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Abstrak. Makalah ini membahas tentang pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika. Pertanyaan 

efektif dalam pembelajaran matematika adalah pertanyaan yang dapat merangsang siswa berpikir matematis 

(berpikir logis, kreatif, kritis, inovatif dan sistimatis, realistis, tepat, cermat), dimana siswa tidak hanya 

sekedar menghafal, menyebutkan definisi, menghafal rumus-rumus matematika, dan mengerjakan soal-soal 

sama dengan contoh yang diberikan, akan tetapi siswa dihadapkan pada pertanyaan yang menuntut siswa 

berpikir matematis  yang pada akhirnya siswa memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari. 

Mengajukan pertanyaan dalam sesi pembelajaran disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Hasil kajian 

menemukan kesimpulan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis 

(logis, kreatif, kritis, inovatif dan sistimatis) siswa adalah melalui pertanyaan efektif, baik 

pertanyaan efektif dalam bentuk lisan maupun pertanyaan efektif dalam bentuk tertulis. 

Kata kunci. Pertanyaan efektif, berpikir matematis 

 

1.  Pendahuluan 

Ada pepatah dalam pengajaran megatakan bahwa ‘Questioning is the heart of the teching”, artinya 

‘Pertanyaan adalah jantungnya pengajaran”. Kalau demikian pengajaran tanpa bertanya adalah pengajaran 

yang gersang (Kirmanto, 2003 : 4). Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika ditinjau dari jenjang kemampuan 

pertanyaan dibedakan atas pertanyaan tingkat rendah dan pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan tingkat 

rendah adalah pertanyaan yang hanya mengukur ingatan saja. Pertanyaan tingkat tinggi adalah pertanyaan 

yang setidak-tidaknya menuntut pemahaman dan pemikiran siswa. Pertanyaan tingkat tinggi inilah yang 

harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Pertanyaan efektif adalah bagian dari pertanyaan 

tingkat tinggi.   

Secara umum pertanyaan efektif adalah sesuatu yang ditanyakan (soal) kepada orang lain baik secara lisan 

maupun tulisan dengan harapan untuk mendapatkan hasil atau efek sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

Pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika dinilai penting karena dapat mendorong siswa untuk 

berpikir matematis (logis, sistematis, rasional, kritis, jujur, cermat, dan efektif).  

Kemampuan siswa untuk bertindak atas dasar pemikiran yang logis, sistematis, rasional, kritis, jujur, 

cermat, dan efektif sangat diperlukan untuk menghadapi kemajuan dunia yang selalu berkembang. 

Matematika merupakan ilmu yang dapat mengembangkan kemampuan tersebut di samping itu matematika 

juga dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan berkomunikasi yang baik. Lebih lanjut Fadjar 

Shadiq (dalam Sri Wardhani, 2008) menjelaskan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang 

sangat kuat, teliti dan tidak membingungkan, serta mengomunikasikan gagasan dengan matematika lebih 

praktis, sistematis, dan efisien. Hal ini disebabkan karena matematika adalah ilmu yang memiliki 

karakteristik unik dan memerlukan kemampuan berpikir dan bernalar yang baik untuk memahaminya serta 

merupakan bahasa yang universal dengan simbol unik dan terstruktur. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Terrell (dalam Tina Yunarti, 2012 : 174) yang mengatakan bahwa   

matematika   dapat   dipelajari   dengan   banyak    cara  dengan  tujuan meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, merangsang ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa pada matematika, menawarkan pada siswa 

peluang-peluang yang sering muncul untuk diprediksi dan didiskusikan validitasnya, serta menolong 

siswa memonitor pemahamannya.  

Berhubungan    dengan    paparan    di   atas   maka   dapat   dikemukakan   bahwa   tujuan    pembelajaran  
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matematika di kelas seharusnya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas belajar,yang dapat  merangsang 

ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa terhadap matematika dalam rangka mempersiapkan siswa 

menghadapi dunia kerja serta perkembangan dunia yang sangat cepat saat ini ditambah lagi dengan  

pembentukan pasar tunggal yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan 

akhir tahun 2015.  

Salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa yang pada akhirnya dapat merangsang 

munculnya kemampuan berpikir matematis, ketertarikan dan rasa inigi tahu siswa terhadap matematika 

siswa adalah dengan mengajukan pertanyaan efektif. Pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika 

adalah pertanyaan yang dapat merangsang  siswa berpikir matematis (berpikir logis, kreatif, kritis, inovatif 

dan sistimatis, realistis, tepat, cermat), dimana siswa tidak hanya sekedar menghafal, menyebutkan 

definisi, menghafal rumus-rumus matematika, dan mengerjakan soal-soal sama dengan contoh yang 

diberikan, akan tetapi siswa dihadapkan pada pertanyaan yang menuntut siswa berpikir matematis  yang 

pada akhirnya siswa memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari. 

Makalah ini bertujuan untuk membahas tentang pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika secara 

teoritis. Sebagai guru matematika perlu adanya kesadaran bahwa mengajukan pertanyaan efektif dalam 

pembelajaran dapat merangsang siswa untuk berpikir logis, sistematis, realistis, jujur, kritis, kreatif dan 

cermat yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan dunia saat ini. Sehingga dalam sesi pembelajaran 

matematika, bertanya dengan menggunakan pertanyaan efektif merupakan aktivitas penting dengan 

berbagai tujuan. 

2. Tujuan Pertanyaan Dalam Pembelajaran Matematika 

Guru harus memiliki ketrampilan dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa, sebab melalui 

keterampilan ini guru dapat membantu siswa dalam menghubungkan konsep, membuat kesimpulan, 

meningkatkan kesadaran, mendorong kemampuan berfikir (kreatif, logis, sistematis, realistis, jujur, kritis, 

dan cernat) siswa.  

Beberapa tujuan pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa dalam pembelajaran matematika 

(Tamimuddin & Sumardyono, 2014 :  6) adalah sebagai berikut: 

a. Menelaah dan merangkum pembelajaran sebelumnya. 

Tujuan ini mengandung dua dimensi, yaitu (1) menelaah dan merangkum topik sebelumnya, dan (2) 

menelaah dan merangkum topik yang baru dipelajari. Dimensi pertama diperlukan agar siswa bisa melihat 

keterkaitan antar materi pelajaran matematika. Hubungan konsep-konsep di dalam matematika jauh lebih 

penting dari pada konsep itu sendiri, karena dalam matematika setiap konsep memerlukan konsep lain. 

Dengan demikian maka akan lebih sulit atau bahkan mustahil pembelajaran suatu konsep matematka tanpa 

memahami hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam matematika. 

Contoh pertanyaan lisannya: 

 Untuk mengingat pelajaran sebelumnya, coba nyatakan dengan kata-kata bagaimana menghitung 

luas jajargenjang? 

 Setelah kamu mempelajari sifat-sifat persegipanjang, apa yang dapat kamu katakan tentang 

hubungan persegipanjang dengan jajargenjang yang dipelajari sebelumnya? 

Contoh pertanyaan yang perlu dihindari: 

 Untuk mengingat pelajaran sebelumnya, coba sebutkan rumus menghitung luas jajargenjang!  

Untuk    dimensi   kedua,   tujuan   bertanya   lebih   diarahkan   pada   merangkum  atau  menarik poin  
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penting dari apa yang telah dipelajari. Sementara kegiatan menelaah lebih intens diberikan pada saat  

proses pembelajaran berlangsung. 

Contoh: 

 Sekarang, coba masing-masing dari kamu memikirkan, hal-hal apa saja yang menjadi ciri 

penting dari sebuah jajar genjang! 

 Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita tulis setelah mempelajari hubungan antar bangun datar? 

 Bagaimana kamu dapat menyatakan hubungan tersebut secara sederhana? 

b. Mendorong atau melibatkan siswa berpikir matematis    

Secara umum berpikir matematis adalah selalu memfokuskan pikiran melibatkan kecermatan, relevansi, 

dan ketepatan. Berpikir matematis sesungguhnya adalah berpikir yang didasarkan pada kebenaran secara 

matematis. Jadi, berpikir matematis tidak “melulu” harus berkaitan dengan angka atau bilangan. 

Terkadang ada siswa berpikir dengan menggunakan bilangan namun tidak tepat bahkan tidak relevan. 

Dapat dipastikan bahwa tidak semua pertanyaan dapat mendorong siswa untuk berpikir matematis. Oleh 

karena itu, harus dipilih dengan cermat pertanyaan yang dapat mendorong siswa berpikir matematis.  

Contoh:   

 Seberapa besar selisih luas antara lapangan voli dengan lapangan sepak bola? 

 Coba kamu pikirkan mengapa persegipanjang merupakan jajargenjang? 

 Apakah semua sifat jajargenjang ada pada persegipanjang? 

 Contoh yang harus dihindari: 

 Lebih luas mana, apakah lapangan voli ataukah lapangan sepakbola?  

 Apakah persegipanjang dan jajargenjang itu berbeda? 

Pertanyaan ini tidak akan membuat siswa berpikir matematis, jika tidak diikuti dengan pertanyaan yang 

lebih substansial.  

Untuk mendorong siswa berpikir lebih cermat dan  teliti, gunakan  pertanyaan yang menghendaki  

kecermatan dan ketelitian. 

Contoh: 

 Hitunglah volume botol air mineral tersebut dalam  satuan cm
3 
  hingga angka satuan terdekat! 

Untuk dapat mendorong siswa berpikir matematis, hindarkan bentuk pertanyaan yang bersifat dikotomi 

atau  pertanyaan yang menghendaki jawaban benar atau salah.  

Contoh: 

 Apakah benar bahwa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180
0 
? 

Demiikian pula pertanyaan yang hanya menghendaki  jawaban \sekedar menyebutkan definisi atau bunyi 

suatu konsep. Jadi, hindari bentuk pertanyaan:  

 Sebutkan....”, atau “Apakah....”.  

Sementara bentuk pertanyaan yang dapat digunakan, adalah” 

 Mengapa .... ,  

 Bagaimana cara .....,  

 Deskripsikan ...., atau. 

 Berilah contoh .... dengan sifat ... .  

Muncul permasalahan; 

Bagaimana kalau ternyata siswa belum mampu berpikir matematis atau ternyata apa yang dipikirkan siswa 

belum mengarah pada berpikir matematis? 
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Dalam hal ini, guru dapat mengajukan pertanyaan yang bersifat penggugah atau pendorong. 

Contoh: 

 Coba kamu pikirkan lagi, apakah sudah tepat cara menjawabnya seperti itu? 

 Bagaimana kamu mendapatkan bilangan tersebut? 

 Adakah perhitungan yang aneh yang telah kamu lakukan? 

 Coba dilihat kembali, mungkinkah jawabannya merupakan bilangan pecahan? 

c. Menilai kesiapan siswa 

` Dalam mempelajari matematika, berpikir merupakan aktivitas paling pokok yang harus dipastikan 

dilakukan oleh siswa.Bentuk pertanyaan dengan tujuan ini lebih bersifat lisan ketimbang tulisan. Oleh 

karena itu, dengan melihat susasana dan perilaku siswa di kelas, guru juga dapat mengambil keputusan 

apakah bertanya ataukah tidak. 

Contoh pertanyaanya: 

 Bagaimana anak-anak, apakah kalian siap menyelidiki volum limas?. 

 Andi, coba sebutkan peralatan apa saja yang sudah disiapkan kelompokmu!. 

 Apakah masih ada pertanyaan lagi atau masih ada yang ragu,? 

  berikutnya kita akan mempelajari tentang volum kerucut. 

d. Mengecek pekerjaan rumah atau tugas kelas dan pemahaman siswa   

Hal yang perlu dicek antara lain, apakah mereka sudah menyelesaikan PR, apakah ada anggota kelompok 

yang tidak ikut mengerjakan PR, apakah mereka membutuhkan waktu lebih lama lagi, apakah mereka 

membutuhkan penjelasan tambahan, atau apakah ada masalah atau soal yang membingungkan bagi 

mereka. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita sebagai guru memberikan penilaian terhadap 

tugas PR secara lebih adil dan benar. 

Hal yang sama juga berlaku bila bertanya ditujukan untuk mengecek tugas kelas dan pemahaman siswa. 

Contoh: 

 Soal nomor berapa yang paling menyulitkan menurut kalian? Mengapa? 

 Adakah yang belum jelas terkait tugas tersebut? 

 Adakah kata-kata yang masih membingungkan bagi kalian? 

e. Memfokuskan perhatian siswa pada materi matematika tertentu 

Tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa yang melakukan aktivitas lain pada saat prses 

pembelajaran berlangsung. Jika hal ini terjadi maka guru harus segera meminta atau mengalihkan siswa 

agar fokus pada pembelajaran. Teknik bertanya menjadi salah satu cara untuk mendapatkan perhatian 

siswa pada pembelajaran. 

Contoh. 

 Dewi..., mengapa kamu melihat ke luar jendela? 

 Arman, Budi.... sudahkah kalian berdiskusi dengan anggota kelompokmu? 

Hal lain yang lebih teknis adalah bagaimana membuat siswa lebih fokus pada hal-hal tertentu dalam 

materi matematika. Dalam tujuan ini, guru perlu menampilkan pengingat atau salah satu ciri penting dari 

materi tertentu yang diajarkan. Misalkan guru ingin siswa fokus pada hubungan kuantitatif atau hubungan 

perbandingan antara volum limas dan volum prisma jika luas alas dan tingginya sama, maka kita guru 

perlu mengarahkan siswa pada beberapa kegiatan yang terkait ciri dari konsep kuantitas atau perbandingan 

tersebut. 
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Contoh: 

 Sudah berapa kali kamu menakarnya? Jadi, berapa perbandingannya? 

 Setelah melakukan kegiatan tersebut, coba kalian tulis hubungan volum kedua bangun tersebut! 

Gunakan data yang sudah kamu peroleh! 

f. Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran atau sebagai asesmen formatif  

Tujuan bertanya sebagai asesmen formatif, lebih baik dinyatakan secara tertulis karena bisa menjangkau 

setiap siswa dan bersifat individual. Hindari pertanyaan dengan jawaban benar atau salah, dan pertanyaan 

terkait definisi atau bunyi rumus. 

Contoh: 

 Coba nyatakan dengan 3 cara berbeda, pengertian bangun datar persegi! 

 Berilah contoh dan bukan contoh, 5 benda dalam bentuk yang berbeda-beda di sekitar kita yang 

dapat dikategorikan sebagai prisma! 

 Jelaskan, apakah kerucut termasuk dalam jenis bangun ruang limas? 

Disamping pertanyaan yang bersifat mekanistik,  jauh lebih penting, bentuk pertanyaan yang bersifat 

problematik atau bersifat terbuka namun tetap terkait dengan konsep yang akan dinilai. 

Contoh yang bersifat mekanistik: 

 Berapa cm
2
 luas persegipanjang yang alasnya 4 cm dan tingginya 9 cm? 

 Hitunglah volume limas, jika diketahui luas alas 10 cm
2
 dan tingginya 5 cm! 

 Contoh yang bersifat problematik: 

 Jika sebuah persegipanjang memiliki luas 36 cm
2
 dan memiliki sisi-sisi bilangan bulat, lukislah 

semua bentuk persegipanjang yang mungkin dalam satuan cm! 

 Jika volum limas 100 cm
2
 dan tingginya 5 cm, berapa keliling yang alasnya berbentuk segitiga?  

 Nyatakan jawabanmu dalam angka satuan terdekat! 

 Pak Dirman akan membuat wadah penampung air. Ia ingin wadah dapat menampung antara 80 

hingga 100 liter air. Berbentuk apa dan berapa ukuran wadah yang dapat dibuat Pak Dirman? 

g. Mendiagnosa kesulitan siswa   

Untuk dapat mendiagnosa kesulitan siswa, maka bertanya boleh dalam bentuk  pertanyan lisan. Maupun 

dalam bentuk tulisan. Untuk pertanyaan tertulis, diperlukan pemilihan pertanyaan yang kaya akan subtansi 

lebih diutamakan, pertanyaan terapan konsep, pemecahan masalah, atau bentuk pertanyaan terbuka (open 

ended). 

Contoh pertanyaan lisan: 

 Ani, mengapa kamu hanya benar 2 dari soal yang diberikan?  

 Mengapa di 8 nomor itu, kamu tidak dapat menjawab? 

  Adakah soal-soal itu membingungkan kamu?  

 Apakah kamu tidak memahami beberapa istilah dalam soal? Apakah kamu kesulitan untuk 

menemukan cara menjawab soal itu? 

 Apakah kamu merasa kesulitan melakukan perhitungan? 

h. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sikap inkuiri. 

Pertanyaan yang diramu dengan baik akan menumbuhkan keterampilan siswa untuk lebih kritis dan 

kreatif,  Sikap inkuiri (selidik) dapat ditumbuhkan melalui bentuk pertanyaan yang menantang pemikiran 

siswa. Akan tetapi tidak bijaksana jika membuat soal yang terlalu rumit. Lebih baik membuat soal yang 

sederhana akan tetapi membutuhkan pemikiran yang kritis untuk menyelesaikannya. 
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Contoh: 

 Buatlah sebuah trapesium yang semua sisinya merupakan bilangan bulat! 

 Untuk membentuk bangun segitiga, diperlukan 3 koin atau 6 koin, seperti tampak pada gambar. 

Berapa koin di antara 100 dan 120 yang dapat membentuk sebuah segitiga? 

                   

i. Memancing siswa untuk mengemukakan pendapatnya sendiri 

Tidak mudah memancing siswa untuk mau mengemukakan pendapat. Segala upaya harus dapat 

dilakukan guru agar siswa terdorong untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. 

Contoh: 

 Coba kamu cermati hasil pekerjaan temanmu Tiwul.  

 Ada yang  perlu ditanyakan?  

 Adakah yang perlu  penjelasan  tambahan?  

 Atau adakah yang keliru? 

 Ada yang berbeda dari apa yang dikerjakan Tiwul di depan tadi? 

 Ibu/bapak pikir mungkin ada cara lain. 

  Siapa yang menjawab dengan cara berbeda dari Tiwul? 

 Pekerjaan Tiwul sudah benar, tetapi mungkin ada yang lebih baik. 

  Adakah cara lainnya?  

j. Membantu guru menentukan laju pelajarannya dan untuk mengendalikan 

perilaku siswa 

Bentuk pertanyaan dengan tujuan menentukan laju pelajaran berkaitan dengan substansi materi yang telah 

dipahami siswa. Jika dianggap siswa telah memahami sepenuhnya, maka guru perlu mengajukan 

pertanyaan untuk meyakinkan guru akan hal itu. 

Contoh: 

 Jadi, semua sudah paham, mengapa rumus limas memuat faktor sepertiga? 

 Apa kesimpulanmu mengenai sifat-sifat belah ketupat? 

Guru dapat mengendalikan perilaku siswa menuju ke arah positif melalui pertanyaan, baik pertanyaan itu 

bersifat substantif maupun non-subtantif. Jika pertanyaannya subtantif, maka siswa akan tersadar dan mau 

terlibat agar dapat menjawabnya. Namun bila bersifat non-substantif maka lebih diarahkan untuk 

mendapatkan perhatian langsung dari siswa. 

Contoh: 

 Nah, sekarang, ibu mau bertanya, soal nomor ...... (substantif) 

 Ehhmm, Fahmi.... mengobrol apa dengan Susi...? (non-substantif) 

 

3. Karakteristik Pertanyaan Efektif Dalam Pembelajaran Matematika 

Perlu disadari bahwa pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada siswa tidak  semua efektif. Berikut ini 

adalah beberapa karakteristik dari pertanyaan yang efektif (modul Diklat Online PPPPTK Yogyakarta 

2014): 
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a. Menuntut siswa berpikir, tidak sekedar mengingat dan menyebutkan  

Pertanyaan yang efektif  lebih menghendaki siswa untuk berpikir lebih dari  sekedar mengingat, 

tetapi juga tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam hal: menganalisis, menilai, menyimpulkan, 

membandingkan, menggeneralisasi, membuat hubungan, menerapkan, menjelaskan. 

b. Bersifat atau mengarah pada pertanyaan yang open-ended 

Jika pertanyaan dengan situasi yang tertutup, umumnya siswa akan memberi jawaban yang mudah ditebak 

atau hanya menuntut tingkat berpikir yang rendah. Inti dari pertanyaan open-ended adalah menuntut siswa 

mengembangkan cara: (1) memahami pertanyaan. dan (2) menjawab pertanyaan. Selain itu, yang menjadi 

ciri penting adalah memungkinkan membuat jawaban yang beragam tingkat kebenarannya. 

c. Memungkinkan jawaban yang beragam 

Salah satu ciri pertanyaan yang efektif adalah pertanyaan yang memungkinkan  jawaban yang benar lebih 

dari satu. Baik, tingkat kebenarannya setara maupun tidak setara. Hal ini memungkinkan seluruh siswa 

dengan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda dapat “beraksi” memberikan jawaban dengan caranya 

masing-masing. 

d. Memungkinkan siswa memaknai matematika dari proses menjawab 

     pertanyaan 

Sifat ini sulit tercapai jika pertanyaan tidak memberi ruang adanya “proses” dalam menjawab, seperti 

adanya proses (1) memahami pertanyaan, (2)  memilih data, (3) memilih strategi, (4)  menghitung, (5)  

membuat narasi dan argumentasii, hingga (5) review dan refleksi. Jika hal ini dilakukan oleh siswa maka 

memungkinkan siswa: (1) belajar memaknai pentingnya matematika bagi dirinya, (2) belajar memaknai 

kegunaan matematika, (3)belajat  memaksani sifat dasar matematika. 

e. Memungkinkan guru menilai secara holistik kemampuan matematika siswa 

Pertanyaan yang efektif adalah pertanyaan yang memungkinkan seluruh kompetensi matematis dapat 

dievaluasi, tidak saja kemampuan mengingat, tetapi juga aspek komunikasi, keterampilan memecahkan 

masalah, aspek afektif matematis (terampil, tekun, teliti/cermat, kreatif). 

4. Pantangan dan Aturan Dalam Bertanya 

Ada beberapa pertanyaan yang harus dihindari dalam mengajukan pertanyaan yang efektif yaitu: 

a. Pertanyaan yang tertutup misalnya pertanyaan yang menghendaki jawaban: 

o “ya” atau “tidak”, 

o Mengisi titik-titik.  

b. Pertanyaan yang memandu siswa pada jawaban atau memberi petunjuk (clue) pada jawaban. 

c. Guru harus memberi kepercayaan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. 

d. Pertanyaan yang berpusat pada guru. Arahkan siswa untuk memahami bahwa merekalah yang 

mempunyai kepentingan dengan pertanyan tersebut. 

  Misalnya: 

o Jelaskan pada teman-temanmu bahwa …. 

o Coba yakinkan dirimu mengapa …. 

e. Memberi label mudah atau sulit pada pertanyaan yang diajukan, karena hal ini tidak dapat 

mengerahkan perhatian maksimal untuk menjawab pertanyaan, 

f. Menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Usahakan siswa sendiri memperoleh jawabab 

walaupun pada akhirnya ada srdikit bantuan dari guru. 

g. Judgemen salah pada jawaban siswa. Akan lebih positif menganggap jawaban siswa “belum 

benar”. Karena hal ini akan mendorong siswa untuk menulang kembali.  
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Disamping beberapa hal yang harus dihindari, terdapat pula bebrapa hal yang harus dilakukan dalam 

mengajukan pertanyaan efektif. Hal-hal tersebut adalah: 

a. Beri kesempatan yang cukup pada siswa untuk menjawab soal.  

b. Guru jangan terburu-buru menjawab soal yang diajukan.  

c. Sadari bahwa terkadang guru sendiri membutuhkan waktu untuk menjawab soal. 

d. Tunjukkan perhatian dan keseriusan pada apa atau cara berpikir siswa. 

e. Berikan apresiasi pada usaha siswa untuk berpikir, apapun jawabannya. 

f. Upayakan siswa berpikir secara mandiri baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Jangan 

sampai siswa hanya membeo jawaban temannya. 

g. Upayakan siswa tidak menjawab secara serentak.  

h. Berilah kesempatan kepada siswa satu per satu. 

i. Selalu meminta siswa untuk mengemukakan alasannya atau argumentasi di balik jawabannya. 

5. Teknik Bertanya yang Efektif 

Teknik yang dapat digunakan dalam membuat pertanyaan yang efeltif adalah sebagai berikut: 

a. Bekerja mundur (bachward method) 

Langkah-langkah dalam teknik ini adalah: 

 Langkah 1:  Buat sebuah pertanyaan tertutup 

 Langkah 2: Temukan jawabannya 

 Langkah 3: Susun pertanyaan yang memuat jawaban tadi sebagai data. 

 Contoh: 

 Langkah 1:  

 Berapakah luas permukaan balok yang memiliki ukuran  3 cm × 4 cm × 5 cm. 

       Langkah 2: 

  Luas permukaan balok 

= 2 × (3×4 + 4×5 + 5×3)  

= 2 × (12+20+15) 

   = 2 × 47  

   = 94 cm
2
 

Langkah 3: 

 Jika sebuah balok memiliki luas permukaan 94 cm
2
, berapa kemungkinan ukuran panjang, alas, 

dan tingginya dalam bilangan  bulat (satuan cm)? 

 Jika sebuah balok memiliki luas permukaan 94 cm
2
, dengan ukuran rusuk-rusuknya bilangan 

bulat, dapatkah anda membuat balok yang salah satu alasnya persegi? Jelaskan dan beri contoh. 

 Temukan sebuah prisma dan sebuah limas yang luas permukaannya 94 cm
2
! Jelaskan ukuran 

rusuk-rusuknya. Apakah mereka memiliki volume yang sama? 

 Jika kamu diberikan kertas tebal berbentuk persegipanjang dengan luas 94 cm
2
. Berapa ukuran 

rusuk kubus terbesar yang dapat kamu buat dari kertas tebal tersebut? Jelaskan.  

 Jika kamu diberikan kertas tebal berbentuk persegipanjang dengan ukuran 5 cm × 12 cm. Berapa 

ukuran rusuk-rusuk balok dengan volume terbesar yang dapat kamu buat dari kertas tebal 

tersebut? Jelaskan. 
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b. Mengadaptasi pertanyaan standar 

Untuk membuat pertanyaan efektif dengan teknik ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

Langkah 1:  Temukan soal atau pertanyaan standar. 

Langkah 2:   Modifikasi pertanyaan tersebut hingga bersifat open-ended atau memiliki cara dan 

jawaban beragam. 

Contoh: 

Langkah 1:  Sebuah kubus memiliki rusuk 8 cm, tentukan volume kubus  tersebut! 

Langkah 2:   

 Sebuah kubus memiliki rusuk di antara 6 cm dan 10 cm. Berapa kemungkinan volume kubus 

tersebut? 

 Sebuah kubus memiliki rusuk 8 cm, dan terdapat air sebanyak 2 liter. Apakah seluruh air 

dapat tertampung di dalam kubus? Jika tidak, berapa kali maksimal kita dapat menakar air 

dengan kubus tersebut? 

 Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm, dan sebuah balok dengan luas alas 32 cm
2
 dan tinggi balok 

hanya 2 cm. Bandingkan kedua volume kedua bangun tersebut! Jika kamu diminta membuat 

satu di antara kedua bangun tersebut dari kertas, mana yang lebih efisien? Mengapa? 

6. Kesimpulan dan Saran 

6.1. Kesimpulan.  

a. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis (logis, kreatif, kritis, 

inovatif dan sistimatis) siswa adalah melalui pertanyaan efektif, baik pertanyaan efektif dalam 

bentuk lisan maupun pertanyaan efektif dalam bentuk tertulis.  

b. Pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika adalah pertanyaan yang dapat merangsang  

siswa berpikir matematis, tidak sekedar menghafal, menyebutkan definisi, mengerjakan soal-

soal sama dengan contoh yang diberikan, akan tetapi siswa dihadapkan pada pertanyaan yang 

menuntut pemikiran  matematis  yang pada akhirnya siswa memahami konsep-konsep 

matematika yang dipelajari.   

6.2. Saran 

Pertanyaan efektif dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat menjadi perioritas utama bagi 

guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran matematika 
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