inginkan.16 

Hasil wawancara dengan narasumber TM guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, mengatakan bahwa: 

“Bagi siswa yang memperhatikan selama proses pelaksanaan 

pembelajaran dalam penerapan ini pasti mendapatkan respon yang baik 

dan bagus dari siswa untuk berpikir kreatif sehingga mereka 

memberanikan diri untuk bertanya dan memberikan pendapat dari 

jawaban yang lainnya”.17 

Sedangkan narasumber MS guru kelas V mengatakan bahwa: 

                                                 
16Observasi, Proses Penerapan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Palembang, 12 Oktober 2015 
17Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober  

2015 
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“Selama proses pembelajaran penerapan keterampilan bertanya dasar 

tersebut siswa langsung merespon dari apa yang dijelaskan oleh guru, 

dengan begitu saya tidak susah lagi dalam melaksanakan pembelajaran 

karena selalu memberikan respon yang baik dari apa yang saya jelaskan”.18 

Berbeda dengan narasumber EL yang memberikan pendapat bahwa: 

“Setiap proses pembelajaran yang kita ajarkan ada siswa yang langsung 

merespon dari apa yang kita jelaskan ada juga siswa yang tidak merespon 

karena kurang mengerti”.19 

Sedangkan narasumber NR berpendapat bahwa: 

“Apa yang telah kita rencanakan setelah dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran tidak seluruhnya tercapai, ada yang tercapai ada pula yang 

tidak tercapai, masalah yang tidak tercapai karena siswa tidak merespon 

apa yang dijelaskan oleh guru karena kurang mengerti”.20 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penerapan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru hal tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila 

mendapatkan respon langsung dari siswa, yang tidak mendapatkan respon 

langsung dari siswa berarti siswa tersebut kurang mengerti dengan materi. Hal 

tersebut terjadi karena proses penerapan pembelajaran keterampilan bertanya 

dasar yang dilaksanakan oleh guru terlaksana sesuai dengan perencanaan yang 

                                                 
18Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
19Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
20Nurul Huda, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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dibuat dan proses melaksanakannya dalam pembelajaran. 

5. Suasana Proses Pelaksanaan Penerapan 

Proses pelaksanaan penerapan pembelajaran keterampilan bertanya dasar 

yang dilakukan oleh seorang guru yang sedang mengajar yaitu untuk 

mendapatkan hasil sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Hal ini dilakukan 

guru dalam proses pelaksanaan penerepan pembelajaran agar mendapat suasana 

yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Agar mendapatkan suasana yang aktif, 

efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran hal ini tergantung pada 

cara guru menjelaskan materi apakah cara guru menyampaikannya selalu serius, 

apakah dengan diselangi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar siswa 

tidak terlalu jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru harus aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran agar 

mendapatkan suasana yang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, 

dengan penerapan ini guru dituntut agar selalu aktif dan menciptakan suasana 

yang baru untuk menarik perhatian siswa. Diantara guru dan siswa harus terjalin 

hubungan komunikasi timbal balik agar mendapatkan suasana pembelajaran 

dengan baik. Dengan adanya guru menciptakan suasana yang baru dalam 

melaksanakan pembelajaran maka suasana proses pelaksanaan penerapan akan 

mendapatkan hasil yang baik, yang bisa menjadikan motivasi bagi siswa dan 

guru. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 12 



 87

Oktober 2015, berkaitan dengan suasana proses pelaksanaan penerapan yang 

dilaksanakan oleh guru, hal ini terlihat dari pembelajaran yang sedang diajarkan 

oleh guru. Penulis melihat bahwa suasana proses pelaksanaan penerapan yang 

dilakukan oleh guru dapat menarik perhatian siswa karena guru aktif untuk 

menciptakan suasana-suasana yang bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa 

tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran dan siswa menjadi senang. Dengan 

adanya guru menciptakan suasana-suasana yang baru guru bisa mendapatkan 

langsung hasil dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.21 

Hasil wawancara dengan narasumber TM mengatakan bahwa: 

“Pada tahap pendahuluan guru melakukan kegiatan apersepsi yaitu 

dengan terlebih dahulu menyapa siswa dengan salam, guru mengabsen 

kehadiran siswa, kemudian guru memfokuskan siswa untuk menyiapkan 

pikiran siswa untuk memasuki pembelajaran dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang berhubungan dengan materi 

yang akan dipelajari”.22 

Selanjutnya narasumber MS berpendapat bahwa: 

“Langkah pendahuluan yang saya lakukan yaitu dengan menyapa siswa 

dengan mengucapkan salam, mengabsen kehadiran siswa menanyakan 

siapa yang tidak hadir, setelah mengabsen kehadiran siswa mengapersepsi 

                                                 
21Observasi, Suasana Proses Pembelajaran Penerapan Ketereampilan Bertanya Dasar, Palembang, 12 

Oktober 2015 
22Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
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pelajaran yang minggu lalu untuk mengetahui pengetahuan peserta didik 

apakah masih ingat atau tidak, setelah itu guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari”. 23 

Sedangkan narasumber EL dan NR mereka mempunyai pendapat yang sama, 

mengatakan bahwa: 

“Saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan yang 

dibuat agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

menciptakan suasana yang menarik bagi siswa dan dapat memotivasi 

siswa”.24 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

peneliti dapat simpulkan bahwa suasana proses pelaksanaan penerapan yang 

dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. 

Terbukti dari proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam setiap 

pembelajaran, setiap guru mempunyai cara masing-masing untuk mendapatkan 

hasil yang baik dan menarik perhatian siswa. Suasana yang diciptakan oleh guru 

dapat tercapai atau tidaknya itu semua tergantung pada cara guru melaksanakan 

pembelajaran. 

6. Hambatan Selama Proses Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Di dalam proses pelaksanaan penerapan pembelajaran setiap guru pasti 

                                                 
23Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
24Ellen dan Nurul Huda, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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mengalami hambatan-hambatan yang tidak diinginkan, pelaksanaan 

pembelajaran yang sedang kita ajarkan sering adanya sedikit hambatan-hambatan 

yang tidak diinginkan. Hambatan ini terjadi dari siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran, guru tidak tahu apakah siswa yang tidak memperhatikan tersebut 

kurang mengerti dengan materi pelajaran, atau jenuh dalam mengikuti pelajaran 

tersebut, atau tidak senang dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Dengan demikian, walaupun guru sudah membuat perencanaan sebelum proses 

pelaksanaan pembelajaran tetapi masih ada sedikit hambatan-hambatan yang 

tidak diinginkan. Dengan adanya guru selalu mengontrol sistem penerapan, 

keadaan siswa, keadaan kelas, dari situlah guru bisa melihat apakah terjadi 

hambatan-hambatan dari siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, yang jenuh 

mengikuti pelajaran sehingga mengobrol dengan temannya. Guru bisa mengntrol 

semuanya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menegur siswa 

memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi, dengan begitu supaya 

pelajaran-pelajaran selanjutnya siswa tersebut tidak mengulanginya lagi sehingga 

tidak terjadi lagi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. 

Guru selalu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat agar mendapatkan hasil yang baik sesuai apa yang diinginkan, 

tetapi segala sesuatu pasti ada kekurangannya di sini guru mendapatkan sedikit 

hambatan yang tidak diinginkan. Siswa masih ada yang tidak memperhatikan 

guru yang sedang mengajar hal ini tidak diinginkan oleh guru terjadi, tetapi hal 
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tersebut terjadi pada siswa, guru tidak mengerti apakah siswa tersebut tidak 

mengerti dengan materi pelajaran atau bosan dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan 

pembelajaran, hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pembelajaran yang sedang 

diajarkan oleh guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terlihat bahwa di 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran masih ada hambatan-hambatan yang 

dijalani oleh guru selama proses pelaksanaan pembelajaran ini terjadi dari siswa 

yang kurang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi yang 

diajarkan.25 

Hasil wawancara dengan narasumber TM guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, mengatakan bahwa: 

“Guru sedikit mendapatkan hambatan-hambatan selama proses 

pembelajaran penerapan berlangsung masih ada siswa yang tidak 

memberikan respon dari apa yang telah saya jelaskan karena siswa kurang 

mengerti dari penjelasan guru, guru tidak tahu apakah ini kesalahan dari 

siswa atau siswa yang malas untuk belajar”.26 

Menurut pendapat narasumber MS, EL, dan NR mereka mempunyai 

pendapat yang sama yaitu mengatakan bahwa: 

                                                 
25Observasi, Hambatan Selama Proses Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Palembang, 12 

Oktober 2015 
26Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
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“Saya pikir hambatan-hambatan yang terjadi pada siswa yang tidak 

kita inginkan itu ada pada diri guru dalam melaksanakan proses 

pelaksanaan pembelajaran, apabila kita dari awal memberikan respon yang 

baik kepada siswa maka siswa pasti memberikan respon balik kepada guru 

karena dari awal guru memberikan pujian, motivasi sebelum melaksanakan 

pembelajaran”.27 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

peneliti dapat menggambarkan bahwa hambatan-hambatan selama proses 

pelaksanaan pembelajaran dari yang peneliti lihat bahwa selama proses 

pelaksanaan pembelajaran ada guru yang mendapatkan hambatan ada juga guru 

yang tidak mendapatkan hambatan selama proses pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. Dengan adanya guru selalu mengontrol dalam sistem penerepan 

pembelajaran, guru bisa mengetahui siswa yang kurang memperhatikan pelajaran 

maka dari situlah guru mendapatkan hambatan atau tidak selama proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

7. Dukungan dari Pihak Lain 

Di dalam pelaksanaan pembelajaran disetiap sekolah pasti menginginkan 

cara pembelajaran yang baik supaya orang lain memandangnya baik, tentu pada 

setiap sekolah menginginkan hasil pembelajaran yang baik. Dukungan dari pihak 

lain sangat dibutuhkan untuk melakukan apa pun apalagi dalam proses 

pembelajaran, dalam melaksanakan segala hal apapun tentu itu semua harus 
                                                 

27Misradewi dkk, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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mendapatkan dukungan dari pihak lain untuk tercapainya sebuah pelaksanaan 

yang akan dilaksanakan akan mendaptkan hasil yang maksimal. Dukungan dari 

pihak lain sangat dibutuhkan agar apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Di dalam proses penerapan keterampilan bertanya dasar dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sebelum melaksanakannya guru telah mendapatkan dukungan dari 

pihak lain untuk melaksanakannya dan agar mendapatkan hasil yang maksimal 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Di dalam segala hal suatu apa pun 

dukungan dari pihak lain sangat dibutuhkan agar pembelajaran mendapatkan 

hasil yang baik, hal ini bisa menjadikan siswa lebih menyenangkan karena 

penerapan keterampilan bertanya dasar yang diterapkan dalam pembelajaran juga 

mendapatkan dukungan dari orangtua siswa-siswi. Hal ini karena menjadikan 

siswa-siswi tersebut menjadi lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa-siswi menjadi berani dalam memberikan jawaban maupun 

untuk bertanya materi yang belum mengerti. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 

Oktober 2015, berkaitan dengan proses pembelajaran yang harus mendapatkan 

dukungan dari pihak lain, terlihat dari sebelum dan sesudah melaksanakan proses 

pembelajaran penerapan keterampilan bertanya dasar yang telah dilaksanakan 

oleh guru sudah mendapatkan dukungan baik dari pihak sekolah maupun 

dukungan dari orangtua siswa. Dengan adanya telah mendapatkan dukungan dari 



 93

pihak lain maka proses pembelajaran penerapan keterampilan dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan karena sudah mendapatkan 

dukungan dari pihak lain.28 

Hasil wawancara dengan keempat narasumber TM, MS, EL, dan NR bahwa 

mereka memberikan pendapat yang sama, mengatakan bahwa: 

“Penerapan ini sangat mendapatkan dukungan dari pihak lain 

terutama dari kepala sekolah, karena dengan adanya cara pelaksanaan 

penerapan yang seperti ini bisa lebih membantu siswa untuk lebih berpikir 

kreatif dalam mengajukan pertanyaan dan membantu siswa untuk lebih 

berpikir kreatif lagi dalam setiap proses pembelajaran”.29 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 

keempat narasumber, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari pendapatan 

keempat narasumber tersebut bahwa proses pembelajaran penerapan 

keterampilan bertanya dasar sudah mendapatkan dukungan dari pihak sekolah 

terutama dari kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung dengan adanya 

penerapan keterampilan bertanya dasar dalam setiap pembelajaran, karena bisa 

membantu siswa untuk meningkatkan dalam berpikir kreatif pada setiap 

pembelajaran. 

8. Hasil Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh 

                                                 
28Observasi, Dukungan dari Pihak Lain, Palembang, 12 Oktober 2015 
29Temu dkk, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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suatu sekolah karena evaluasi itu merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran pada khususnya dan sistem pendidikan pada umumnya atau bisa 

dikatakan juga kegiatan yang tidak mungkin dielakan dalam proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan pendidikan, evaluasi itu sering digunakan karena dalam suatu 

periode atau kegiatan itu perlu mengetahui hasil atau prestasi yang sudah dicapai 

oleh siswa. Evaluasi dalam setiap pembelajaran wajib dilakukan oleh guru 

kepada siswa agar untuk mengetahui hasil pembelajaran yang diketahui oleh 

siswa selama mengikuti pembelajaran, evaluasi bisa berbentuk tes tertulis 

maupun tes lisan. Evaluasi tes tertulis biasa dilakukan setelah melaksanakan 

pembelajaran dengan cara pemberian tugas soal latihan, sedangkan tes lisan bisa 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru sudah berjalan dengan baik dan 

lancar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, guru melaksanaknanya 

dengan menggunakan teknis tes tertulis dan teknik tes lisan. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dipelajari, hasil evaluasi ini dibuat untuk dijadikan tolak ukur pengetahuan 

siswa terhadap pembelajaran supaya pengetahuan siswa untuk lebih ditingkatkan 

lagi dalam berpikir kreatif. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh guru hal ini 

terlihat dalam proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan yaitu guru 
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melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan dua cara yaitu 

tes tertulis dan tes lisan, tes tertulis dilakukan setelah guru membacakan 

kesimpulan, sedangkan tes lisan dilakukan guru pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hasil evaluasi ini dilakukan dengan dua cara untuk mempermudah 

guru mengetahui hasil evaluasi pembelajaran yang diberikan pada siswa.30 

Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada narasumber TM dan MS 

mereka mempunyai pendapat yang sama, mengatakan bahwa: 

“Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan 

teknik menanyakan langsung atau teknik tes lisan kepada siswa, dan juga 

menggunakan teknik tertulis dengan memberikan tugas soal latihan berupa 

pilihan ganda atau esay”.31 

Sedangkan menurut narasumber EL dan NR mereka mempunyai pendapat 

yang sama berbeda dengan pendapat TM dan MS, mengatakan bahwa: 

“Teknik evaluasi yang digunakan dengan teknik lisan dan teknik 

tertulis untuk mempermudah siswa melaksanakan hasil evaluasi. Teknik 

lisan langsung diberikan setelah penjelasan dari guru sedangkan teknik 

tertulis diberikan setelah penjelasan dari guru selesai baru diberikan tugas 

soal latihan yang harus dikerjakan sendiri-sendiri”.32 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 

narasumber, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari hasil evaluasi yang 

                                                 
30Observasi, Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Palembang, 12 Oktober 2015 
31Temu dan Misradewi, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
32Ellen dan Nurul Huda, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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dilakukan oleh guru sudah dilakukan dengan baik menurut perencanaan yang 

dibuat dan berdasarkan teknik yang digunakan. Guru melaksanakannya sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan lancar, hampir 

semua narasumber melaksanakannya dengan cara yang sama menggunakan 

teknik tes tertulis dan teknik tes lisan. Hal ini agar mempermudah guru untuk 

melakukan evaluasi, dan juga mempermudah siswa untuk mengetahui 

pengetahuan siswa pada saat proses pembelajaran. 

9. Standar Nilai Evaluasi Penerapan 

Penilaian adalah hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar, 

sementara evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan 

pencapaian tujuan suatu program. Adapun tujuan penilaian meliputi: 1) menilai 

kemampuan individual melalui tugas tertentu, 2) menentukan kebutuhan 

pembelajaran, 3) membantu dan mendorong siswa, 4) membantu dan mendorong 

guru untuk mengajar yang lebih baik, 5) menentukan strategi pembelajaran, 6) 

meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai salah satu bagian yang penting dalam 

rangkaian proses pendidikan dan pengajaran, dapat dikatakan semua kegiatan 

pendidikan dan pengajaran baik tidaknya ditentukan oleh penilaian, dan tentunya 

di dalam praktiknya tidak melihat hasil baiknya saja tetapi juga harus melihat 

kriteria atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian, yaitu: 1) penilaian 

harus mencakup kemampuan, pengetahuan, dan sikap siswa, 2) menggunakan 

berbagai cara penilaian pada waktu kegiatan belajar sedang berlangsung, 3) 
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pemilihan alat dan jenis penilaian berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, 4) 

mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian, misal pemberian umpan balik, 

memberikan laporan pada orangtua, dan pemberian informasi pada siswa tentang 

tingkat keberhasilan belajarnya, 5) alat penilaian harus mendorong kemampuan 

penalaran dan kreativitas siswa, misalnya tes tertulis uraian, portopolio, hasil 

karya siswa, observasi dan lain-lain. 

Standar nilai evaluasi dalam penerapan ini telah dilaksanakan guru 

berdasarkan perencanaan yang telah direncanakan sebelum melakukan 

pembelajaran agar standar nilai evaluasi dalam penerapan ini dapat tercapai 

sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini terlihat dari guru sudah 

melaksanakannya dengan baik sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan 

teknik evaluasinya, dan guru melaksanakannya dengan benar karena mengikuti 

prosedur yang benar supaya standar nilai evaluasi dalam penerapan mendapatkan 

acuan untuk guru yang lain untuk melaksanakannya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan standar nilai evaluasi penerapan keterampilan bertanya 

dasar, hal ini terlihat dalam proses pembelajaran guru telah melaksanakan 

penilaian evaluasi sudah berdasarkan prosedur yang benar. Guru 

melaksanakannya dengan mengikuti prosedur yang telah dibuat sesuai dengan 

perencanaan agar standar nilai evaluasi dalam penerapan ini dapat tercapai sesuai 

dengan apa yang kita inginkan, dengan cara melakukan penilaian seperti ini guru 
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telah mempermudah siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.33 

Hasil wawancara dengan narasumber TM guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, mengatakan bahwa: 

“Dengan seringnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya sangat membantu dan memenuhi standar nilai yang ingin dicapai 

sesuai dengan perencanaan yang kita inginkan”.34 

Selanjutnya narasumber MS guru kelas V, mengatakan bahwa: 

“Penilaian terhadap para peserta didik saya lebih sering melakukan 

dengan memberikan tugas soal latihan untuk memenuhi standar nilai 

evaluasi penerapan yang telah dipelajari”.35 

Berbeda dengan narasumber EL yang berpendapat bahwa: 

“Penilaian terhadap siswa saya lebih sering dengan menggunakan 

teknik lisan dengan memberikan pertanyaan langsung dalam proses 

pembelajaran agar membiasakan siswa untuk bertanya dan berpikir 

kreatif”. 36 

Sedangkan narasumber NR mengatakan bahwa: 

“Teknik penilaian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan 

teknik lisan, dan teknik penugasan, saya memberikan penilaian dengan 

teknik lisan selama dalam proses pembelajaran sedangkan teknik 

                                                 
33Observasi, Standar Nilai Evaluasi Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar, Palembang, 12 Oktober 2015 
34Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
35Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
36Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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penugasan saya berikan untuk tugas di rumah untuk melihat 

masalah-masalah yang ada hubungan dengan materi yang dipelajari”. 37 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa standar nilai evaluasi penerapan 

yang dilakukan oleh guru hampir semua menggunakan dengan teknik tes tertulis, 

tes lisan, dan penugasan, cuman berbeda cara penyampaiannya saja. Evaluasi 

yang dilakukan oleh guru adalah untuk mencapai standar nilai yang telah 

ditentukan untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa dalam setiap pembelajaran. 

10. Hasil Penerapan yang Efektif dan Efisien bagi Siswa 

Pembelajaran memang harus tidak dilakukan secara sembarangan, 

diperlukan mulai dari perencanaan yang matang, pembuatan perangkat 

pembelajaran, pemilihan strategi, media, teknik, metode pembelajaran, hingga 

evaluasi pembelajaran yang semua itu saling berkesinambungan. Salah satu yang 

perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah penggunaan metode-metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan peserta didiknya agar dalam 

pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lancar. Penggunaan model 

pembelajaran ini juga disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan sehingga 

kesesuaian antara keduanya dan semua komponen menjadi tepat guna. 

Hasil pembelajaran penerapan keterampilan bertanya dasar yang dilakukan 

oleh guru telah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat, pembelajaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam 
                                                 

37Nurul Huda, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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rencana. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien 

adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan secara maksimal dengan penggunaan 

komponen pembelajaran yang minimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan hasil penerapan yang efektif dan efisien bagi siswa, hal 

ini dari yang peneliti lihat dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru bahwa pembelajaran penerapan keterampilan bertanya dasar ini telah 

berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga 

pembelajaran ini mendapatkan hasil yang baik sesuai pembelajaran yang efektif 

dan efisien bagi siswa, dengan hal ini telah terlaksana dengan baik.38 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber TM mengatakan bahwa: 

“Siswa diberikan bimbingan dan pengarahan terhadap proses 

pelaksanaan penerapan ini agar dapat bertanya dan menjawab pertanyaan 

dengan baik, dan untuk melatih siswa harus selalu lebih berpikir kreatif, 

dengan begitu pelaksanaan penerapan ini mendapatkan hasil yang kita 

inginkan sesuai perencanaan”.39 

Sedangkan narasumber MS dan NR mempunyai pendapat sama, yang 

mengatakan bahwa: 

“Setiap proses pembelajaran guru selalu memberikan arahan kepada 

                                                 
38Observasi, Hasil Penelitian yang Efektif dan Efisien bagi Siswa, Palembang, 12 Oktober 2015 
39Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
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siswa untuk selalu memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, dengan 

begitu kita bisa mendapatkan hasil apa yang kita inginkan, dan guru harus 

selalu mengontrol siswa selama proses pembelajaran agar berjalan dengan 

tertib”. 40 

Berbeda dengan narasumber EL yang mempunyai pendapat bahwa: 

“Guru melaksanakan proses penerapan pembelajaran sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan akan tetapi siswa tidak memberikan respon 

yang baik sehingga guru tidak mendapatkan hasil apa yang guru 

inginkan”. 41 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa hasil penerapan yang efektif dan efisien bagi 

siswa yang dilaksanakan oleh guru bahwa terlaksana dengan baik sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan walaupun ada sedikit hambatan-hambatan yang 

dialami oleh guru. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang efektif dan 

efisien bagi siswa. 

11. Peran Guru dalam Menerapkan Keterampilan 

Proses pembelajaran tentu tak akan pernah lepas dari peran seorang guru. 

Guru memegang peran penting dalam proses pembelajaran ini, karena 

sebenarnya tidak ada sistem yang bodoh melainkan guru yang belum menerapkan 

                                                 
40Misradewi dan Nurul Huda, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
41Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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strategi ataupun metode yang tepat, dengan kata lain, guru belum memegang 

perannya dengan baik. Guru yang baik adalah mereka yang mampu memegang 

tugas, amanah, dan perannya dengan baik pula. Dengan begitu tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri akan tercapai dan prosesnya tentu berjalan strategis. 

Kadang, kita mengenal seorang guru hanya sebagai seseorang yang mengajarkan 

suatu pengetahuan tertentu, akan tetapi sebenarnya, seorang guru itu selain 

berperan sebagai pengajar, karena memang itu tugas utamanya, ia juga memiliki 

berbagai peran serta tugas dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu 

seorang guru dituntut untuk profesional sejalan dengan perannya itu. 

Peran seorang guru dalam proses pembelajaran adalah sangat penting karena 

pembelajaran tidak akan terlaksana kalau tidak ada guru, di dalam pendidikan 

guru dan siswa itu saling berkaitan tidak ada guru berarti siswa tidak bisa belajar, 

tidak ada siswa berarti guru tidak bisa mengajar. Oleh karena itu, guru dan siswa 

saling membutuhkan dan peran seorang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan peran guru dalam menerapkan keterampilan pada 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan, hal ini bahwa dalam setiap 

proses pembelajaran peran seorang guru sangat penting sangat dibutuhkan, 

karena kalau tidak ada guru proses pembelajaran tidak akan terlaksana, apabila 

proses pembelajaran tidak terlaksana siswa-siswi akan menjadi ribut di kelas dan 
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terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.42 

Hasil wawancara dengan narasumber TM, mengatakan bahwa: 

“Peran seorang guru dalam pelaksanaan penerapan keterampilan 

bertanya dasar ini sangat penting karena melatih guru agar lebih aktif 

dalam setiap proses pembelajaran, dan lebih memberikan semangat 

motivasi terhadap siswa sebelum maupun sesudah dalam proses 

pembelajaran”.43 

Selanjutnya narasumber MS memiliki pendapat yang berbeda, mengatakan 

bahwa: 

“Di dalam setiap proses pembelajaran peran guru sangat penting 

karena guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, kalau tidak ada guru murid sering berantem dan 

ribut”. 44 

Berbeda dengan narasumber EL yang mengatakan bahwa: 

“Guru harus selalu ada dalam setiap proses pembelajaran karena guru 

harus memperhatikan siswa, dan menjaga murid agar selalu tenang dalam 

proses pembelajaran kalau tidak begitu murid akan bermain-main didalam 

kelas”.45 

Sedangkan narasumber NR berpendapat bahwa: 

                                                 
42Observasi, Peran Guru dalam Menerapkan Keterampilan, Palembang, 12 Oktober 2015 
43Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
44Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
45Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 



 104

“Dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru harus lebih aktif karena 

guru sangat penting dan mempunyai tanggung jawab dalam mengajar, oleh 

karena itu guru harus tepat waktu apabila ada jam mengajar karena 

apabila guru terlambat masuk kelas siswa-siswi akan ribut bermain dengan 

teman-temannya”.46 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa peran seorang guru dalam proses pembelajaran 

itu sangatlah penting karena tidak ada guru pembelajaran tidak akan terlaksanan, 

dan siswa tidak bisa melaksanakan belajar kalau tidak ada guru. Oleh karena itu, 

guru dan siswa sangatlah penting dalam satuan pendidikan karena guru dan siswa 

sangat berkaitan karena guru memerlukan siswa dan siswa memerlukan guru. 

12. Dukungan dari Kepala Sekolah 

Keterlibatan kepala sekolah dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak 

dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pembinaan terhadap para guru dan 

upaya penyediaan sarana belajar yang diperlukan. Kepala sekolah sebagai 

komunikator bertugas menjadi perantara untuk meneruskan instruksi kepada guru, 

serta menyalurkan aspirasi personel kepala sekolah instansi kepada para guru, 

serta menyalurkan aspirasi personel sekolah kepada instansi vertikal maupun 

masyarakat. Pola komunikasi dari sekolah pada umumnya bersifat kekeluargaan 

dengan memanfaatkan waktu senggang mereka. 

Di dalam pembelajaran setiap sekolah itu pasti mendapatkan dukungan dari 
                                                 

46Nurul Huda, Wali Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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kepala sekolah karena segala hal yang dilakukan oleh guru pasti harus 

dikomunikasikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu agar proses 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan yang telah 

ditetapkan dan memenuhi standar nilai yang diinginkan. Pada saat setiap proses 

pembelajaran kepala sekolah secara tidak langsung pasti memantau setiap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang sedang mengajar agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dengan dukungan dari kepala sekolah hal ini terlihat dari setiap 

proses pembelajaran kepala sekolah pasti mengontrol keadaan kelas yang sedang 

belajar, sebelum dan sesudah melaksanakan tugas mengajar guru sering 

melakukan komunikasi kepada kepala sekolah mengenai proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan apakah ada hambatan-hambatan, apakah ada kendala 

pada saat mengajar, apakah ada kesulitan dari siswa, ini semua dilakukan demi 

kelancaran dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar setiap 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.47 

Hasil wawancara dengan narasumber TM selaku guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, mengatakan bahwa: 

“Kepala sekolah sangat mendukung program-program yang dilakukan 

oleh guru, kepala sekolah mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh 

                                                 
47Observasi, Dukungan dari Kepala Sekolah, Palembang, 12 Oktober 2015 
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guru tersebut itu semua demi kebaikan siswa, guru, dan pihak sekolah”.48 

Berbeda dengan narasumber MS yang mempunyai pendapat bahwa: 

“Dari kepala sekolah sangat mendukung dengan adanya program 

penerapan keterampilan bertanya dasar ini untuk meningkatkan berpikir 

kreatif siswa, dan juga bisa bagi guru-guru yang lain untuk menerapkan 

penerapan keterampilan ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 

setiap proses pembelajaran”.49 

Selanjutnya dengan narasumber EL dan NR mempunyai pendapat yang sama, 

mengatakan bahwa: 

“Segala sesuatu pasti mendapatkan dukungan dari kepala sekolah 

karena apa yang kita lakukan itu semua buat kebaikan siswa, guru, dan 

pihak sekolah asalkan itu semua benar”.50 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa setiap proses pembelajaran yang dilakukan guru 

pada saat melaksanakan pembelajaran pasti mendapatkan dukungan dari kepala 

sekolah, tidak hanya dalam setiap proses pembelajaran apa yang sering dilakukan 

oleh guru pasti mendapatkan dukungan dari kepala sekolah asalkan itu semua 

membawa untuk kebaikan bagi siswa, guru, dan pihak sekolah. Dengan demikian, 

segala hal sesuatu apapun yang dilakukan oleh guru baik itu untuk mengajar 

                                                 
48Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
49Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
50Ellen dan Nurul Huda, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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ataupun yang lain pasti mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. 

13. Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara 

individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan 

berbagai sarana dan prasarana belajar. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan 

berbagai sumber belajar baik yang di desain khusus untuk keperluan pelaksanaan 

pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat 

dimanfaatkan. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi untuk membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep yang abstrak. Penerapan pembelajaran di sekolah menggunakan 

buku ajar yang sudah ada saat ini demikian pula cara guru membelajarkannya. 

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah saat ini masih digunakan untuk 

proses pembelajaran, sampai saat ini guru yang akan mengajar masih 

menggunakan buku yang ada di sekolah yang masih layak di pakai karena 

fasilitas yang ada di sekolah seperti buku dan yang lainnya masih bagus dan 

masih bisa digunakan jadi guru melaksanakan proses pembelajaran menggunakan 

buku yang ada di sekolah. Apabila guru akan menggunakan media guru tersebut 

harus membuat media tersebut yang akan digunakan pada saat mengajar karena 

di sekolah masih kurang dengan menggunakan media karena yang akan di pakai 

tidak ada. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 

Oktober 2015, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini 

terlihat dari fasilitas yang ada di sekolah guru pada saat mengajar menggunakan 

buku yang sudah ada pada saat itu. Karena fasilitas yang ada di sekolah masih 

kurang, seperti media-media masih belum ada apabila guru akan menggunakan 

media guru terlebih dahulu membuatnya dengan sederhana. Guru mengajar 

dengan menggunakan buku yang telah ada pada saat itu untuk mempermudah 

proses pembelajaran.51 

Hasil wawancara dengan narasumber TM, mengatakan bahwa: 

“Dalam setiap proses pembelajaran fasilitas yang kami gunakan dengan 

menggunakan buku paket yang dipinjamkan kepada siswa untuk 

mempermudah proses pembelajaran karena dengan menggunakan buku 

paket saja sudah cukup dan membantu dalam belajar”.52 

Selanjutnya dengan narasumber MS dan NR mempunyai pendapat yang 

sama, mengatakan bahwa: 

“Dalam proses pembelajaran fasilitas yang ada di sekolah seperti buku 

bagi saya tidak cukup, jadi saya selalu membuat media tambahan sebelum 

melakukan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan”. 53 

Berbeda dengan pendapat narasumber EL, yang mengatakan bahwa: 

                                                 
51Observasi, Sarana dan Prasarana, Palembang, 12 Oktober 2015 
52Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 

2015 
53Misradewi dan Nurul Huda, Guru Kelas, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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“Bagi sarana dan prasarana seperti buku yang terutama dan lebih 

penting sudah diberikan setiap kelas dan setiap mata pelajaran, tetapi ada 

juga mata pelajaran yang tidak diberikan fasilitas buku kitab karena tidak 

ada, oleh karena itulah guru membuat media sendiri untuk membantu 

proses pembelajaran”.54 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih 

kurang, karena masih kurang selain buku paket guru menggunakan media lain 

yang di buat secara sederhana sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Karena 

buku saja tidak cukup untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, dengan 

adanya guru membuat media yang lain supaya dapat membantu siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

14. Dari Siswa Sendiri 

Dalam proses pembelajaran ini siswa harus siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya di mungkinkan untuk bekerja baik 

secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal. Siswa harus siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif misalnya diskusi 

kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Pada saat 

sebelum melakukan pekerjaan yang diberikan guru siswa dibimbing dan 

diarahkan pada materi yang akan dilaksanakan oleh siswa sebelum melaksanakan 

tugasnya. 
                                                 

54Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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Setiap proses pembelajaran siswa selalu diberikan arahan dulu sebelum 

melakukan pembelajaran ataupun sebelum mengerjakan tugas, siswa di bimbing 

dan diarahkan agar siswa-siswi senang dalam mengikuti pelajaran. Apabila 

siswa-siswi senang mengikuti pelajaran pelaksanaan pemberian tugas kepada 

siswa akan terlaksana dengan baik dengan adanya telah diarahkan sebelum 

melakukan pembelajaran, dan tidak akan mempersulit guru dan siswa terhadap 

hasil belajarnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Oktober 

2015, berkaitan dari siswa sendiri, hal ini terlihat dalam proses pembelajaran 

pada saat dilaksanakan guru memberikan arahan kepada siswa sebelum 

mengerjakan tugas yang diberikan guru agar siswa-siswi senang untuk 

mengerjakannya. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah guru dan siswa 

terhadap hasil apa yang dikerjakan siswa-siswi, dan membuat siswa senang 

mengerjakannya, hal ini membantu siswa-siswi termotivasi dalam mengikuti 

pelajaran dan untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa.55 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber TM, mengatakan 

bahwa: 

“Siswa-siswi senang mengikuti pelajaran karena sebelum proses 

pembelajaran dimulai guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa supaya siswa semangat untuk memulai pelajaran pada saat itu”.56 

                                                 
55Observasi, Dari Siswa Sendiri, Palembang, 12 Oktober 2015 
56Temu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 
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Sedangkan pendapat narasumber MS mengatakan bahwa: 

“Dalam proses pembelajaran siswa senang mengikuti pelajaran apabila 

guru mengajar sambil memberikan permainan yang berhubungan dengan 

materi supaya siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran”. 57 

Selanjutnya pendapat narasumber EL mengatakan bahwa: 

“Guru harus kreatif untuk menciptakan suasana belajar menjadi 

menarik supaya siswa tidak bosan mengikuti pelajaran, dengan begitu 

untuk pelajaran selanjutnya siswa senang untuk belajar dan semangat 

mengikuti pelajaran karena guru memberikan suasana yang berbeda-beda 

dalam pembelajaran yang berbeda pula”.58 

Berbeda dengan pendapat narasumber NR yang mengatakan bahwa: 

“Bagi peserta didik sendiri terhadap pembelajaran ini mereka sangat 

senang karena mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran dan melatih 

mereka dalam memberanikan diri dalam berbicara untuk bertanya, dan 

juga melatih mereka dalam berpikir kreatif”. 59 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya proses pembelajaran penerapan 

keterampilan bertanya dasar ini siswa menjadi senang dalam mengikuti 

pembelajaran karena siswa di bimbing dan diarahkan pada materi yang akan 

                                                                                                                                           
2015 

57Misradewi, Wali Kelas V A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
58Ellen, Wali Kelas V B, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
59Nurul Huda, Wali Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 12 Oktober 2015 
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diajarkan dengan menggunakan media-media yang telah di buat oleh guru. 

Dengan begitu siswa senang mengikuti pelajaran karena guru memberikan 

suasana-suasana yang menarik setiap pembelajaran yang berbeda. 

B.  Implikasi Penerapan Keterampilan Bertanya Dasar untuk Meningkatkan 

 Berpikir Kreatif Siswa 

Implikasi pembelajaran pada penerapan keterampilan bertanya dasar untuk 

meningkatkan berpikir kreatif siswa pada materi pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Senang Bertanya-tanya 

Senang adalah ungkapan rasa gembira seseorang terhadap apa yang telah 

dikerjakan atau dilakukan.60  Di dalam proses pembelajaran penerapan 

keterampilan bertanya dasar ini guru di tuntut untuk membuat pembelajaran 

menjadi menarik untuk menarik perhatian siswa, dengan begitu siswa senang 

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru mengenai materi yang di 

pelajari. Guru harus kreatif untuk membuat suasana kelas menjadi menarik pada 

saat dalam proses pembelajaran karena dengan begitu siswa senang mengikuti 

pembelajaran dan aktif untuk bertanya-tanya, pembelajaran dengan penerapan 

keterampilan bertanya dasar ini yaitu supaya siswa-siswi aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan senang bertanya-tanya kepada guru, hal ini untuk 

meningkatkan berpikir kreatif bagi siswa. 

                                                 
60Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 910 
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Siswa harus aktif dalam mengikuti pembelajaran ini karena dalam 

pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menuntut siswa dan guru menjadi 

aktif dan menarik, pembelajaran ini dilaksanakan tidak harus dengan serius tetapi 

guru membuat suasana menjadi menarik agar siswa tidak tegang dalam 

mengikuti pembelajaran yang dilakukan, guru membuat suasana pembelajaran 

menjadi menarik, senang bagi siswa, siswa senang untuk mengikuti pembelajaran, 

dan siswa senang bertanya-tanya kepada guru mengenai materi yang di pelajari. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Oktober 

2015, yang berkaitan dengan siswa dalam proses pembelajaran apakah siswa 

senang bertanya-tanya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, hal ini terlihat 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahwa siswa 

sangat aktif senang bertanya-tanya kepada guru mengenai materi yang di pelajari 

karena guru telah menciptakan suasana yang menarik perhatian siswa tetapi di 

sisi lain ada juga siswa yang tidak senang untuk bertanya dan memilih diam 

saja.61 

Hasil wawancara dengan siswa-siswi mengenai apakah mereka senang 

bertanya-tanya dalam pembelajaran, narasumber S1 mengatakan bahwa: 

“Saya sangat senang bertanya-tanya dalam pembelajaran ini karena 

guru memberikan suasana pembelajaran yang menarik sehingga kami tidak 

bosan dalam mengikuti pembelajaran”.62 

                                                 
61Observasi, Senang Bertanya-tanya Siswa Terhadap Pembelajaran, Palembang, 13 Oktober 2015 
62Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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Narasumber S2 mengatakan bahwa: 

“Pembelajaran yang seperti ini membuat saya senang bertanya-tanya 

karena cara guru mengajar sambil bermain-main jadi kami tidak bosan 

mengikuti pembelajaran”.63 

Sedangkan narasumber S3 dan S4 memiliki pendapat yang sama, yang 

mengatakan bahwa: 

“Kami tidak senang bertanya dalam setiap proses pembelajaran karena 

kami malas untuk bertanya dan kami memilih diam saja kalau guru 

mengajar”.64 

Berbeda dengan narasumber S5 yang mengatakan bahwa: 

“Saya senang bertanya-tanya tergantung dengan guru dan mata 

pelajaran karena kalau saya senang dengan guru dan mata pelajaran saya 

pasti senang untuk bertanya-tanya tetapi kalau saya tidak senang saya 

malas untuk bertanya-tanya”.65 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa dari yang peneliti lihat dalam proses 

pembelajaran bahwa terdapat ada siswa yang senang bertanya-tanya tetapi ada 

juga siswa yang tidak senang bertanya-tanya memilih diam saja pada saat proses 

pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana 

pembelajaran menjadi menarik yang menjadi perhatian siswa sehingga siswa 

                                                 
63Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
64Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
65Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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senang mengikuti pembelajaran, dengan begitu apabila guru tidak menciptakan 

suasana belajar menjadi menarik siswa akan cepat bosan dalam mengikuti 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. 

2. Rasa Keingintahuan 

Sifat keingintahuan anak begitu besar. Keingintahuan paling tidak sering 

dengan perhatian. Ditinjau dari segi belajar maka keingintahuan juga merupakan 

gerak awal menuju belajar. Keingintahuan merupakan dorongan untuk 

mengeksplorasi dunia sekeliling. Sehubungan dengan itu anak yang rasa ingin 

tahunya besar biasanya mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai 

kemampuan tinggi dan lebih berhasil dalam menghadapi dunia luar.66 

Dalam setiap proses pembelajaran siswa yang aktif mengikuti pembelajaran 

pasti memiliki rasa ingin tahu dalam pembelajaran yang diajarkan oleh guru 

untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, siswa yang memiliki rasa ingin tahu 

adalah siswa yang aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran siswa tersebut 

sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru. Siswa tersebut adalah 

siswa yang kreatif dengan begitu siswa tersebut ingin mendapatkan jawaban yang 

puas dan ingin memiliki rasa kepuasan tersendiri dengan adanya siswa sering 

bertanya-tanya. 

Siswa yang memiliki rasa keingintahuan pada saat pembelejaran siswa 

tersebut aktif, dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran karena siswa tersebut 

menginginkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, dalam proses 
                                                 

66Jersild dan Arthur T, Child Psychology, (Jakarta: Rineka Cipta, 1978), hlm. 145 
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pembelajaran guru dapat melihat siapa siswa yang sangat memiliki rasa 

keingintahuan dalam pembelajaran, dan siapa siswa yang tidak memiliki rasa 

ingin tahu terlihat dalam setiap proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Oktober 

2015, yang berkaitan dengan rasa keingintahuan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, hal ini bahwa pada saat proses pembelajaran terdapat 

siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan aktif dan kreatif berarti siswa tersebut 

memiliki rasa keingintahuan terhadap materi yang diajarkan oleh guru tersebut, 

siswa yang tidak memiliki rasa keingintahuan dalam pembelajaran siswa tersebut 

memilih diam saja pada saat proses pembelajaran.67 

Hasil wawancara dengan narasumber siswa-siswi, S1 mengatakan bahwa: 

“Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya memiliki 

rasa keingintahuan yang besar karena saya senang dengan cara guru 

mengajar yaitu dengan cara mengajar sambil diselingi dengan permainan 

yang berhubungan dengan pelajaran”.68 

Selanjutnya wawancara dengan narasumber S2 mengatakan bahwa: 

“Saya memiliki rasa ingintahu apabila pelajaran yang saya senangi, 

apabali bukan pelajaran yang saya senangi saya tidak terlalu aktif dalam 

                                                 
67Observasi, Rasa Keingintahuan Siswa, Palembang, 13 Oktober 2015 
68Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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mengikuti pembelajaran”.69 

Sedangkan dengan narasumber S3 dan S4 yang mengatakan bahwa: 

“Pada saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kami tidak 

memiliki rasa keingintahuan seperti siswa-siswi lainnya karena kami malas 

untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut”.70 

Berbeda dengan narasumber S5 yang mempunyai pendapat bahwa: 

“Saya memiliki rasa keingintahuan yang besar pada saat proses 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru karena saya senang bertanya-tanya, 

dan saya memiliki rasa keingintahuan karena saya ingin mengetahui 

pengetahuan yang lain juga”.71 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa rasa keingintahuan yang dimiliki siswa bahwa 

ada siswa yang aktif, kreatif memiliki rasa keingintahuan untuk memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi ada juga 

siswa yang tidak memiliki rasa keingtahuan memilih diam saja pada saat proses 

pembelajaran. Siswa yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi berarti siswa 

tersebut memiliki kreativitas yang tinggi untuk lebih ditingkatkan lagi, 

pembelajaran yang diterapkan guru juga untuk meningkatkan berpikir kreatif 

bagi siswa. 

 

                                                 
69Kirana Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
70Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
71Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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3. Memahami Materi Pembelajaran 

Dalam setiap proses pembelajaran pasti ada siswa yang memahami 

pembelajaran pasti ada juga siswa tidak memahami pembelajaran, oleh karena itu 

perlu guru ketahui siswa yang tidak memahami materi pembelajaran adalah siswa 

yang kurang mendapatkan perhatian baik dari orangtua maupun guru. Dengan 

begitu siswa kurang memahami materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru, guru harus memperhatikan siswa-siswi yang tidak memperhatikan pelajaran 

atau yang tidak mengerti dengan materi karena itu semua kalau tidak di 

perhatikan siswa tidak akan pernah memahami materi pembelajaran. Dengan 

demikian, guru harus bisa membagi waktu dan harus bisa adil dalam 

melaksanakan proses pembelajaran agar semua siswa memperhatikan guru yang 

sedang menjelaskan materi dan bisa memahami materi yang dijelaskan oleh guru. 

Karena dengan begitu guru harus memperhatikan siswa-siswi yang tidak 

mengerti, tidak paham dengan pelajaran agar lebih difokuskan lagi untuk 

memperhatikan dan memahami pembelajaran. Dengan adanya guru 

memperhatikan siswa yang kurang mengerti dan kurang paham terhadap materi 

berarti guru harus telebih dahulu memberikan perhatian siswa-siswi tersebut 

sebelum guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 

Oktober 2015, berkaitan dengan pemahaman materi pelajaran yang dilakukan 

oleh siswa bahwa dari yang peneliti lihat bahwa siswa yang tidak mengerti dan 
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tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru itu semua karena siswa tersebut 

kurang mendapatkan perhatian baik perhatian dari orangtua maupun guru di 

sekolah. Dengan adanya telah diketahui seperti itu guru harus lebih 

memperhatikan siswa-siswi tersebut untuk di perhatikan supaya siswa tersebut 

dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru.72 

Hasil wawancara dengan narasumber S1 mengatakan bahwa: 

“Saya selalu memperhatikan guru yang sedang mengajar dengan begitu 

pasti guru memperhatikan muridnya yang sedang memperhatikan apa yang 

sedang dijelaskan oleh guru”.73 

Selanjutnya dengan narasumber S2 mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya saya selalu memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan materi dengan begitu pasti guru memberikan perhatian 

kepada saya, kepada murid yang memperhatikan gurunya yang sedang 

mengajar”.74 

Sedangkan dengan narasumber S3 dan S4 mengatakan bahwa: 

“Karena kami tidak mengerti dan tidak memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru dengan begitu kami kurang mendapatkan perhatian 

dari guru tersebut”. 75 

Berbeda dengan narasumber S5 yang mengatakan bahwa: 

                                                 
72Observasi, Memahami Materi Pembelajaran, Palembang, 13 Oktober 2015 
73Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
74Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
75Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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“Saya sangat senang belajar dan mengikuti pembelajaran dengan begitu 

guru selalu memberikan perhatian kepada saya”.76 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat peneliti simpulkan bahwa siswa-siswi yang tidak mengerti dan tidak 

memahami materi yang dijelaskan oleh guru karena mereka kurang mendapatkan 

perhatian baik dari orangtuanya maupun guru yang sedang mengajar. Dengan 

demikian, sebelum melakukan pembelajaran guru terlebih dahulu memberikan 

perhatian kepada siswa agar siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan 

adanya telah medapatkan perhatian terlebih dahulu dari guru, supaya siswa 

tersebut dapat mengerti dan memahami apa yang akan dijelaskan oleh guru. 

4. Menjelaskan Kembali Materi 

Pada saat proses pelaksanaan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru kepada 

siswa, setelah guru menjelaskan materi kepada siswa-siswi dan melaksanakannya 

dengan suasana yang menarik perhatian siswa. Setelah semua selesai guru 

memberikan kesempatan kepada siswa siapa yang bisa menjelaskan kembali dari 

apa yang dijelaskan oleh guru, ini semua dilakukan untuk melihat siapa yang 

mampu menjelaskan kembali materi yang dijelaskan oleh guru hal ini dilakukan 

karena secara tidak langsung bisa menilai siswa mana yang sudah mengerti dan 

mana yang belum mengerti. 

Dalam proses pembelajaran pada penerapan keterampilan bertanya dasar ini, 

dalam pelaksanaan pembelajarannya guru memberikan kesempatan kepada 
                                                 

76Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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siswa-siswa untuk memberanikan diri siapa yang bisa menjelaskan kembali 

materi yang diajarkan oleh, apabila ada siswa yang berani dan bisa menjelaskan 

kembali berarti siswa tersebut memperhatikan dan senang dengan mata pelajaran 

tersebut dan cara guru menerapkannya berarti mereka senang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 

Oktober 2015, berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru dan dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan oleh guru bahwa siswa aktif mengikutinya dan senang, tetapi ada 

juga yang belum mengerti dengan materi yang diajarkan oleh guru. Siswa yang 

aktif dan senang mengikuti pelajaran ini berarti siswa tersebut memiliki rasa 

ingintahu yang besar dan bisa menjelaskan kembali materi yang diajarkan oleh 

guru tersebut.77 

Hasil wawancara dengan narasumber S1, mengatakan bahwa: 

“Saya memiliki rasa ingintahuan yang besar dengan begitu apabila saya 

disuruh guru menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan oleh guru 

tentu saya bisa karena saya memperhatikan dan mengikuti pelajaran dari 

awal”.78 

Pendapat dari narasumber S2 yang mengatakan bahwa: 

“Saya memang mengikuti pembelajaran dari awal tetapi apabila saya 

disuruh guru untuk menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh 

                                                 
77Observasi, Menjelaskan Kembali Materi, Palembang, 13 Oktober 2015 
78Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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guru saya masih malu dan takut untuk menjelaskannya karena saya tidak 

berani untuk maju ke depan kelas”.79 

Selanjutnya pendapat narasumber S3 dan S4 yang memiliki pendapat sama, 

mengatakan bahwa: 

“Dari awal proses pelaksanaan pembelajaran kami malas mengikuti 

pelajaran yang diajarkan oleh guru, akan tetapi dengan begitu apabila guru 

menyuruh kami untuk menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan 

oleh guru tentu kami tidak bisa untuk menejelaskannya”.80 

Sedangkan dengan narasumber S5 yang memiliki pendapat bahwa: 

“Saya selalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dan saya senang untuk bertanya-tanya, akan tetapi 

apabila guru memerintahkan saya untuk menjelaskan kembali materi yang 

dijelaskan oleh guru saya masih malu untuk menjelaskannya”. 81 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa siswa-siswa yang mengerti dari penjelasan guru 

yang diberikan kepada siswa dan masih ada siswa yang belum mengerti, pada 

saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kembali 

materi yang telah dijelaskan oleh guru bahwa ada siswa yang bisa dan berani 

untuk menjelaskan materi yang telah diajarkan oleh guru, akan tetapi ada juga 

siswa yang mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh guru tetapi siswa 

                                                 
79Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
80Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
81Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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tersebut tidak berani malu untuk menjelaskanya, dan ada juga siswa yang malas 

belajar pada saat disuruh guru menjelaskan kembali siswa tersebut tidak bisa. 

5. Mempraktikkan Materi Bersama Teman-teman 

Di dalam proses pembelajaran guru melakasanakan tugas mengajarnya 

dengan semaksimal mungkin sesuai dengan perencanaan yang dibuat agar dapat 

tercapai sesuai dengan keinginan guru, setelah guru menjelaskan materi yang 

diajarkan guru memberikan kesempatan kepada siswa siapa yang bisa 

menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan. Apabila itu semua telah selesai 

dilaksanakan oleh siswa guru memberikan kesempatan lagi kepada siswa untuk 

mempraktikkan materi yang telah dipelajari, siswa bisa ditunjuk langsung oleh 

guru siapa yang disuruh maju ke depan, dan guru juga memberikan kesempatan 

kepada siswa siapa yang berani duluan maju ke depan untuk mempraktikkan 

materi. 

Proses pembelajaran seperti penerapan keterampilan bertanya dasar ini 

dilakukan untuk memotivasi siswa dan membuat siswa menjadi berani apabila 

disuruh guru maju ke depan untuk menjelaskan kembali atau mempraktikkan 

materi yang telah dijelaskan oleh guru. Pembelajaran yang seperti ini adalah 

untuk membuat siswa agar lebih berani dalam mengajukan pertanyaan, 

menjelaskan kembali, mempraktikkan materi pelajaran, ini semua dilakukan 

untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Oktober 
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2015, berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru, hal ini terlihat dalam 

proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru bahwa terdapat siswa yang berani 

maju ke depan untuk mempraktikkan materi seperti gambar di bawah ini, dan ada 

juga siswa yang belum berani dan tidak berani mempraktikkan materi yang 

disuruh oleh guru tersebut. Siswa yang tidak berani maju ke depan karena siswa 

tersebut malu takut salah untuk mempraktikkan materi, dan siswa yang tidak 

berani maju ke depan karena siswa tersebut malas dan memang dari awal tidak 

memperhatikan guru yang menjelaskan materi.82 

Gambar 1 
Mempraktikkan Materi Bersama Teman-teman 

 

 
 

Hasil wawancara dengan narasumber S1 mengatakan bahwa: 

“Setelah guru menjelaskan materi dan memberikan kesempatan kepada 

kami siapa yang bisa mempraktikkan materi, saya tunjuk tangan dan 

langsung diberikan kesempatan oleh guru untuk mempraktikkannya”. 83 

Selanjutnya dengan narasumber S2, mengatakan bahwa: 

“Saya ditunjuk guru untuk maju ke depan untuk mampraktikan materi 

                                                 
82Observasi, Mempraktikkan Materi Bersama Teman-teman, Palembang, 13 Oktober 2015 
83Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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yang telah dijelaskan oleh guru bersama teman yang lainnya, saya tidak 

menunjuk tangan karena saya tidak berani untuk maju ke depan, tetapi 

saya ditunjuk oleh guru dan saya beranikan untuk maju ke depan karena 

kalau saya tidak berani terus kapan saya bisa beraninya”.84 

Sedangkan dengan narasumber S3 dan S4 yang mempunyai pendapat sama, 

yang mengatakan bahwa: 

“Dari awal pembelajaran saya malas mengikuti pembelajaran karena 

saya tidak suka dengan mata pelajaran ini, dengan begitulah saya tidak bisa 

untuk mempraktikkan materi apabila disuruh guru maju k e depan”.85 

Berbeda dengan pendapat narasumber S5 yang mengatakan bahwa: 

“Dari awal proses pembelajaran saya sudah senang dengan mengikuti 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru, dengan begitu saya sangat senang 

apabila disuruh guru maju ke depan untuk menjelaskan kembali materi 

ataupun disuruh guru mempraktikkan materi bersama dengan teman yang 

lainnya”. 86 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran ada siswa yang 

senang mengikuti pembelajaran siswa tersebut sangat senang apabila disuruh 

guru menjelaskan atau mempraktikkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh 

guru, dan ada juga siswa yang dari awal pembelajaran malas mengikuti pelajaran 

                                                 
84Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
85Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
86Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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karena tidak senang dengan begitu siswa tersebut juga malas kalau disuruh guru 

untuk maju ke depan untuk mempraktikkan materi. 

6. Menerapkannya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Setelah proses pembelajaran selesai guru memberikan tugas soal latihan 

dengan mengisi teka-teki silang yang akan dikerjakan siswa-siswi di sekolah 

kemudian guru memberikan tugas seperti gambar dibawah ini untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu ini semua dilakukan untuk melihat 

kemampuan siswa di lungkungan keluarga dengan menerapkan seperti yang ada 

pada gambar dibawah ini yang telah di pelajari di sekolah tadi. Dengan demikian, 

ini semua dilakukan untuk melihat dan menilai siswa di dalam kehidupan 

sehari-hari apakah mereka bisa menerapkannya atau mereka senang 

bermain-main pada saat pulang sekolah. 

Gambar 2 
Mengisi Teka-Teki Silang dan Penerapan Materi dalam Kehidupan Sehari-hari 

   

Tugas yang diberikan guru kepada siswa itu semua dilakukan untuk melihat 

kemampuan siswa dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apabila 

siswa tersebut bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berarti siswa 

tersebut paham dan mengerti apa yang telah dipelajari di sekolah, dan apabila ada 

murid yang tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berarti siswa 
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tersebut tidak mengerti apa yang telah dipelajari di sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Oktober 

2015, berkaitan dengan pemberian tugas yang dilakukan oleh guru kepada siswa, 

dari yang peneliti lihat bahwa guru memberikan tugas pekerjaan rumah untuk 

melihat kemampuan siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan begitu guru bisa melihat siapa yang paham dan bisa menerapkannya 

berarti siswa tersebut mengerti dengan tugas apa yang diberikan oleh guru, dan 

apabila siswa tidak mengerti berarti siswa tersebut tidak bisa menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.87 

Hasil wawancara dengan narasumber S1 yang mengatakan bahwa: 

“Saya paham dan mengerti tugas yang diberikan oleh guru tetapi saya 

belum tahu bisa atau tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan keluarga saya”.88 

Berbeda dengan narasumber S2 yang memiliki pendapat bahwa: 

“Dari awal pembelajaran saya senang dengan pelajaran yang dijelaskan 

oleh guru setelah guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah saya 

sangat senang untuk mengerjakannya tapi saya tidak tahu bisa atau 

tidak”. 89 

Selanjutnya dengan narasumber S3 dan S4 yang mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 

                                                 
87Observasi, Menerapkannya dalam Kehidupan Sehari-hari, Palembang, 13 Oktober 2015 
88Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
89Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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dengan terpaksa kami akan melaksanakannya walaupun hasilnya nanti 

tidak tahu benar atau salah”.90 

Sedangkan dengan narasumber S5 mengatakan bahwa: 

“Saya sangat senang dengan adanya guru memberikan tugas rumah 

seperti itu supaya untuk dikerjakan sendiri-sendiri tapi saya tidak tahu bisa 

mengerjakannya atau tidak”.91 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa dari proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini membuat siswa yang 

mengerti dan paham apa yang telah di pelajari sangat senang dengan diberikan 

tugas yang seperti itu tetapi siswa-siswi tersebut tidak tahu bisa melaksanakannya 

atau tidak. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa-siswi dalam 

mengerjakan tugas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagi siswa 

yang mengerti dan paham dari apa yang telah di pelajari pasti siswa-siswi 

tersebut dengan mudah untuk mengerjakannya, tetapi apabila murid yang tidak 

paham dan tidak mengerti pasti murid tersebut kesulitan dalam mengerjakannya. 

7. Hikmah dari Pelajaran 

Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu semua pasti ada 

hikmahnya, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh siapapun baik atau 

                                                 
90Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
91Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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tidaknya yang dilakukan semuanya pasti ada hikmahnya. Pada proses 

pembelajaran penerapan keterampilan bertanya dasar yang dilakukan oleh guru 

ini semua ada hikmahnya yaitu bagi guru, guru lebih mendapatkan pengetahuan 

dalam menghadapi siswa-siswi yang tidak serius mengikuti pembelajaran untuk 

lebih diperhatikan lagi, sedangkan bagi siswa, siswa adalah untuk lebih 

meningkatkan berpikir kreatif yang dimiliki oleh siswa karena sudah terlihat 

siswa yang mempunyai keberanian dalam mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian, hikmah dari pembelajaran ini yaitu siswa menjadi senang mengikuti 

pembelajaran, siswa menjadi berani untuk maju ke depan, siswa menjadi tidak 

malu lagi kalau disuruh maju ke depan, dan guru lebih memahami siswa yang 

tidak mengerti dan malas untuk mengikuti pembelajaran. Dengan begitu guru 

harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa dan menciptakan suasana-suasana yang lebih menarik lagi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 

Oktober 2015, berkaitan dengan hikmah dari pelajaran bahwa hal ini terlihat dari 

proses pembelajaran yang telah selesai dilaksanakan guru bahwa pembelajaran 

ini menarik perhatian siswa untuk memiliki rasa keingintahuan yang besar, untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berani kalau mengikuti 

pembelajaran, untuk meningkatkan berpikir kreatif yang dimiliki oleh siswa 

untuk lebih ditingkatkan, ini semua dilakukan oleh guru kepada siswa supaya 

siswa tidak malas mengikuti pembelajaran walaupun masih ada siswa yang malas 
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mengikuti pembelajaran itu semua tidak mengganggu siswa yang lainnya.92 

Hasil wawancara dengan narasumber S1 yang mengatakan bahwa: 

“Saya senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru ini 

semua membuat saya untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar”. 93 

Sedangkan dengan narasumber S2 mengatakan bahwa: 

“Dengan pembelajaran yang seperti ini membuat saya senang untuk 

mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang diajarkan oleh guru karena ini 

semua untuk meningkatkan keberanian yang saya miliki”.94 

Berbeda dengan narasumber S3 dan S4 yang mempunyai pendapat bahwa: 

“Menurut kami pembelajaran yang seperti ini biasa-biasa saja karena 

kami malas pembelajaran yang seperti ini untuk meningkatkan siswa yang 

sudah pintar-pintar saja, kami malas mengikuti pembelajaran yang seperti 

ini”. 95 

Selanjutnya dari narasumber S5 mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya pembelajaran yang seperti ini membuat saya lebih 

senang dan semangat untuk mengikuti pembelajaran karena membuat saya 

lebih termotivasi untuk belajar dan menjadi pintar”. 96 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa hikmah dari pembelajaran ini yaitu lebih 

                                                 
92Observasi, Hikmah dari Pelajaran, Palembang, 13 Oktober 2015 
93Septiana Al-Huzairah, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
94Karina Oktariana, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
95Rahma Danti dan Abyyu Wafanajib, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
96Mursyidan, Siswa Kelas IV A, Palembang, Wawancara, 13 Oktober 2015 
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meningkatkan pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa maju ke depan untuk menjelaskan, atau 

mempraktikkan materi bersama teman-teman yang diarahkan oleh guru. Dengan 

adanya pembelajaran yang seperti ini membuat siswa lebih senang dan semangat 

untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. 

 

 


