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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran bahasa Indonesia terutama di sekolah dasar tidak akan 

terlepas dari empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Kemampuan berbahasa bagi manusia sangat diperlukan sebagai 

makhluk sosial, manusia berinteraksi, komuniasi dengan manusia lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai media, baik berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa lisan, juga berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. Keterampilan 

berbahasa yang dilakukan manusia yang berupa menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis yang dimodali kekayaan kosakata yaitu aktivitas intelektual, karya 

otak manusia yang berpendidikan. Penggunaan bahasa dalam berinteraksi yakni 

secara lisan dan tertulis. Kemampuan menulis yakni meliputi kemampuan 

membaca dan menulis. Sedangkan kemampuan berbahasa lisan yakni meliputi 

kemampuan berbicara dan menyimak. Pada saat seseorang menuangkan ide 

pikiran, gagasan dan perasaan dituangkan ke dalam beberapa bentuk salah satunya 

yaitu berupa tulisan. 

Berdasarkan esensial pendekatan saintifik kurikulum 2013, memiliki standar 

kompetensi lulusan (SKL), dan standar isi (SI) serta mempunyai komponen yang 

mengalami pengembangan dalam kurikulum 2013 adalah standar proses. Proses 

pembelajaran kurikulum 2013 memudahkan antara penalaran induktif yang hanya 

memanfaatkan pengetahuan (Kosasih 2014:70). 
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Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006: 81), bahasa 

Indonesia sebagai pembelajaran bahasa Indonesia yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan serta 

menumbuhkaan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan yang cukup rumit di antara 

jenis keterampilan berbahasa yang lain. Hal ini disebabkan karena menulis bukan 

hanya menyalin kata dan kalimat tetapi mengembangkan dan menuangkan ide 

gagasannya secara sistematis dan terstruktur sehingga menjadi satu kesatuan 

tulisan yang mudah dipahami. Keterampilan menulis merupakan suatu proses 

yang menuntut pengalaman, waktu dan kemampuan yang bersifat aktif dan 

produktif dalam menghasilkan tulisan yang diperoleh melalui latihan secara terus 

menerus. Memiliki keterampilan menulis menjadikan siswa mampu menuangkan 

idea tau isi hati dalam bentuk tulisan yang baik, sebab keterampilan menulis tidak 

datang dengan sendirinya, melainkan dengan latihan rutin dan praktik menulis 

akan mempermudah siswa dalam menulis dengan baik dan benar.  

Dalman (2016: 3) menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan 

gagasan dalam bentuk bahas tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, 

meyakinkan, atau menghibur. Menulis juga merupakan suatu proses kegiatan 

untuk mengemukakan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan sebagai suatu 

media untuk menuangkan gagasan ke dalam sebuah karya tulis. Keterampilan 

menulis merupakan suatu cirri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang 

terpelajar.  Memiliki keterampilan menulis bukanlah hal yang mudah jika siswa 
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mampu menuangkan idea tau gagasan dari isi hati dalam bentuk tulisan yang baik 

dan benar, sebab keterampilan menulis bukanlah suatu bentuk keterampilan yang 

datang dengan sendirinya, melainkan dengan adanya latihan rutin menulis akan 

mempermudah siswa dalam menuliskan suatu kalimat tanya dengan baik dan 

benar.  

Berdasarkan  UU Nomor 20 Tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiiatan pembelajaran mencapai 

tujuan pendidikan tertentu (Widyastono 2014: 8). 

Berdasarkan observasi dan wawancara prapenelitian dengan guru kelas IV 

SD 1 Bae Kudus yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Juli 2018 

diperoleh informasi bahwa keterampilan siswa dalam menulis kalimat tanya masih 

tergolong rendah serta belum sepenuhnya menguasai. Masih banyak siswa yang 

nilainya berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 15 orang 

siswa dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD 1 Bae Kudus yaitu 

55. Siswa dalam menulis kalimat tanya belum secara tepat dan benar. Selain itu, 

siswa banyak yang mengeluh pada saat pembelajaran, dikarenakan siswa merasa 

belum bisa menulis kalimat tanya yang sesuai dengan kosakata, ejaan dan tanda 

baca yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran  menuliskan 

kalimat tanya membuat siswa kesulitan. Guru belum menerapkan model 

pembelajaran maupun media pembelajaran saat pembelajaran berlangsung.  
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Dari observasi yang telah dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada 

tema 3 peduli terhadap makhluk hidup masih dianggap sulit oleh siswa, sehingga 

penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh peneliti terdiri dari 2 siklus 

dan setiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan, siklus I disubtema 1 pada pertemuan 

I, II, dan III di pembelajaran 1, 3 dan 5 sedangkan pada siklus II disubtema 2 

pertemuan I, II, dan III dipembelajaran 1, 3 dan 5. Guru juga belum sepenuhnya 

menerapkan model pembelajaran yang membuat siswa aktif dan merasa senang. 

Untuk mengatasi hal tersebut  dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan menulis kalimat tanya dengan menggunakan model 

Examples non Examples pada materi yang terdapat dibuku guru tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup yang bermuatan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPS.  

Model Examples non Examples  dapat menjadikan siswa lebih aktif, merasa 

senang dan bersemangat untuk belajar sebab pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan model Examples non Examples menciptakan suasana baru bagi 

siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Kalimat Tanya Melalui 

Model Examples non Examples Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Muatan 

Pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS Kelas IV SD 1 Bae Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

melalui model Examples non Examples Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas IV SD 1 Bae 

Kudus? 

2. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kalimat tanya 

melalui model Examples non Examples Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas IV SD 1 Bae 

Kudus? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis kalimat 

tanya dengan melalui model Examples non Examples Tema 3 Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa 

kelas IV SD 1 Bae Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut.  

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan melalui model Examples non Examples dapat meningkatkan 

keterampilan menulis kalimat tanya Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas IV SD 1 

Bae Kudus. 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kalimat 

tanya Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup melalui model Examples 

non Examples muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas IV 

SD 1 Bae Kudus. 
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3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis kalimat 

tanya Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup melalui model Examples 

non Examples  muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas 

IV SD 1 Bae Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan tersebut, maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil masalah penelitian ini menambah wawasan dan sebagai referensi 

dalam pengembangan peneliti selanjutnya maupun dalam bidang pendidikan 

tentang menulis kalimat tanya melalui model Examples non Examples Tema 3 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS 

siswa kelas IV SD 1 Bae Kudus. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini membantu dan meningkatkan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dalam pembelajran tematik integratif kurikulum 2013. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dijadikan sebagai acuan bagi guru untuk meningkatkan 

dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif serta efektif, 

efisien dan optimal. 
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3. Bagi Sekolah  

Bagi sekolah, penelitian ini sebagai cerminan pentingnya melakukan 

inovasi dalam pembelajaran yang akan datang juga meningkatkan 

pembelajaran siswa dalam berprestasi di sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peniliti, penelitian ini dijadikan sebagai referensi perangkat 

pembelajran dengan berbantuan Examples non Examples untuk sekolah 

dasar. 

5. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, penelitian ini menambah wawasan maupun acuan untuk 

meningkatkan kreativitas dalam mengajar di sekolah dasar dan sebagai 

motivasi pembuatan perangkat pembelajran yang tematik integratif. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang telah 

diterapkan untuk meningkatkan keterampilan menulis kalimat tanya dengan 

melalui model Examples non Examples pada Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS siswa kelas IV SD 1 Bae 

Kudus. Penelitian ini di laksanakan di kelas IV semester I tahun pelajaran 

2018/2019. Hasil penelitian ini meningkatkan aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik, dan sosial siswa. Kompetensi Inti: (1) Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya. (2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tengga. (3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
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(mendengar, melihat, membaca) dan menanya  berdasarkan ingan tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. (4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan akhlak mulia. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia yaitu  (3.3)  

Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan. (4.3) Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yaitu (3.1)  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. (4.1) Menyajikan hasil penelitian identitas karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai provinsi. 

1.6 Definisi Operasional 

Peneliti memilih judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Kalimat Tanya 

Melalui Model Examples non Examples Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS Kelas IV SD 1 Bae Kudus”. 

Penjelasan definisi operasional yang terkait di dalamnya variabel-variabel yang 

telah diteliti adalah sebagai berikut. 
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1.6.1 Keterampilan Menulis Kalimat Tanya 

Menulis adalah suatu proses kegiatan untuk mengemukakan ide atau 

gagasan ke dalam bentuk tulisan sebagai suatu media untuk menuangkan gagasan 

ke dalam sebuah karya. Menulis juga merupakan sebuah proses kreatif 

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya 

memberitahu, menyakinkan, atau menghibur. 

Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk memperoleh 

informasi maupun reaksi yang berupa jawaban yang diharapkan dari mitra 

komunikasinya. Kalimat tanya juga merupakan kalimat yang bahasa tulisannya 

diakhiri dengan tanda tanya, dalam kalimat tanya juga sering diawali dengan kata 

tanya yang berupa bagaimana, kapan, bilamana, di mana, yang mana, siapa, dan 

apakah. 

Keterampilan menulis kalimat tanya adalah keterampilan menulis kalimat 

yang dipakai untuk memperoleh informasi atau reaksi yang berupa jawaban dan 

kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya.  Keterampilan menulis kalimat tanya 

yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai indikator pencapaian yaitu 

kesesuaian dengan gambar, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan dan tata tulis. 

1.6.2 Model Examples non Examples 

Examples non Examples merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran.  

Langkah-langkah model Examples non Examples yaitu: (1) Guru menulis 

mempersiapkan gambar-gambar sesuai tujuan pembelajaran. (2) Guru 

menayangkan gambar melalui LCD atau OHP. (3) Guru member petunjuk dan 
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kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan menganalisa gambar. (4) 

Setiap kelompok beranggotakan 4 siswa dan hasil analisa gambar dicatat pada 

kertas. (5) Setiap kelompok membacakan hasil diskusinya.  (6) Guru menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang dicapai. (7) Kesimpulan. 

1.6.3 Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber daya alam adalah suatu kekayaan secara biotik dan abiotik yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga dapat 

dimanfaatkan misalnya berupa udara, air, tanah, angin, cahaya matahari, 

tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya. 

 Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi seseorang yang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, air 

minum yang bersih. Seseorang yang mempunyai kesempatan untuk menempuh 

dan melanjutkan bidang pendidikan maupun memiliki pekerjaan yang dapat 

memenuhi ataupun memadai kualitas hidupnya. Sehingga tidak menyebabkan 

hidupnya mengalami kemiskinan, kebodohan, ketakutan atupun kekhawatiran. 

Oleh karena itu maka, hidupnya akan aman, tentram, baik lahir dan batin. 

 


