
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk menopang kemajuan 

suatu bangsa dan membangun peradaban bangsa yang dapat diukur dari kualitas 

dan sistem pendidikan yang ada dan salah satu cara untuk membangun sumber 

daya manusia yang berkualitas. Secara universal merupakan upaya pengembangan 

potensi kemampuan secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang 

dapat diyakini oleh sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan hidup 

dan kehidupan secara layak. 

Supardi (2012: 114) menyatakan, “Pendidikan dapat diartikan sebagai 

usaha sadar yang dilakukan secara sengaja, terencana, terpola, dan dapat 

dievaluasi, yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik agar tercapai 

kemampuan yang optimal”. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir peserta didik, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang 

bermartabat untuk mencerdaskan bangsa. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Locke berpendapat bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah 

kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa (Aqib, 2010: 8). 

Tanpa adanya pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara 

lain, karena melalui hal ini bangsa dan negara akan bermatabat dan terjunjung 

tinggi di mata dunia. Selain itu, manusia akan sulit untuk dapat hidup berkembang 

sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, 

pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sepanjang 
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hayat, sehingga warga negara harus dibekali dengan pendidikan jasmani, moral, 

dan intelek. 

Sejak tahun 2013 pemerintah Indonesia telah mengubah KTSP menjadi 

Kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kurikulum 2013, 

guru harus menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, dan 

berpusat pada siswa. Guru harus memilih pendekatan pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan pada KTSP yang berpusat pada pendidik (teacher centered) 

telah berubah menjadi berpusat  pada siswa (student centered) karena adanya 

kurikulum 2013. Pembelajaran yang berpusat pada pendidik (teacher centered) 

merupakan pembelajaran yang menjadikan guru sebagai pusat belajar dan metode 

pembelajaran yang digunakan tidak membuat siswa aktif. Sebaliknya, 

pembelajaran yang berpusat pada pendidik (Student centered) merupakan 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif karena metode pembelajaran 

yang digunakan lebih bervariasi.  

Pembelajaran pada satuan pendidikan sekolah dasar dilaksanakan secara 

tematik integrafik yaitu dengan memadukan lebih dari satu mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik integrafik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Tema dalam pembelajaran 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran tepadu 

(intregrated instruction). Pengaruhnya dapat membuat siswa aktif untuk menggali 

dan menemukan konsep, serta prinsip- prinsip keilmuan secara holistik, bermakna 
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dan otentik. Dibandingkan dengan pendekatan konvensional, pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, sehingga menjadikan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran 

untuk menemukan pengetahuan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di SD 1 Gulang Mejobo Kudus sudah 

menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan pembelajaran tematik. 

Pelaksanaannya yaitu dengan mengaitkan beberapa mata pembelajaran. Penelitian 

yang akan dilakukan pada penelitian ini, peneliti mengambil dua mata pelajaran 

yaitu IPA dan Bahasa Indonesia pada tema 7 “Indahnya Keragaman di Negeriku”. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu 

natural science yang artinya ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari 

tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Udiani, dkk ( 2017: 3) bahwa “IPA membahas tentang 

gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil percobaan 

atau pengamatan yang dilakukan”. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta dengan segala isinya 

berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan. 

Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pembelajaran yang diajarkan 

kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan 

maupun tulisan. Bahasa dalam bahasa inggris disebut language berasal dari 

bahasa latin yang berarti “Lidah”. Peran Bahasa Indonesia sangat penting dalam 

membentuk kebiasaan, sikap, kemampuan siswa untuk tahap perkembangan 

selanjutnya berbahasa dan berkomunikasi di lingkungannya. Melalui bahasa, 
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siswa mampu mempelajari nilai-nilai moral atau agama, nilai-nilai sosial yang 

berlaku di masyarakat, serta mempelajari bebagai cabang ilmu. 

Hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti selama magang 3 di kelas IV 

SD 1 Gulang Mejobo Kudus peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tampak kurang bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hail ini dikarenakan guru selalu menggunakan 

model ceramah dan selalu memberi pertanyaan kepada siswa setelah siswa 

membaca materi dari buku sehingga menjadikan siswa tidak semangat dan bosan. 

Terdapat sedikit siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini 

terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan selalu siswa tersebut yang menjawab, 

sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan bahkan tidak merespon 

pertanyaan dari guru. Selain itu, ada juga siswa yang melamun dan bermain 

sendiri dengan temannya. 

Siswa tidak diajarkan materi terkait menulis laporan. Peneliti melihat pada 

buku tema di hari tersebut saat proses pembelajaran berlangsung seharusnya siswa 

diajarkan menulis laporan sesuai dengan KD kurikulum 2013. Menurut peneliti, 

materi laporan sangatlah penting untuk bekal siswa SD ketika sudah melanjutkan 

kejenjang yang lebih tinggi. 

Hasil wawancara prasiklus dengan guru dilaksanakan pada hari Selasa, 11 

September 2018. Pembelajaran tematik di SD 1 Gulang Mejobo Kudus masih 

belum bisa berjalan maksimal karena siswa mempunyai karakteristik yang 

berbeda dan masih kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Proses 

pembelajaran di SD 1 Gulang tidak diajarkan secara tematik, karena buku LKS 
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yang dibuat oleh koordinator MGMP SD Kabupaten Kudus satu LKS hanya 

terdapat satu muatan dengan menggunakan buku tema kurikulum 2013. 

Menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi belum pernah diajarkan. Guru 

berpikir bahwa menulis laporan adalah materi yang terlalu sulit bagi siswa. Siswa 

terbiasa mengerjakan soal yang jawabannya terdapat pada bacaan dalam artian 

mengandalkan jawaban yang terdapat dalam bacaan. Jika jawaban soal tidak ada 

pada bacaan, maka siswa akan menjawab soal tersebut dengan sesuka hatinya, 

sehingga siswa terlihat pasif. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus 

dilaksanakan pada hari Selasa, 11 September 2018. Narasumber pertama bernama 

SLPA menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang sering berlangsung di 

kelas yaitu kegiatan tanya jawab. Ketika ada materi yang belum dipahami, ia aktif 

bertanya. 

Narasumber kedua yang bernama MFA ketika pembelajaran, terkadang 

dapat dia pahami dan terkadang belum dapat pahami tentang materi yang sudah 

disampaikan guru. Dia jarang bertanya kepada gurunya, melainkan bertanya pada 

temannya terkait materi yang belum dipahami. Hal ini disebabkan karena dia 

sering melamun sehingga tidak dapat menangkap materi yang diajarkan oleh guru. 

Selain itu, ia tidak ikut berpartisipasi di dalam kelas sehingga menyebabkan tidak 

terbiasa jika bertanya dengan guru. 

Selain dari hasil observasi dan wawancara prasiklus, kemudian peneliti 

juga melakukan tes prasiklus dengan menggunakan instrumen tes dan instrumen 

non tes keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi secara tematik 
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yang dinilai dari segi bahasa Indonesia dan segi penilaian IPA. Hasil tes prasiklus 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan menulis laporan dalam bentuk 

teks nonfiksi dinilai dari segi penilaian bahasa Indonesia adalah 56,82. Banyaknya 

siswa yang berjumlah 34 siswa, siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 7 siswa 

dengan persentase klasikal 20,59% dan yang dinyatakan tidak tuntas sebanyak 27 

siswa dengan persentase klasikal 79,41%. 

Nilai rata-rata keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi 

dinilai dari segi penilaian IPA adalah 66,42. Banyaknya siswa yang berjumlah 34 

siswa, siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 14 siswa dengan persentase klasikal 

41,18%. Siswa yang dinyatakan tidak tuntas sebanyak 20 siswa dengan persentase 

klasikal 58,82%. 

Hasil observasi sikap siswa prasiklus yang dilakukan ketika pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran memperoleh persentase klasikal 46,01% dengan kriteria 

perlu bimbingan. Observasi sikap siswa diukur dengan lembar observasi yang 

telah disediakan oleh peneliti. Sikap siswa yang diamati meliputi beberapa aspek, 

yaitu: berdo’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, berperilaku syukur, dan 

memberi salam sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, jujur, disiplin, 

tanggung jawab, teliti, hati-hati, semangat, santun, peduli, dan berani. 

Hasil observasi keterampilan guru pada prasiklus menunjukkan bahwa 

keterampilan guru memperoleh persentase 75% dengan kriteria cukup. Peneliti 

melakukan pembelajaran sama seperti yang di lakukan oleh guru kelas IV. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode caramah 

dan tanya jawab yang biasa digunakan guru kelas IV sebagai model pembelajaran 
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yang selalu diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran dan tanpa menggunakan 

media pembelajaran maupun alat peraga. 

Alasan guru kelas IV (ibu Kusmiati, S.Pd.) menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab sebab banyak siswa yang tidak maksimal dalam memahami 

materi dan siswa terbiasa menerima materi melalui penjelasan dari guru. Guru 

jarang menggunakan media pembelajaran maupun alat peraga, karena media 

pembelajaran maupun alat peraga yang tersedia di SD kurang memadai. Guru juga 

tidak sempat untuk membuat media pembelajaran maupun alat peraga pada setiap 

pembelajaran, karena membuat media tentunya membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa keterampilan 

menulis laporan dalam bentuk nonfiksi muatan bahasa Indonesia dan IPA di kelas 

IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus belum maksimal. Maka dari itu, perlu adanya 

perbaikan dalam pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. 

Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah model pembelajaran yang 

digunakan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi dengan menggunakan 

model Inkuiri terbimbing. 

Inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang membiasakan 

siswa membuktikan materi yang dipelajari melalui kegiatan penyelidikan yang 

dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru (Aida, 2017: 87). Sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh widihastrini (2009: 112) bahwa, “Inkuiri adalah 

kegiatan yang diawali dengan kegiatan pengamatan untuk memahami konsep atau 

fenomena dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis”. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran yang 

menerapkan kegiatan penyelidikan atau pengamatan untuk mengetahui konsep 

pengetahuan dengan bimbingan guru. 

Penelitian ini diperkuat dengan yang dilakukan oleh Aida (2017) 

melakukan penelitian penerapan metode inquiry dalam meningkatkan 

keterampilan menulis laporan teks hasil observasi di kelas VII-5 SMP Negeri 1 

Takengon dan penelitian yang dilakukan oleh Rozak dan Rudianto (2012) 

penerapan model inkuiri terbimbing dalam pembelajaran menulis laporan. 

Sintaks model inkuiri yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan 

adalah sintaks model inkuiri menurut Gulo. Salah satu sintaksnya adalah tahap 

analisis data yang dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan. Karena, 

pada tahap ini siswa menganalisis strategi penelitian dan mengembangkan yang 

paling efektif. Tahap ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan mengembangkan 

kerangka karangan menjadi karangan atau laporan. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan media. Media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan guru sebagai perantara untuk mempermudah menyampaikan 

pesan berupa informasi ataupun materi pelajaran. Media yang digunakan yaitu 

media kotak gaya. Media kotak gaya dapat meningkatkan keterampilan menulis 

laporan dalam bentuk teks nonfiksi. 

Media kotak gaya diperkuat oleh Sholiha, dkk. (2017) dalam jurnalnya 

yang berjudul pengembangan media kotak cahaya pembelajaran IPA materi sifat-

sifat cahaya. Bolohroy (2017) juga melakukan penelitian yang berjudul 

pengembangan media kotak cahaya pada materi pokok mengenal sifat-sifat 
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cahaya dalam subtema perjuangan para pahlawan untuk siswa kelas IV sekolah 

dasar. 

Media kotak gaya merupakan media pembelajaran yang dianggap paling 

tepat untuk peningkatan keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi 

pada tema 7 “Indahnya Keragaman di Negeriku”. Karena, kotak gaya berisi 

tentang media yang sesuai dengan materi gaya muatan IPA dan nantinya akan 

ditulis dengan cara menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi muatan Bahasa 

Indonesia terkait dengan materi gaya. 

Media kotak gaya termasuk media visual yang terbuat dari bahan kayu. 

Dari solusi tersebut, peneliti merangkum bahwa perlu dilakukan perbaikan dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Laporan dalam Bentuk Teks Nonfiksi dengan Menggunakan Model 

Inkuiri Terbimbing Berbantuan Media Kotak Gaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menggunakan model inkuiri terbimbing berbantuan media kotak gaya 

pada tema 7 bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus? 

2. Bagaimana peningkatan sikap siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus 

dalam proses pembelajaran pada tema 7 dengan menggunakan model inkuiri 

terbimbing berbantuan media kotak gaya? 
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3. Bagaimana peningkatan keterampilan siswa dalam menulis laporan dalam 

bentuk teks nonfiksi pada tema 7 bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo 

Kudus dengan menggunakan model inkuiri terbimbing berbantuan media 

kotak gaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian 

ini dirumuskan: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri terbimbing berbantuan 

media kotak gaya pada tema 7 bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo 

Kudus. 

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo 

Kudus dalam proses pembelajaran pada tema 7 dengan menggunakan model 

inkuiri terbimbing berbantuan media kotak gaya. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa dalam menulis laporan 

dalam bentuk teks nonfiksi pada tema 7 bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang 

Mejobo Kudus dengan menggunakan model inkuiri terbimbing berbantuan 

media kotak gaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoriti penelitian ini adalah menambah sumber referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai model inkuiri terbimbing, menambah 
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pengetahuan serta dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru dari 

peranannya sebagai seorang guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan melalui penelitian ini memperoleh informasi sebagai masukan 

dalam upaya mengefektifkan pembinaan guru meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Memberikan kontribusi dan wawasan bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran yang dapat menjadikan siswa aktif dan memaksimalkan 

kreativitas guru agar pembelajaran lebih bervariasi dan mampu 

memaksimalkan kualitasnya sebagai seorang guru. 

c. Bagi Siswa 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan 

menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi pada tema 7 “indahnya 

keragaman di negeriku” dan menjadikan siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. PTK ini meneliti tentang peningkatan menulis laporan dalam bentuk teks 

nonfiksi melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media kotak gaya. 

2. Tema 7 “indahnya keragaman di negeriku” yang difokuskan pada muatan IPA 

dan Bahasa Indonesia. Bunyi KD muatan muatan IPA dan Bahasa Indonesia 

adalah: 
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Muatan IPA KD 3.3 Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain: gaya 

otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. KD 4.3 

Mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat 

pada teks nonfiksi. KD 4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks 

nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 

3. Subjek penelitian siswa kelas IV SD I Gulang Mejobo Kudus tahun ajaran 

2018/ 2019 yang teridiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu meliputi variabel: 

menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi, model inkuiri terbimbing, dan media 

kotak gaya. Berikut adalah definisi operasional variabel. 

1.6.1 Menulis Laporan Dalam Bentuk Teks Nonfiksi 

Laporan yang ditulis dalam penelitian ini yaitu laporan terkait kegiatan 

percobaan yang telah dilakukan. Hasil percobaan tersebut kemudian ditulis ke 

dalam bentuk teks nonfiksi yang yang bersifat nyata. Menulis laporan dalam 

penelitian ini dinilai dengan indikator penilaian secara Bahasa Indonesia dan 

indikator penilaian secara IPA. 

Indikator penilaian secara Bahasa Indonesia meliputi: pemahaman isi 

laporan, organisasi penulisan, ketepatan analisis data dan penyimpulan, 

kebermaknaan keseluruhan tulisan, ketepatan diksi, ketepatan kalimat, ejaan dan 

tata tulis. Indikator penilaian secara IPA meliputi: tampilan laporam, format 
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laporan, prosedur kerja, data pengamatan, analisis dan pembahasan, kesimpulan. 

Penilaian dari indikator-indikator tersebut menjadi penentu guna mengetahui 

seberapa besar peningkatan keterampilan menulis laporan dalam bentuk teks 

nonfiksi siswa. 

1.6.2 Model Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran yang 

melibatkan siswa lebih banyak belajar sendiri untuk menemukan konsep-konsep 

dan prinsip ilmiah serta mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, 

yang dalam pelaksanaannya masih dibimbing oleh guru. Sintaks model inkuiri 

terbimbing meliputi: mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Peneliti merancang 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri terbimbing dan disesuaikan 

dengan menggunakan media kotak gaya. 

1.6.3 Media Kotak Gaya 

Media kotak gaya termasuk dalam jenis media visual yang berbahan dasar 

kayu yang dibuat dengan bentuk kotak persegi panjang. Di dalam kotak tersebut 

terdapat alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kegiatan percobaan macam-

macam gaya. 

Alat dan bahan tersebut meliputi: potongan kertas kecil-kecil, penggaris 

plastik, kelerang, batu kerikil, bulu ayam, magnet, penghapus, kancing, paku 

payung, pensil, peniti, uang logam, kardus, ampelas, kertas minyak, dan klip 

kertas. Langkah menggunakan media kotak gaya yaitu: 

1. Guru memberi arahan kepada siswa terkait penggunaan media kotak gaya 
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2. Siswa berkelompok melakukan pengamatan macam-macam gaya dengan 

menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan pada kotak gaya 

3. Siswa mencatat hal yang telah diamati untuk menguji hipotesis 

4. Setiap kelompok bergantian mempresentasikan hasil pengamatannya di depan 

kelas sedangkan kelompok lain memberi masukan dan komentar 

5. Siswa secara individu menulis laporan dalam bentuk teks nonfiksi yang 

membahas tentang kegaiatan inkuiri yang telah dilakukan. 


