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ABSTRAK 
Oleh: 

Siti Sriyati1), R.Yanti Rumbiyati2), Rengky Meliani3) 

1) Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI Bandung 
2) dan 3)  SMA N 24 Bandung 

 
      Penelitian Tindakan Kelas ini berjudul ” Penerapan Pertanyaan Produktif Dalam 

Pembelajaran Biologi untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja Ilmiah dan 
Pemahaman Konsep Siswa di SMA”. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 
kerja ilmiah siswa yang meliputi : observasi, interpretasi, klasifikasi, komunikasi dan 
menyimpulkan hasil percobaan, mengetahui pemahaman konsep siswa dan 
meningkatkan kemampuan guru membimbing siswa dalam menggunakan langkah-
langkah kerja ilmiah dan mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran 
yang telah dilaksanakan. Penelitian dilakukan di SMA N 24 Bandung. Penelitian ini 
meliputi 2 siklus. Topik pada siklus I Struktur Jaringan Tumbuhan dan topik pada 
siklus II adalah Struktur Jaringan Hewan. Instrumen yang digunakan adalah LKS, 
lembar observasi kinerja siswa dan guru, soal kognitif serta angket guru dan siswa. 
Hasil tes diuji dengan Z score. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 
kemampuan kerja ilmiah siswa dari siklus I ke siklus II. Begitu juga pada pemahaman 
konsep siswa, terjadi peningkatan yang signifikan dari pretes ke postes pada siklus I 
maupun siklus II. 

 
       Kata kunci : pertanyaan produktif, biologi, kerja ilmiah, pemahaman konsep 
 
 

ABSTRACT 
 

      The study entitled : ” Improve Student’s Science Process Skills and Understanding 
Concept by Giving Productive Question in Biology Instruction at Senior High 
School”. The study aimed at improving students capability in using scientific methods 
which involved: observation, interpretation, classification, communication and make 
the conclusion based on the experiment, knowing student’s understanding concept 
and improving teacher’s capability in guiding their students in using the steps of 
scientific method. Questionnaires were used to reveal student’s and teacher’s 
perception to the process of instruction. The study were carried out in Senior High 
School 24 Bandung. Classroom Action Research were used as a method of study 
involved two cycles. The concept Plant Tissue Structure was studied in cycle I and 
Animal Tissue Structure was studied in cycle II. Instrument used for the study were 
student worksheet, student and teacher observation sheet, cognitive test, student and 
teacher questionnaires. The result of study were tested by Z Score. The study revealed 
that there was an improvement of student capability in using scientific method from 
cycle I to cycle II. The Z score revealed that pretest and posttest were significantly in 
cycle I and cycle II. 

 
      Key word : productive question, biology, science process skills, understanding 
                        Concept 
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PENERAPAN PERTANYAAN PRODUKTIF 
DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN KERJA ILMIAH DAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA DI SMA 
 

A. Pendahuluan 

         Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 

kompetensi menuntut guru secara kreatif menciptakan pembelajaran yang bermakna 

(meaningfull) dan membekali siswa dengan kecakapan hidup (life skill), sehingga 

siswa dapat menerapkan apa yang di pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Kurikulum 2004 (Depdiknas, 2003) 

yaitu pendidikan Biologi diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

dirinya sendiri dan alam sekitarnya melalui pemberian pengalaman secara langsung. 

               Merealisasikan tuntutan di atas, guru harus mencari cara bagaimana 

membelajarkan siswa. Siswa harus dibimbing untuk menggali dan merekonstruksi 

pengetahuannya sehingga proses pembelajaran berpusat pada siswa (student centre). 

Salah satu metode pembelajaran yang cocok dengan tuntutan tersebut adalah metode 

praktikum, karena pada kegiatan praktikum siswa dapat dilatih berpikir ilmiah 

melalui langkah-langkah kerja ilmiah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rustaman dkk., 

(2004) yang menyatakan bahwa dalam pendidikan IPA kegiatan laboratorium atau 

praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya 

biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan kegiatan praktikum untuk 

mencapai tujuan Pendidikan IPA. 

               Umumnya pada pelaksanaan praktikum yang terjadi sekarang, siswa bekerja 

dengan berpedoman pada LKS (Lembar Kerja Siswa) yang menyerupai resep. Setelah 

praktikum selesai seringkali karena keterbatasan waktu (biasanya praktikum 

membutuhkan waktu lebih banyak), guru tidak sempat meminta siswa menyimpulkan 

apa yang dipraktikumkan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pada praktikum. 

Apalagi sampai mengaplikasikannya dengan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.           

Dengan cara praktikum seperti ini tentu pembelajaran bermakna dan pembelajaran 

yang membekali siswa dengan kecakapan hidup tidak tercapai. Hal ini sangat 

disayangkan karena untuk melaksanakan praktikum dibutuhkan persiapan yang tidak 

mudah  yang terkait dengan penyediaan alat, bahan dan tenaga. 
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          Mengantisipasi keadaan tersebut di atas, dalam pelaksanaan praktikum 

diperlukan persiapan yang baik dan matang yang meliputi : persiapan Rencana 

Pembelajaran dan LKS. Rencana Pembelajaran dan LKS yang baik untuk praktikum 

adalah yang bisa melatih dan menuntun siswa melakukan kerja ilmiah (observasi, 

interpretasi, klasifikasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, merencanakan 

percobaan, menggunakan alat/bahan, berkomunikasi, dan melaksanakan percobaan 

(Rustaman, dkk. 2004) dan meningkatkan pemahaman konsep serta  aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

              Salah satu komponen dari Rencana Pembelajaran dan LKS yang bisa membantu 

siswa belajar adalah pertanyaan produktif. Pertanyaan produktif adalah pertanyaan 

yang mengarahkan siswa untuk berbuat atau melakukan sesuatu sebelum menjawab 

pertanyaan yang diajukan . Menurut Jelly, S. (1985) pertanyaan produktif akan 

merangsang siswa untuk melakukan kegiatan produktif atau kegiatan ilmiah. Menurut 

Karim dkk (1994) pertanyaan produktif sangat berperan dalam menimbulkan 

keberanian menjawab atau mengemukan pendapat, karena pertanyaan produktif 

banyak melibatkan siswa untuk menjawab, berbeda dengan pertanyaan kognitif yang 

biasanya hanya bisa dijawab oleh sebagian kecil siswa yang mengerti konsepnya. 

Keadaan ini dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar IPA. Penelitian yang 

dilakukan Arifin (2002) menunjukkan bahwa 3 buku pelajaran biologi sekolah yang 

dianalisis serta LKS yang diterbitkan penerbit pada konsep reproduksi masih kurang 

sekali mengembangkan pertanyaan produktif, begitu juga pada proses kegiatan 

belajar mengajar yang diamati pada konsep yang sama, jarang sekali guru 

melontarkan pertanyaan produktif. Sehingga Arifin (2002) menyimpulkan bahwa 

buku, LKS dan kegiatan belajar mengajar Biologi yang dianalisis tidak 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk melakukan hal-hal yang ilmiah 

atau produktif. 

              Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai penerapan pertanyaan produktif pada kegiatan praktikum melalui rencana 

pembelajaran dan LKS untuk meningkatkan kemampuan kerja ilmiah (observasi, 

interpretasi, klasifikasi, komunikasi, menyimpulkan hasil pengamatan, serta 

kemampuan menggunakan alat dan pemahaman konsep Biologi siswa di SMA. 
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5. Metode Penelitian 

             Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 siklus. 

Penelitian dilakukan di SMA 24 Bandung dengan subjek  penelitian adalah siswa 

kelas XI A2 dengan jumlah siswa seluruhnya 48 orang. Penelitian dilakukan dari 

bulan Juni sampai Oktober 2007, sedangkan implementasi di kelas dilakukan pada 

bulan Agustus 2007. Topik yang dipilih pada penelitian ini adalah Struktur Jaringan 

Tumbuhan pada siklus I dan Struktur Jaringan Hewan pada siklus II. Pada tiap siklus 

dilakukan tahapan yang meliputi : Perencanaan, Implementasi dan Observasi dan 

Refleksi.   

           Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Lembar Kerja Siswa 

(LKS), lembar observasi kinerja siswa, lembar observasi kinerja guru, soal-soal 

kognitif, angket untuk siswa dan guru. Soal-soal kognitif diolah dengan uji Z score. 

Alur penelitian selengkapnya dapat dilihat di bawah ini : 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkaji Kurikulum KTSP, 
mengkaji teori tentang 
pertanyaan produktif, kerja 
ilmiah, materi biologi 

Observasi terhadap kondisi 
awal pembelajaran dan 
pembentukan kelompok siswa 

Rencana Tindakan I, menyusun perangkat 
pembelajaran (Renpel, LKS, evaluasi, media 
dan metode)  untuk tindakan I  (Konsep 
Struktur Jaringan Tumbuhan) 

Pelaksanaan Tindakan I 
Melakanakan pembelajaran dengan 
penerapan pertanyaan produktif 

Kesimpulan dan 
Rekomendasi 

Analisis dan refleksi hasil tindakan I 
(identifikasi kekuatan dan kelemahan) 

Rencana Tindakan II, menyusun perangkat 
pembelajaran (Renpel, LKS, evaluasi, media 
dan metode) untuk tindakan II (Konsep 
Struktur Jaringan Hewan)  

Pelaksanaan Tindakan II 
Melaksanakan pembelajaran dengan 
penerapan pertanyaan produktif 

Analisis dan refleksi tindakan II 
(Identifikasi kekuatan  dan 
kelemahan) 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     1. Hasil Penelitian 

            Kemampuan kerja ilmiah siswa dalam melaksanakan praktikum mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Tabel 1. Hasil Kerja Ilmiah Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

No Aspek  Kerja Ilmiah Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

  1.  Observasi (mengamati  preparat di bawah mikroskop) 67 75 
  2.  Interpretasi (mengidentifikasi bagian-bagian yang teramati) 67 88 
  3.  Klasifikasi (membandingkan ciri-ciri satu preparat dengan   

 preparat lain) 
67 100 

  4.  Komunikasi (menggambarkan hasil pengamatan dengan  
 memberi keterangan lengkap 

83 100 

  5.  Menyimpulkan  83 100 
  6 Kemampuan menggunakan alat : 

1. kemampaun mengoperasikan mikroskop 
2. menggunakan mikroskop  dengan perbesaran kecil 

terlebih dahulu kemudian perbesaran besar 
3. kesulitan mencari objek di bawah mikroskop 

 
50 

 
17 
33 

 
100 

 
75 
0 

 

        Terjadi peningkatan pemahaman konsep siswa dari pretes ke postes pada siklus I 

dan siklus II. Data selengkapnya pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 2.  Rata-rata Nilai Pretes, Posten, Gain dan Hasil Uji Z Score pada 
 Topik Struktur Jaringan Tumbuhan dan Struktur Jaringan Hewan 

 
Topik Rata-rata Pretes Rata-rata postes Gain Hasil Uji Z score 

Struktur Jaringan 

Tumbuhan 

 

52,43 

 

80,62 

 

28,41 

Berbeda  

signifikan 

StrukturJaringan 

Hewan 

 

40,85 

 

74,30 

 

32,83 

Berbeda  

signifikan 

 
        Hasil uji Z score pretes dan postes pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, hal ini berarti bahwa penerapan pertanyaan produktif dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran topik struktur jaringan 

tumbuhan dan hewan. 

      Kemampuan guru dalam membimbing siswa melaksanakan pembelajaran dan kerja  

ilmiah menunjukkan peningkatan. Secara umum guru sudah sangat baik 

menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi : mempersiapkan praktikum, membuka 
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kegiatan praktikum, mengelola kegiatan praktikum, mengorganisasikan konsep yang 

dipraktikumkan dan melaksanakan asesmen. Kelemahan yang terjadi pada siklus I pada 

aspek membuka kegiatan praktikum, diperbaiki pada siklus II. Pada kegiatan membuka 

praktikum siklus I guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan produktif pada siswa, guru 

masih membiarkan siswa menjawab pertanyaan secara serempak (bersama-sama) dan 

kurang melibatkan siswa dalam kegiatan ini. Pada siklus II guru menunjuk siswa untuk 

menjawab pertanyaan produktif yang dilemparkan guru, sehingga jawaban siswa dapat 

terdengar jelas. Pada siklus II ini juga guru melibatkan siswa ke depan kelas dalam 

kegiatan motivasi sehingga perhatian siswa terfokus pada pembelajaran. 

     Dari hasil analisis angket siswa diketahui bahwa pertanyaan produktif yang diajukan 

guru pada kegiatan awal pembelajaran dan yang terdapat dalam LKS mengarahkan siswa 

pada pemahaman konsep (100%). Dan LKS yang diberikan guru memudahkan siswa 

melakukan percobaan karena prosedurnya jelas (93%) dan 96% siswa menyatakan bahwa 

pertanyaan produktif pada LKS mengarahkan siswa pada apa yang harus diamati pada 

waktu praktikum. 

     Dari analisis angket guru diketahui bahwa melalui penelitian ini guru memdapat  

pengalaman baru, karena sebelumnya guru jarang menerapkan pertanyaan produktif di  

dalam kelas. Dan melihat bahwa pertanyaan produktif dapat dijawab oleh sebagian besar  

siswa, karena jawaban pertanyaan produktif dapat diperoleh dari hasil pengamatan  

melalui media pembelajaran yang digunakan guru. Guru juga berpendapat bahwa LKS  

yang memuat pertanyaan produktif dapat menuntun siswa melakukan kerja ilmiah yang  

diharapkan, sehingga apa yang harus dilakukan  siswa menjadi terfokus.  Mencermati  

manfaat penerapan pertanyaan produktif, guru akan  menerapkan pertanyaan produktif  

pada topik yang lain.   

 

2. Pembahasan 

         Peningkatan sebuah pembelajaran ditentukan oleh siswa yang melaksanakan 

langkah-langkah sesuai dengan rencana pembelajaran  dan guru sebagai perancang 

rencana pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Usman (2002) bahwa 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa, hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang 



 8

proses pembelajaran sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif bagi 

siswa. Dari pembelajaran siklus I dan siklus II, terlihat bahwa pertanyaan produktif  yang 

dilontarkan guru pada awal pembelajaran  berhasil memfokuskan perhatian siswa pada 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Dahar, dkk  (1992) dan Elstgeest (Harlen, 

1992) yang menyebutkan bahwa pertanyaan guru mempunyai peranan diantaranya 

mengarahkan pada konsep dan memfokuskan perhatian siswa serta memusatkan 

perhatian siswa. Menurut Good & Grouws (dalam Cole & Chan, 1994) sebagian besar 

guru-guru menekankan pada pertanyaan produktif di awal-awal pembelajaran sebab 

mereka merevisi fakta-fakta spesifik mengenai materi yang diajarkan.  

         Ketika guru melontarkan pertanyaan, sebagian besar siswa dapat menjawab 

pertanyaan guru, hal ini terlihat dari jawaban serempak yang diberikan siswa. Banyaknya 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru dikarenakan jawaban pertanyaan tersebut 

dapat diamati dan diidentifikasi dari media (tumbuhan dan torso) yang digunakan guru 

ketika awal pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Jelly (Widodo, 2006) bahwa 

pertanyaan produktif merupakan pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan melalui 

kegiatan atau pengamatan. Karim, dkk. (1994) juga menyatakan bahwa melalui 

pertanyaan produktif  banyak siswa yang dapat ikut terlibat, berbeda dengan pertanyaan 

non produktif yang hanya dijawab oleh sejumlah kecil siswa yang memahami konsep. 

Sehingga pertanyaan produktif ini dapat berperan dalam menimbulkan keberanian 

menjawab dan mengemukakan pendapat dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar 

IPA.  

        Dari hasil observasi kinerja siswa terlihat bahwa pertanyaan produktif yang 

tercantum pada LKS menuntun siswa melakukan kerja ilmiah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rustaman, 2001) yang menyatakan bahwa pertanyaan produktif sangat efektif 

digunakan untuk mengembangkan kerja ilmiah (keterampilan proses).  

         Berdasarkan hasil analisis pemahaman konsep, ternyata pertanyaan produktif  yang 

tercantum pada LKS menuntun siswa untuk memahami konsep berdasarkan hasil 

pengamatannya terhadap preparat tumbuhan dan hewan. Dari hasil pretes dan postes pada 

siklus I dan siklus II terlihat peningkatan pemahaman konsep siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan pertanyaan produktif pada konsep struktur jaringan tumbuhan dan 

hewan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa.  
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           Antusiasme yang diperlihatkan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II salah satunya dikarenakan pembelajaran dilangsungkan melalui 

kegiatan praktikum. Rustaman (2004) mengungkapkan bahwa kegiatan praktikum 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

              Cara kerja kelompok dalam melakukan praktikum juga dianggap menyenangkan 

oleh hampir seluruh siswa, karena dapat melatih kerjasama, saling membantu dengan 

teman kelompok, bisa diskusi dengan teman kelompok, dan bagi-bagi tugas dengan 

teman kelompok.Hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah  (2001) bahwa salah satu 

keuntungan dari penggunaan teknik kerja kelompok adalah dapat saling membantu 

dalam kelompoknya dalam usahanya mencapai tujuan bersama. 

 

 D. Kesimpulan 

             Pertanyaan produktif yang dilontarkan guru pada siklus I dan siklus II dapat 

berhasil memfokuskan dan memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran. Analisis 

terhadap lembar observasi kinerja siswa menunjukkan terjadinya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II dalam hal kemampuan siswa dalam melakukan kerja ilmiah : 

observasi, interpretasi, klasifikasi, komunikasi dan menyimpulkan. Hal lain yang 

meningkat dari siklus I ke siklus II adalah kemampuan menggunakan alat yang 

meliputi : kemampuan mengoperasikan mikroskop,  kemampuan siswa dalam 

mencari objek di bawah mikroskop, kemampuan menggunakan mikroskop dengan 

menggunakan perbesaran kecil terlebih dahulu kemudian perbesaran besar, dan 

kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian  yang teramati di bawah mikroskop. 

           Pemahaman konsep siswa yang dijaring dengan soal-soal konsep pada siklus I dan 

siklus II menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep dengan 

ketuntasan belajar menggunakan nilai 60. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

pertanyaan produktif dapat meningkatkan pemahaman siswa pada konsep struktur 

jaringan tumbuhan dan struktur jaringan hewan. 

           Hasil analisis angket siswa menunjukkan bahwa siswa menyenangi metode 

pembelajaran dengan metode praktikum. Pertanyaan produktif yang terdapat pada 

LKS menuntun siswa apa apa yang harus diamatinya. Cara kerja kelompok pada 
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metode praktikum juga disenangi siswa karena dapat melatih kerjasama antar anggota 

kelompok.  

           Hasil analisis angket guru menunjukkan bahwa LKS yang memuat pertanyaan 

produktif dapat menuntun siswa melakukan kerja ilmiah yang diharapkan, sehingga 

apa yang harus dikerjakan siswa menjadi terfokus. 

 

E.  Rekomendasi. 

1. Penggunaan alat-alat laboratorium di sekolah seperti mikroskop, sebaiknya 

digunakan guru secara optimal agar siswa mempunyai kemampuan dalam 

mengoperasikannya dengan benar dan menemukan objek di bawah mikroskop, 

dimana kemampuan ini perlu dimiliki siswa. 

2. Mencermati manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pertanyaan produktif 

pada pembelajaran yang telah dilaksanakan, disarankan pertanyaan produktif ini 

diterapkan pada konsep lain. 
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