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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pertanyaan siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 Tanjungpinang 

pada materi sistem pertahanan tubuh berdasarkan Question Category System for Science dan taksonomi Bloom. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui teknik analisis dokumen, observasi dan wawancara. Pada 

penelitian ini lebih ditekankan kepada hasil analisis dokumen yang berupa analisis pertanyaan siswa selama 

pembelajaran. Data dianalisis menggunakan rumus percentages correction (penilaian dengan persen). Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa pertanyaan siswa berdasarkan Question Category System for Science didominasi pertanyaan 

tertutup tipe berpikir konvergen dengan persentase rata-rata sebesar 53% dan tipe ingatan kognitif dengan persentase rata-

rata sebesar 45%, sedangkan pertanyaan siswa berdasarkan taksonomi Bloom didominasi pertanyaan tingkatan C2 

(Pemahaman) dengan persentase rata-rata sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas XI IPA 

belum mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam konteks pemikiran yang lebih luas, khususnya pada materi 

sistem pertahanan tubuh. 

Kata Kunci : Pertanyaan, Sistem pertahanan tubuh, Question Category System for Science, taksonomi Bloom 

PENDAHULUAN  

Belajar pada hakikatnya ialah usaha atau suatu 

kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk dapat 

melakukan sesuatu dan hasil kegiatan belajar berupa 

perubahan diri dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak melakukan sesuatu menjadi melakukan 

sesuatu, dan sebagainya (Hamdayana, 2016:28). Belajar 

merupakan suatu proses yang dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir (thinking skill). Keterampilan 

berpikir harus dapat dikembangkan, khususnya dalam 

bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan menurut 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (2013:8) menyatakan bahwa proses 

pendidikan pada dasarnya memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara rasional.  

Melalui proses berpikir, seseorang akan 

menggunakan akalnya untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan sesuatu. Kemampuan seseorang untuk 

menjalani kehidupannya terutama dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

berpikirnya. Cara berpikir siswa yang diharapkan lebih 

mengutamakan pada proses mencari dan menemukan 

pengetahuannya sendiri melalui interaksi siswa sebagai 

individu dengan lingkungannya. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran IPA atau 

sains, proses pembelajaran di sekolah tidak hanya 
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menekankan pada proses penanaman aspek pengetahuan 

tentang materi pelajaran. Pembelajaran IPA atau sains 

lebih memprioritaskan agar siswa dapat memperoleh 

pengetahuannya sendiri melalui penggunaan berbagai 

pendekatan pembelajaran. Tujuannya adalah 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan 

sendiri konsep dan makna pembelajaran sains agar 

sesuai dengan kemampuan berpikirnya. 

Terdapat 2 pengkategorian kemampuan berpikir 

dalam konteks pengetahuan, yaitu kemampuan berpikir 

tingkat rendah (Lower Order Thinking Skill) dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skill). Menurut Jufri (2013:64) menyatakan 

bahwa hasil belajar tingkat pengetahuan, pemahaman, 

dan penerapan sering disebut sebagai kemampuan 

berpikir tingkat rendah (Lower Order Thinking Skill), 

sedangkan analisis, sintesis, dan evaluasi 

dikelompokkan sebagai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (Higher Order Thinking Skill). Melalui 2 kategori 

kemampuan berpikir dalam konteks pengetahuan 

tersebut, akan memudahkan guru untuk mengetahui 

batas kemampuan berpikir siswa.  

Dalam kegiatan pembelajaran, untuk melatih dan 

memperluas kemampuan berpikir siswa, guru harus 

memperlakukan siswa sebagai seorang pemikir. Proses 

berpikir dapat dilatih kepada siswa salah satunya 

melalui kegiatan bertanya. Bertanya adalah respon 

seseorang terhadap sesuatu yang kurang dipahami. 

Melalui poses bertanya seseorang akan mudah 

memperoleh informasi terkait hal-hal baru yang belum 

diketahuinya. 

Semakin sering siswa mengajukan pertanyaan 

dalam kegiatan pembelajaran, maka semakin besar 

kemungkinan siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir setiap 

siswa pada dasarnya tidak sama. Guru dapat mengetahui 

batas kemampuan berpikir siswa melalui beragam 

pertanyaan yang diajukan siswa. Isi pertanyaan yang 

diajukan siswa dapat menjadi penentu sampai dimana 

tingkat kemampuan berpikirnya. 

Beragam isi pertanyaan yang diajukan siswa 

akan berkaitan dengan jenis-jenis pertanyaan. 

Pertanyaan dapat dikategorikan dalam berbagai jenis 

pertanyaan, salah satunya berdasarkan ranah kognitif 

taksonomi Bloom yang mencakup pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis 

(C5), dan evaluasi (C6). Pertanyaan berdasarkan ranah 

kognitif taksonomi Bloom dapat menggambarkan 

sampai dimana tingkat perkembangan intelektual siswa 

dari tingkatan rendah sampai ke tingkat tinggi. 

Selain klasifikasi pertanyaan berdasarkan ranah 

kognitif taksonomi Bloom, pertanyaan juga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan Question Category System 

for Science. Question Category System for Science 

merupakan sistem kategori pertanyaan untuk sains yang 

digunakan pertama kali oleh seorang ahli bernama 

Blosser. Tingkatan berpikir berdasarkan pertanyaan 

pada Question Category System for Science terdiri atas 

4 tipe pertanyaan, yaitu ingatan kognitif, berpikir 

konvergen, berpikir divergen, dan berpikir evaluatif. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di 

SMA Negeri 6 Tanjungpinang, diketahui bahwa SMA 

Negeri 6 Tanjungpinang merupakan sekolah yang 

memiliki prestasi sangat baik di bidang non akademik, 

namun prestasi di bidang akademik kurang berkembang 

khususnya di bidang IPA atau sains. Kurangnya 

kemampuan akademik siswa SMA Negeri 6 

Tanjungpinang di bidang IPA atau sains salah satunya 

dapat disebabkan kurang berkembangnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Hal ini membuat peneliti tertarik 

mengetahui lebih mendalam kemampuan berpikir siswa 

di sekolah tersebut, terutama pada siswa kelas XI IPA 

untuk materi biologinya. Kemampuan berpikir siswa 

akan diamati melalui pertanyaan yang diajukan siswa 

selama proses pembelajaran. 

Sebagian besar materi biologi kelas XI IPA 

sifatnya abstrak, sulit dan luas cakupannya. Salah satu 

materi yang pembahasannya cukup luas dan erat dengan 

bidang kesehatan adalah materi sistem pertahanan 

tubuh. Materi sistem pertahanan tubuh merupakan 

materi biologi yang membahas mengenai pola makan 
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agar sistem kekebalan selalu terjaga, berbagai upaya 

agar terhindar dari virus dan bakteri yang menyerang 

sistem kekebalan, serta menjaga kekebalan tubuh 

dengan rutin melakukan imunisasi, atau vaksinasi.  

Berdasarkan beberapa uraian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Profil Pertanyaan 

Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 6 Tanjungpinang 

pada Materi Sistem Pertahanan Tubuh Berdasarkan 

Question Category System for Science dan Taksonomi 

Bloom”.  

METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 

Tanjungpinang yang berlokasi di Senggarang. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada semester genap 

tahun pelajaran 2016-2017 di bulan Mei-Juni 2017. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak 

memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan 

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu 

kondisi apa adanya (Sukmadinata, 2015:73). 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPA SMA Negeri 6 Tanjungpinang yang berjumlah 1 

kelas. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan 

menggunakan nonprobability sampling jenis purposive 

sampling. Menurut Mulyatiningsih (2012:11) bahwa 

purposive sampling digunakan apabila sasaran sampel 

yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu 

sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak 

memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Jumlah 

subjek penelitian sebanyak 23 siswa. Data primer dalam 

penelitian ini berupa pertanyaan siswa secara lisan dan 

tertulis selama kegiatan pembelajaran biologi di kelas, 

hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas, serta 

hasil wawancara guru biologi dan siswa kelas XI IPA. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

menggunakan rumus percentages correction (penilaian 

dengan persen). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengelompokkan pertanyaan siswa berdasarkan 

Question Category System for Science 

Dari 78 pertanyaan (lisan maupun tertulis) yang 

diajukan siswa kelas XI IPA selama 2 kali pertemuan, 

pertanyaan siswa berdasarkan Question Category 

System for Science didominasi oleh pertanyaan tertutup 

(tipe ingatan kognitif dan tipe berpikir konvergen) 

dengan persentase pertanyaan tipe ingatan kognitif 

sebesar 45% dan persentase pertanyaan tipe berpikir 

konvergen sebesar 53%. Tidak terdapat satupun 

pertanyaan yang tergolong pertanyaan terbuka tipe 

berpikir evaluatif (lisan maupun tertulis) selama 2 kali 

pertemuan. Persentase rata-rata pertanyaan siswa 

selama 2 kali pertemuan berdasarkan Question 

Category System for Science dapat dilihat pada gambar 

1. 

 
Gambar 1. Persentase rata-rata pertanyaan siswa 

selama 2 kali pertemuan berdasarkan 

Question Category System for Science 

 

2. Pengelompokkan pertanyaan siswa berdasarkan 

taksonomi Bloom 

Dari 78 pertanyaan (lisan maupun tertulis) yang 

diajukan siswa kelas XI IPA selama 2 kali pertemuan, 

pertanyaan siswa berdasarkan taksonomi Bloom 

didominasi oleh pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman) 

dengan persentase sebesar 45%. Tidak terdapat satupun 

pertanyaan yang tergolong pertanyaan tingkatan C5 

(sintesis) dan C6 (evaluasi), baik secara lisan maupun 

tertulis selama 2 kali pertemuan. Persentase rata-rata 

pertanyaan siswa selama 2 kali pertemuan berdasarkan 

taksonomi Bloom dapat dilihat pada gambar 2. 

IK BK BD BE

Pertanyaan

Tertutup

Pertanyaan

terbuka

QCSS

45% 53% 

2.6% 0% 

IK  = Ingatan Kognitif 

BK = Berpikir Konvergen 

BD = Berpikir Divergen 

BE =  Berpikir Evaluatif 
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Gambar 2. Persentase rata-rata pertanyaan siswa 

selama 2 kali pertemuan berdasarkan 

taksonomi Bloom 

3. Hasil observasi proses pembelajaran 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pembelajaran biologi yang terjadi di kelas XI IPA SMA 

Negeri 6 Tanjungpinang. Adapun aspek-aspek yang 

diamati berupa materi atau sub materi biologi yang 

sedang dipelajari, jumlah siswa yang hadir di kelas, 

strategi, metode, model dan media pembelajaran yang 

digunakan guru saat mengajar biologi, jumlah siswa 

yang aktif selama pembelajaran biologi di kelas (aktif 

bertanya, aktif menjawab pertanyaan, aktif 

mengemukakan pendapat, dan aktif memberikan 

kesimpulan), serta bentuk pertanyaan yang diajukan 

siswa secara lisan selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi selama 2 kali 

pertemuan pada sub materi berbeda, guru biologi kelas 

XI IPA tidak menggunakan strategi dan model 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Guru 

masih menggunakan metode pembelajaran yang masih 

sangat konvensional, yaitu ceramah dan kegiatan tanya 

jawab. Guru tidak menggunakan media pembelajaran 

yang menarik dalam menunjang proses pembelajaran, 

yaitu hanya menggunakan media berupa papan tulis. 

Untuk tingkat keaktifan siswa di kelas sangat 

kurang sekali. Jumlah siswa yang aktif hanya sekitar 

10% dari 23 orang siswa yang ada di kelas. Tidak ada 

satupun siswa yang aktif berpendapat dan memberikan 

kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran. Hanya ada 2-

3 orang siswa yang aktif bertanya secara lisan. 

4. Hasil wawancara 

Wawancara terhadap guru Biologi dan siswa 

kelas XI IPA dilakukan untuk mengetahui gambaran 

kondisi siswa saat pembelajaran biologi di kelas, 

mendapatkan informasi mengenai rata-rata kemampuan 

siswa kelas XI IPA dalam mengikuti pelajaran biologi, 

serta mendapatkan gambaran pertanyaan yang biasa 

diajukan siswa dalam pembelajaran biologi di kelas. 

Kesimpulan dari proses wawancara yang telah 

dilakukan pada guru biologi kelas XI IPA diantaranya, 

berdasarkan indikator mengenai kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran biologi diketahui bahwa tingkat 

kesiapan belajar siswa secara psikis (semangat dan 

konsentrasi belajar) tergantung pada jadwal jam 

pelajaran biologi, sedangkan kesiapan secara secara 

materiil (ketersediaan buku biologi) sangat kurang.  

Sebagian siswa hanya memiliki buku LKS dan 

buku panduan atau buku cetak biologi siswa peroleh 

dengan meminjam di perpustakaan. Sebagian siswa 

tidak pernah membaca buku terlebih dahulu sebelum 

pelajaran biologi, ada siswa yang menjawab akan 

membaca buku ketika akan ujian saja atau saat mood 

(suasana hati) siswa sedang baik.  

Berdasarkan indikator mengenai kemampuan 

siswa dalam menerima materi pelajaran biologi dapat 

diketahui bahwa rata-rata kemampuan siswa dalam 

menerima materi pelajaran biologi tergolong sedang. 

Berdasarkan indikator mengenai keaktifan siswa dalam 

bertanya saat pembelajaran biologi dapat diketahui 

bahwa banyaknya siswa aktif bertanya saat 

pembelajaran biologi hanya ±3 orang siswa dan siswa 

biasanya aktif mengajukan pertanyaan di akhir 

pembelajaran. 

Indikator mengenai hubungan antara pertanyaan 

siswa dengan kecerdasan siswa dalam pembelajaran 

biologi, dapat diketahui bahwa pertanyaan yang 

diajukan siswa dalam pembelajaran biologi 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan siswa dan 

siswa yang cenderung mengajukan pertanyaan ialah 

siswa yang memiliki tingkat kecerdasan sedang atau di 

bawah rata-rata. Siswa pintar justru jarang bertanya. 

B. Pembahasan 

1. Analisis pertanyaan berdasarkan Question 

Category System for Science 

C1 C2 C3 C4 C5 C6

LOTS HOTS

taksonomi Bloom

24% 

45% 

6.4% 

24% 

0% 0% 
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Dari 78 pertanyaan (lisan maupun tertulis) yang 

diajukan siswa kelas XI IPA selama 2 kali pertemuan 

pada materi sistem pertahanan tubuh berdasarkan 

Question Category System for Science, pertanyaan 

didominasi dengan pertanyaan tertutup tipe ingatan 

kognitif dan tipe berpikir konvergen. Persentase rata-

rata pertanyaan tertutup tipe ingatan kognitif sebesar 

45%, sedangkan persentase rata-rata pertanyaan tertutup 

tipe berpikir konvergen sebesar 53% (gambar 1).  

Hasil penelitian ini didukung dengan proses 

wawancara yang telah dilakukan dengan guru biologi 

yang mengajar di kelas XI IPA, bahwa rata-rata 

pertanyaan yang biasa diajukan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran hanya sebatas pertanyaan tingkatan 

pengetahuan, belum mengarah pada pertanyaan dalam 

konteks yang lebih luas, seperti pertanyaan analisis, 

hipotesis, dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rahmadhani (2013:1) yang menyatakan bahwa pada 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

didasarkan pada perkembangan intelektual dan gender, 

pertanyaan siswa didominasi dengan pertanyaan 

tertutup tipe berpikir konvergen. 

Pertanyaan tipe ingatan kognitif banyak diajukan 

siswa kelas XI IPA umumnya merupakan pertanyaan 

yang menanyakan fakta, rumus, dan aspek lainnya yang 

menghendaki ingatan melalu proses pengetahuan dan 

hafalan. Sementara itu, pertanyaan tipe berpikir 

konvergen merupakan pertanyaan yang berbentuk 

analisa dan proses integrasi atau mengingat data, serta 

melibatkan ide-ide seperti proses membandingkan, 

membedakan dan menjelaskan. Pertanyaan tipe ingatan 

kognitif dan tipe berpikir konvergen digolongkan ke 

dalam pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup 

merupakan pertanyaan yang hanya mempunyai jawaban 

pasti dan terbatas, sehingga pertanyaan ini tidak dapat 

menunjukkan adanya proses berpikir yang telah 

berkembang.  

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa 

persentase rata-rata pertanyaan terbuka tipe berpikir 

divergen selama 2 kali pertemuan pada materi sistem 

pertahanan tubuh hanya sebesar 2,6%, sementara itu 

tidak terdapat satupun pertanyaan yang tergolong 

pertanyaan terbuka tipe berpikir evaluatif. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Husna dan Sanjaya (2015:126) bahwa 

siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan konvergen 

dibandingkan dengan pertanyaan divergen meskipun 

telah menggunakan media pembelajaran berupa komik 

pendidikan sains. Penelitian ini telah membuktikan 

bahwa sebagian besar siswa hanya memiliki 

kemampuan mengajukan pertanyaan konvergen dan 

hanya siswa tertentu yang mampu mengajukan 

pertanyaan terbuka tipe berpikir divergen. 

2. Analisis pertanyaan berdasarkan taksonomi 

Bloom 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dari 78 

pertanyaan siswa yang baik secara lisan maupun tertulis 

yang diperoleh selama 2 kali pertemuan pada materi 

sistem pertahanan tubuh berdasarkan taksonomi Bloom 

menunjukkan bahwa pertanyaan didominasi oleh 

pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman) dengan 

persentase sebesar 45%. Sejalan dengan proses 

wawancara yang telah dilakukan pada guru biologi di 

kelas XI IPA yang mengatakan bahwa umumnya siswa 

kelas XI IPA bertanya dengan pertanyaan tingkatan 

pengetahuan, jarang yang mengajukan pertanyaan 

tingkatan analisis. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2014:1) yang 

menyatakan bahwa kualitas pertanyaan yang 

dimunculkan siswa kelas XI IPA, baik laki-laki maupun 

perempuan didominasi pertanyaan dimensi kognitif 

pemahaman (C2). 

Pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman) 

merupakan pertanyaan yang meminta untuk 

menjelaskan makna, menginterpretasi fakta, dan 

memprediksi sesuatu. Pada pertanyaan tingkatan C2 

(pemahaman) tidak lagi menanyakan definisi dan hal-

hal yang bersifat faktual seperti pertanyaan tingkatan C1 

(pengetahuan), melainkan menanyakan hubungan antar 

fakta dan proses mengekstrapolasi (melihat makna yang 

tersirat dan membuat asumsi tentang konsekuensi dari 
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suatu kejadian). Meskipun demikian, pertanyaan 

tingkatan C2 (pemahaman) masih tergolong pertanyaan 

dengan tingkatan berpikir lebih rendah (Lower Order 

Thinking Skill). 

Tidak ada satupun pertanyaan siswa yang 

tergolong pertanyaan tingkatan C5 (sintesis) dan 

tingkatan C6 (evaluasi). Hasil data ini didukung dengan 

proses wawancara yang telah dilakukan pada guru 

biologi kelas XI IPA yang mengatakan bahwa siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 6 belum mampu mengajukan 

pertanyaan dalam tingkatan yang lebih tinggi, seperti 

analisis, hipotesis, dan sebagainya. Rata-rata siswa kelas 

XI IPA mengajukan pertanyaan pada tingktan 

pengetahuan saja. 

Pertanyaan tingkatan C5 (sintesis) merupakan 

bentuk pertanyaan meminta untuk merangkum berbagai 

komponen atau unsur sehingga menjadi sesuatu yang 

baru, sedangkan pertanyaan tingkatan C6 (evaluasi) 

merupakan bentuk pertanyaan yang meminta untuk 

memberikan keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari tujuan, gagasan, cara bekerja, 

pemecahan, metode, dan materi. Kedua tingkatan 

pertanyaan ini tergolong pertanyaan dengan tingkatan 

berpikir lebih tinggi (Higher Order Thinking Skill). 

Hanya ada sebagian siswa yang telah mampu 

membuat pertanyaan tingkatan C4 (analisis). Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 2, bahwa untuk pertanyaan 

tingkatan C4 (analisis) selama 2 kali pertemuan berada 

pada persentase rata-rata sebesar 24%. Pertanyaan 

tingkatan C4 (analisis) merupakan pertanyaan yang 

meminta untuk membedakan, mengorganisasikan, dan 

mengatribusikan (menemukan sudut pandang, nilai atau 

maksud dibalik materi pelajaran). Pertanyaan tingkatan 

C4 (analisis) digolongkan sebagai pertanyaan dengan 

tingkatan berpikir lebih tinggi (Higher Order Thinking 

Skill).  

Jika dibandingkan dengan pertanyaan tingkatan 

C4 (analisis), lebih sedikit siswa yang mampu 

mengajukan pertanyaan tingkatan C3 (aplikasi), yaitu 

hanya sebesar 6,4% (gambar 2). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fathianihayati dkk (2016:30) yang menyatakan bahwa 

pertanyaan kognitif siswa untuk tingkatan C3 (aplikasi) 

hanya sebesar 6,6% sementara presentasi pertanyaan 

kognititf untuk tingkatan C4 (analisis) sebesar 13,2%. 

Pertanyaan tingkatan C3 (aplikasi) merupakan 

pertanyaan yang meminta untuk menggunakan 

informasi, kaidah, metode, atau konsep yang telah 

dimiliki untuk menjelaskan atau memecahkan masalah 

pada situasi baru. Masih banyak siswa yang belum 

mampu memunculkan pertanyaan pada tingkatan C3 

(aplikasi). 

Dari hasil analisis pertanyaan siswa berdasarkan 

Question Category System for Science dan taksonomi 

Bloom dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

faktor penyebab pertanyaan siswa yang didominasi 

pertanyaan tertutup untuk Question Category System for 

Science dan pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman) 

untuk taksonomi Bloom. Berdasarkan proses 

wawancara terhadap guru biologi kelas XI IPA 

diperoleh informasi bahwa siswa yang cenderung 

mengajukan pertanyaan ialah siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan sedang atau di bawah rata-rata, siswa 

pintar justru jarang bertanya. Hal ini dapat menjadi 

penyebab mengapa kebanyakan pertanyaan siswa masih 

didominasi pertanyaan tertutup tipe berpikir konvergen 

dan pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

telah dilakukan baik pada guru maupun siswa, sebagian 

besar siswa kelas XI IPA tidak memiliki buku biologi. 

Buku yang disediakan perpustakaan sekolah hanya 

cukup untuk sebagian siswa kelas XI IPA. Siswa yang 

tidak dibekali dengan buku pelajaran biologi akan 

kesulitan memunculkan pertanyaan dalam 

pembelajaran. Menurut Lailatul dkk (2015:2) buku 

pelajaran merupakan salah satu sumber pengetahuan 

dan menentukan keberhasilan pendidikan para siswa 

dalam menuntut pelajaran di sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

selama proses pembelajaran biologi di kelas XI IPA, 

guru biologi hanya menggunakan metode pembelajaran 

ceramah dan tanya jawab. Penggunaan model dan 
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media pembelajaran yang sesuai dan menarik dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikirnya, sehingga akan muncul beragam pertanyaan 

yang tidak hanya mengarah pada pertanyaan-pertanyaan 

dasar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Cholifah dkk (2013:11) menyatakan 

bahwa indikator media pengajaran yang digunakan guru 

adalah 59,33% kategori kesulitan yang cukup tinggi, 

mengingat media pengajaran merupakan salah satu poin 

penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa. 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran biologi juga dapat menjadi penyebab 

rendahnya tingkatan pertanyaan yang diajukan siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan proses wawancara yang telah 

dilakukan pada sebagian siswa kelas XI IPA. Sebagian 

besar siswa kelas XI IPA tidak pernah membaca buku 

terlebih dahulu sebelum pelajaran biologi dipelajari di 

kelas. Pada dasarnya kesiapan siswa untuk membaca 

buku terlebih dahulu sebelum pembelajaran biologi 

dipelajari akan membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan 

berpikirnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis profil pertanyaan 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 Tanjungpinang pada 

materi sistem pertahanan tubuh berdasarkan Question 

Category System for Science dan taksonomi Bloom, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pertanyaan siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Tanjungpinang pada materi sistem pertahanan tubuh 

berdasarkan Question Category System for Science 

didominasi dengan pertanyaan tertutup tipe berpikir 

konvergen dan tipe ingatan kognitif, sedangkan 

pertanyaan terbuka tipe berpikir divergen dan 

berpikir evaluatif masih sangat terbatas. 

2. Pertanyaan siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Tanjungpinang pada materi sistem pertahanan tubuh 

berdasarkan taksonomi Bloom didominasi dengan 

pertanyaan tingkatan C2 (pemahaman). Pertanyaan 

tingkatan C2 (pemahaman) digolongkan pertanyaan 

dengan tingkatan berpikir lebih rendah (Lower 

Order Thinking Skill), sedangkan untuk pertanyaan 

dengan tingkatan berpikir lebih tinggi (Higher Order 

Thinking Skill) masih sangat terbatas. 

B. Implikasi 

Pertanyaan siswa yang diajukan selama 

pembelajaran biologi dapat menggambarkan batas 

kemampuan berpikirnya. Isi pertanyaan yang diajukan 

siswa dapat menjadi penentu sampai dimana tingkat 

kemampuan berpikirnya (kemampuan berpikir tingkat 

rendah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi). Ini 

mengimplikasikan bahwa hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan khususnya bagi pendidik untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan berpikir siswa 

dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati profil 

pertanyaan yang dimiliki siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan proses penelitian yang telah 

dilakukan di kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Tanjungpinang mengenai profil pertanyaan siswa 

berdasarkan Question Category System for Science dan 

taksonomi Bloom dapat dikemukakan beberapa saran, 

di antaranya: 

1. sebaiknya sebagai seorang pendidik, guru harus 

melatih siswa agar mampu memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan kognititf tingkat tinggi, salah 

satunya dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). 

2. sebagai seorang pendidik, guru hendaknya 

memberikan peluang lebih banyak bagi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan. Tidak hanya diakhir proses 

pembelajaran saja siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya, karena semakin sering siswa bertanya, 

maka akan semakin berkembang kemampuan 

berpikirnya. 

3. profil pertanyaan siswa yang diukur dapat lebih 

dikembangkan, sehingga tidak hanya berdasarkan 

Question Category System for Science dan ranah 

kognitif taksonomi Bloom, namun juga dapat 

menggunakan taksonomi Bloom revisi. 
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