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ABSTRAK 

Bertanya adalah kebiasaan yang dapat merangsang terciptanya rasa ingin belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan siswa tidak aktif 

bertanya dalam pembelajaran biologi di kelas VIII MTs Al-Aziziyah Putri Gunungsari Tahun 

2015/2016. Pelaksanaan penelitian pada bulan Juni 2015. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII MTs Al-Aziziyah Putri. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster random sampling sehingga diperoleh 2 

kelas dengan jumlah responden 59 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa angket. Analisis data menggunakan rumus persentase dengan nilai persentase rata-rata 

48,75%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tinggi yang menyebabkan siswa 

tidak aktif bertanya dalam pembelajaran biologi kelas VIII MTs Al-Aziziyah Putri 

Gunungsari Tahun 2015/2016 adalah indikator rasa percaya diri siswa yaitu sebesar 66,32%. 

Persentase cukup yang menyebabkan siswa tidak aktif bertanya dalam pembelajaran biologi 

kelas VIII MTs Al-Aziziyah Gunungsari Tahun2015/2016 adalah indikator kemampuan 

komunikasi siswa dengan persentase 50,50%. Persentase rendah yang menyebabkan siswa 

tidak aktif bertanya dalam pembelajaran biologi kelas VIII MTs Al-Aziziyah Putri 

Gunungsari Tahun 2015/2016 adalah indikator hubungan sosial guru dengan siswa dengan 

persentase sebesar 32,31%.  

 

Kata-KataKunci: Faktor  penyebab siswa tidak aktif bertanya 
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ABSTRACT 

 

 

Asking question is a habit that can stimulate the creation of a curiousty to learn. This 

research aims to determine the factors that cause students inactively asking question in 

biology intruction at class VIII MTs Al-Aziziyah Putri Gunungsari in Year 2015/2016. A 

qualitative descriptive research was held on june 2015. The population of this research were  

class VIII students of MTs Al-Aziziyah Putri. Cluster random sampling was to obtain two 

class of sample with the amount of respondents were 59 students. The instrument used in this 

research  was a questionnaire. Analysis of  data using the formula percentage. The average 

percentage was 48.75%. The results showed that high percentage of students who inactive 

asking question in biology research in class VIII MTs Al-Aziziyah Putri Gunungsari Year. As 

an indicator of students' self-confidence was  66.32%. The percentage enough that cause 

students not actively asking question in biology question in class VIII MTs Al-  Gunungsari 

as an indicator of students' communication skills was 50.50%. Mean while the percentage of 

students do not actively asking question in biology intruction in class VIII MTs Al-Aziziyah 

Putri Gunungsari as an Year is an indicator ofteachers and students social relationships was 

32.31%. 

 

Key Words:Factors that cause students inactive asking question 
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PENDAHULUAN 

Biologi merupakan ilmu yang pertama 

kali berkembang sejak manusia ada [1]. 

Biologi juga dianggap sebagai ilmu yang 

sangat penting untuk di pelajari karena 

konsep-konsep dalam biologi sangat erat 

hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan observasi awal, seebagian besar 

siswa menganggap bahwa biologi merupakan 

pelajaran yang sulit, padahal praktek dari 

biologi itu sendiri dialami oleh siswa setiap 

harinya. Siswa akan lebih mudah memahami 

pelajaran biologi apabila guru membiasakan 

siswa untuk selalu mengkaitkan materi biologi 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga rasa ingin tahu siswa tentang 

fenomena yang sering dialami dapat menjadi 

pertanyaan yang menarik. 

Dalam pembelajaran biologi, siswa 

diharapkan untuk berani bertanya kepada guru 

tentang konsep-konsep yang belum dipahami 

[2], akan tetapi pada kenyataannya siswa 

sering mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep yang telah diajarkan. Kesulitan ini 

dapat disebabkan oleh ketidaktuntasan 

pembelajaran karena siswa tidak bertanya 

tentang materi yang belum dipahami, 

kekurangan guru dalam menyampaikan materi, 

kekurangan sumber belajar, media 

pembelajaran yang digunakan hingga 

penggunaan metode pembelajaran yang tidak 

sesuai dengan materi. Kesulitan dalam 

pembelajaran terus berlanjut dan tidak ada 

solusi untuk membantu mereka agar dapat 

benar-benar memahami pembelajaran biologi. 

 Keaktifan bertanya merupakan salah 

satu kebiasaan yang penting dalam setiap  

pembelajaran di sekolah. Melalui kebiasaan 

bertanya, siswa dan guru akan mengetahui 

kekurangan mereka dalam memahami materi 

dan dalam menyampaikan materi yang sedang 

dipelajari. Pada setiap pembelajaran, guru 

selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini 

membuktikan bahwa guru sangat ingin 

membiasakan siswanya untuk aktif bertanya. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

dengan guru pelajaran biologi kelas VIII MTs 

Al-Aziziyah Putri Gunungsari Tahun 

2015/2016, siswa masih kurang terbuka untuk 

menyampaikan masalah dalam pembelajaran 

biologi. Setiap pembelajaran berlangsung 

siswa selalu mendapat kesempatan untuk 

menyampaikan pertanyaan terkait 

pembelajaran biologi yang sedang 

berlangsung, akan tetapi siswa tidak menjawab 

maupun bertanya hingga jam pelajaran selesai. 

Kebiasaan  siswa yang tidak bertanya tersebut 

juga menyebabkan guru sulit mengukur hasil 

belajar ranah afektif siswa. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap dan nilai yang oleh 

Krathwohl, Bloom, dan Maisa dibedakan 

menjadi 5 aspek yakni penerimaan, jawaban 

atau respon, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Kata kerja yang relevan untuk 

aspek ini dapat berupa: bertanya, memilih, 

menyeleksi, menggunakan, melakukan [3]. 

Berdasarkan uraian diatas perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui 
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penyebab siswa tidak aktif bertanya di dalam 

pembelajaran. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui faktor yang menjadi penyebab 

siswa tidak aktif bertanya dalam pembelajaran 

biologi.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di 

MTs Al-ziziyah Putri Gunungsari pada bulan 

juni 2015. Populasi dalam penelitian ini  

adalah seluruh siswa  kelas VIII  yang 

terbagi dalam 6 kelas, sampel ditentukan 

dengan teknik cluster random sampling 

dan diperoleh kelas VIII 5 dan VII 6 

sebagai kelas yang dijadikan sampel 

penelitian. Instrumen dalam penelitian ini 

berupa angket tertutup sebanyak 44 

pernyataan. Analisis hasil penelitian  

menggunakan rumus persentase 

menggunakan program Ms. Exel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian, maka diperoleh nilai  persentase 

dari tiap-tiap indikator variabel faktor 

penyebab siswa tidak aktif bertanya dalam 

pembelajaran biologi di kelas VIII MTs Al-

Aziziyah Putri Gunungsari pada Tahun ajaran 

2015/2016. Nilai persentase dari tiap-tiap 

indikator berbeda-beda tergantung pada skor 

yang diperoleh, sehingga diketahui faktor yang 

paling tinggi, cukup dan rendah yang 

menyebabkan  siswa tidak aktif bertanya 

dalam pembelajaran biologi di kelas VIII MTs 

Al-Aziziyah Putri Gunungsari Tahun 

2015/2016. Data hasil penelitian dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Data hasil penelitian 

No. Indikator Skor 

(%) 

Kriteria 

1. Rasa percaya diri 

siswa 

66,32 Tinggi 

2. Penguasaan materi 

dalam pembelajaran 

biologi 

58,98 Cukup 

3. Karakteristik siswa 58,64 Cukup 

4. Kesukaan terhadap 

pembelajaran biologi 

58,38 Cukup  

5. Sumber belajar yang 

digunakan  

53,95 Cukup 

6. Metode/model 

pembelajaran biologi 

53,35 Cukup 

7. Kemampuan 

berkomunikasi  

50,5 Cukup 

8. Interaksi siswa dalam 

pembelajaran biologi 

47, 96 Cukup 

9. Minat siswa terhadap 

pembelajaran biologi 

46,78 Cukup 

10. Hubungan sosial 

antar siswa 

45,67 Cukup 

11. Perilaku guru dalam 

mengajar 

44,85 Cukup 

12. Kesehatan siswa  38,30 Rendah  

13. Media pembelajaran  36,37 Rendah 

14. Hubungan sosial guru 

dengan siswa  

47,96 Rendah 

 Rata-rata 48,75 Cukup 
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2. Pembahasan 

Indikator minat siswa dalam 

pembelajaran biologi diperoleh nilai 

persentase  46,78% yang termasuk kriteria 

cukup. Pernyataan ini menandakan bahwa 

minat siswa dalam pembelajaran biologi 

kurang, sehingga indikator ini menjadi 

penyebab siswa tidak aktif bertanya dalam 

pembelajaran biologi. Minat mengarahkan 

individu terhadap suatu obyek  atas dasar rasa 

senang atau tidak senang [4]. 

Minat siswa dalam suatu pembelajaran 

menjadi salah satu hal yang mempengaruhi 

nilai kognitif, afektif dan psikomotor siswa. 

Siswa yang mempunyai minat dan motivasi 

yang tinggi dalam belajar, akan berdampak 

pada prestasi siswa [5]. Pernyataan diatas 

menunjukkan bahwa dalam  proses dan hasil 

belajar yang baik dibutuhkan adanya minat 

untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat 

disiasati oleh guru dengan menciptakan 

suasana belajar yang mampu menarik 

perhatian siswa. 

Indikator selanjutnya mengenai 

penguasaan materi dalam pembelajaran biologi 

dengan perolehan persentase sebesar 58,98%. 

Berdasarkan persentase tersebut, penguasaan 

materi menjadi salah satu penyebab siswa 

tidak aktif bertanya dalam pembelajaran 

biologi dengan kriteria yang cukup. Nilai ini 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 

minat siswa dalam pembelajaran biologi.   

Orang yang menguasai bidang ilmu tertentu 

akan lebih sering berpikir intuitif bila 

dibandingkan dengan orang yang tidak 

menguasainya [6]. Indikator selanjutnya  yaitu 

kesukaan terhadap pembelajaran biologi 

dengan nilai persentase yang diperoleh adalah 

cukup yakni 58,38% dan hampir menyamai 

faktor penguasaan siswa terhadap materi 

biologi. Sebagaimana yang telah diketahui 

sebelumnya bahwa sesuatu yang disukai siswa 

akan menjadi sesuatu yang istimewa dan akan 

menjadi pemicu keaktifan siswa dalam suatu 

pembelajaran. Melalui nilai persentase ini 

diketahui bahwa siswa lebih cenderung tidak 

menyukai pembelajaran biologi, sekaligus 

menjadi penyebab siswa tidak aktif bertanya 

dalam pembelajaran biologi. Seseorang yang 

mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang 

dipelajari maka ia mempunyai sikap yang 

positif dan merasa senang terhadap hal 

tersebut, sebaliknya perasaan tidak senang 

akan menghambat [7]. Sebagian siswa 

menganggap bahwa pembelajaran biologi 

tidak menyenangkan, akan tetapi dalam 

kehidupan sehari-hari ilmu biologi sangat 

bermanfaat. Oleh karena itu, guru seharusnya 

mampu mengemas pembelajaran biologi 

sebagai mata pelajaran yang menyenangkan 

agar siswa menjadi tertarik dan menyukai 

pembelajaran biologi. 

Kesehatan siswa menjadi alasan yang 

rendah sebagai penyebab siswa tidak aktif 

bertanya. Nilai persentase 38,30% 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat, 

sehingga kesehatan siswa tidak cendrung 

menjadi penyebab siswa tidak aktif bertanya 

dalam pembelajaran biologi. Faktor internal 

yang mempersulit siswa dalam belajar adalah 
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salah satunya sebab secara fisik yaitu sakit, 

kurang sehat atau cacat tubuh [8]. 

Kemampuan berkomunikasi  dibagi 

menjadi 3 aspek yaitu keterampilan berbicara, 

keterampilan  mendengar dan keterampilan 

berkomunikasi secara verbal [9]. Ketiga 

keterampilan tersebut tidak dimiliki siswa 

secara utuh sehingga kemampuan 

berkomunikasi siswa menjadi faktor penyebab 

yang termasuk dalam kriteria cukup yakni 

sebesar 50,50%. Siswa yang jarang melakukan 

komunikasi sosial menjadi tidak  terbiasa 

untuk mengungkapkan pertanyaan, pendapat, 

apalagi melakukan perdebatan mengenai 

materi pelajaran.  Jika siswa pasif dalam arti 

hanya mendengar tanpa ada respon atau gairah 

untuk mengekspresikan suatu pernyataan atau 

pertanyaan, maka meskipun komunikasi itu 

bersifat tatap muka, tetap saja komunikasi 

menjadi tidak efektif [10]. Sebaiknya siswa 

harus melatih diri untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasinya dengan 

mempelajari cara berbahasa yang baik dan 

benar, intonasi, kata dan kalimat yang benar 

serta sopan santun bicaranya. 

Kepercayaan diri diartikan sebagai 

suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang 

dimiliki setiap individu dalam kehidupannya, 

serta bagaimana  individu tersebut memandang 

dirinya secara utuh mengacu pada konsep diri 

[11]. Siswa yang sering merasa takut, malu 

dan tidak percaya pada kemampuannya 

menandakan bahwa siswa tersebut tidak 

percaya diri. Dalam hal ini, rasa percaya diri 

siswa menjadi faktor yang paling tinggi 

diantara faktor lainnya. Persentase rasa 

percaya diri siswa yakni 66,32% atau 

persentase dalam kriteria tinggi yang 

menyatakan bahwa siswa tidak percaya diri, 

maka rasa percaya diri ini yang menyebabkan 

siswa tidak aktif bertanya dalam pembelajaran 

biologi. Usaha  untuk menciptakan prestasi 

yang baik diperlukan modal potensi diri 

berupa rasa percaya diri yang baik pula [12]. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka siswa 

perlu dilatih untuk terbiasa tampil didepan 

umum melalui kegiatan ekstrakulikuler yang 

dapat membantu membentuk rasa percaya diri 

siswa, agar rasa percaya diri itu bisa dibentuk. 

Indikator metode/model yang 

digunakan dalam pembelajaran dengan nilai 

persentase yang terbilang cukup  yakni 

53,35%. Hal ini bisa disebabkan karena sering 

menggunakan metode yang tidak tepat 

berdasarkan waktu, materi, tempat dan 

kemampuan siswa. Beradasrkan hasil 

penelitian, metode/model pembelajaran 

merupakan salah satu penyebab yang 

berpengaruh terhadap keaktifan bertanya siswa 

dalam pembelajaran biologi. Metode 

pembelajaran adalah kerangka konseptual dan 

menggambarkan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

[13]. Berdasarkan pernyataan di atas diatas, 

maka model/metode  pembelajaran sangat 

penting dalam proses pembelajaran untuk 

mengontrol kegiatan belajar. Keadaan ini 

harus dijadikan pelajaran oleh guru agar lebih 

mempertimbangkan metode/model 

pembelajaran yang akan dipilih untuk 

mendukung proses belajar. 
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Secara khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar sering diartikan 

sebagai alat-alat grafis, phografis, atau 

elektronik untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau 

verbal [14]. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka kehadiran media sangatlah penting untuk 

menunjang proses belajar. Bertolak belakang 

dengan model/metode pembelajaran yang 

digunakan, media pembelajaran hanya 

memberi pengaruh dan penyebab ketidak 

aktifan siswa dalam pembelajaran biologi 

dengan nilai persentase yang rendah yakni 

36,37%, sehingga media pembelajaran dalam 

hal ini tidak termasuk  faktor yang 

mempengaruhi keaktifan siswa untuk 

bertanya. Meskipun demikian, guru tetap harus 

terus  berusaha menyajikan pembelajaran 

dengan menggunakan media-media yang lebih 

sesuai dan lebih menarik. Penggunaan media 

pendidikan dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan 

merangsang kegiatan belajar dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologi 

terhadap siswa [15]. 

Hubungan sosial guru dengan siswa 

memperoleh persentase nilai yang paling 

rendah diantara seluruh faktor lainnya, yakni 

sebesar 32,31%. Berdasarkan nilai persentase, 

indikator ini bukanlah faktor yang 

berpengaruh dalam menyebabkan siswa tidak 

aktif bertanya pada pembelajaran biologi. 

Dengan kata lain, hubungan sosial guru 

dengan siswa dalam pembelajaran biologi 

sangat baik bukan sebaliknya. Di sekolah guru 

adalah orang yang sangat berpengaruh bagi 

siswa, jadi hubungan baik antara  guru dengan 

siswa harus selalu dijaga [16]. 

Hubungan sosial antar siswa berbeda 

dengan hubungan sosial guru dengan  siswa. 

Ternyata penyebabnya termasuk dalam kriteria 

cukup dengan persentase nilai 45,67%. Guru 

perlu memperhatikan hubungan antar siswa ini 

sebagai faktor yang menyebabkan siswa tidak 

aktif bertanya dalam pemebelajaran biologi. 

Semakin baik hubungan sosial antar siswa 

maka semakin baik pula prestasi belajar siswa 

tersebut [17]. Solusinya dengan memperkuat 

rasa persaudaraan, kerja sama, saling dukung 

dan menghargai satu sama lain antar siswa. 

Faktor lainnya yang menyebabkan 

siswa tidak aktif bertanya adalah perilaku guru 

dalam mengajar dengan persentase yang cukup 

tinggi yakni 45,67%. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh sikap dan perilaku guru 

terhadap siswa dalam proses pembelajaran, 

khususnya dalam pembelajaran biologi dan 

saat siswa mengajukan pertanyaan. Ada 

korelasi positif antara guru yang 

menyenangkan dengan hasil belajar siswa, 

sehingga perlu adanya perhatian lebih yang 

diberikan guru terhadap siswa pada setiap 

proses pembelajaran  terutama dalam 

pembelajaran biologi [18]. Sikap atau perilaku 

yang ditunjukkan oleh guru akan 

mempengaruhi keterlibatan siswa dalam setiap 

proses pembelajaran. Keramahan seorang 

guru, tutur kata, cara serta bimbingan yang 

dilakukan akan membuat siswa lebih nyaman 

dan terbuka akan memudahkannya 

berinteraksi. 
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Sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran menjadi faktor yang tidak kalah 

penting. Nilai persentase sebesar 53,95%, 

sudah menunjukkan bahwa faktor ini dapat 

menjadi penyebab siswa tidak aktif bertanya 

dalam pembelajaran biologi. Sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa untuk mempelajari bahan dan 

pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Sumber belajar disini  

meliputi orang, alat dan bahan, aktivitas dan 

lingkungan [19]. Ketersediaan jumlah, sumber 

belajar yang konkrit, kegunaan hingga variasi 

sumber belajar juga perlu mendapat perhatian. 

Sumber belajar menjadi kebutuhan yang 

sangat mendasar bagi keberlangsungan proses 

belajar. Selain itu jumlah sumber belajar yang 

memadai, bervariasi dan mudah diperoleh oleh 

siswa akan sangat membantu siswa dalam 

belajar. 

Berdasarkan  hasil analisis data 

indikator karakteristik siswa didapat nilai 

persentase 58,64%. Nilai persentase ini 

menandakan bahwa karakteristik siswa itu 

sendiri yang menyebabkan siswa tidak aktif 

bertanya dalam pembelajaran biologi. 

Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola 

kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa 

sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan 

sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas 

dalam meraih cita-citanya [20].  Karakteristik 

siswa sebenarnya bisa dibentuk dan dibimbing. 

Usaha pemerintah untuk membentuk karakter 

anak bangsa  yaitu dengan menggalakan 

pendidikan karakter. 

Menurut data hasil penelitian interaksi 

dalam pembelajaran diperoleh persentase 

47,96% dan termasuk ke dalam kriteria cukup  

sebagai penyebab siswa tidak aktif bertanya 

dalam pembelajaran biologi. Pernyataan ini 

menjadi suatu tanda kurangnya interaksi siswa 

dalam suatu proses belajar. Interaksi siswa 

dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai 

interaksi edukatif, dimana interaksi edukatif 

adalah hubungan timbal balik antara guru 

(pendidik) dengan peserta didik (murid) dalam 

suatu sistem pengajaran [21]. Interaksi siswa 

dalam pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 

hampir semua faktor yang menjadi penyebab 

siswa tidak aktif bertanya dalam pembelajaran 

biologi, sehingga apabila faktor-faktor 

penyebab lainnya dapat diperbaiki, maka 

dengan sendirinya interaksi dalam 

pembelajaran akan tercipta dengan selaras. 

KESIMPULAN 

Keterampilan dalam bertanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor  penyebab 

siswa tidak aktif bertanya. Berdasarkan hasil 

penelitian, rasa percaya diri menjadi faktor 

utama  siswa tidak aktif bertanya dalam 

pembelajaran biologi di kelas VIII MTs Al-

Aziziyah Putri Gunungsari Tahun 2015/2016 

dengan persentase tinggi 66,32%. Faktor yang 

cukup menjadi peyebab siswa tidak aktif 

bertanya adalah kemampuan berkomunikasi 

siswa dengan persentase 50,50%, sedangkan 

faktor dengan persentase rendah yang menjadi 

penyebab siswa tidak aktif bertanya dalam 

pembelajaran biologi adalah hubungan sosial 

guru dengan siswa yaitu 32,31%. 
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