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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dari tingkatan Sekolah Dasar 

sampai dengan tingkatkatan Sekolah Menengah Akhir atau sampai dengan 

Mahasiswa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Penidikan Nasional mengamanatkan supaya Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan orientasi 

misi pendidikan di Indonesia antara lain adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bertujuan untuk dapat bersaing di dunia pendidikan. Susanto 

(2013;183) menyatakan bahwa Pendidikan Sekolah Dasar bertujuan untuk 

memberikan bekal kepada siswa agar dapat hidup bermasyarakat dan melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi.  

Kurikulum menjadi pedoman dalam mengembangkan ilmu di setiap 

lembaga pendidikan, di mana kurikulum selalu dikembangkan ke arah yang lebih 

baik agar tercipta generasi bangsa yang unggul. Peranan kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus disusun seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan 

secara maksimal. Dalam sistem pendidikan, kurikulum bersifat dinamis dan harus 

melakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembanagan 

dan tantangan zaman di era globalisasi ini, dari kurikulum KTSP disempurnakan 

dengan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2013 dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum 2013 terdapat 

aspek yang meliputi aspek assessmen diantaranya aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan, dan lebih menekan pada aspek sikap. Penyederhanaan materi 

diterapkan pada kurikulum 2013, agar siswa lebih mudah memahami apa yang 

diajarkan.  

Kurikulum 2013 diterapkan dengan tujuan agar kita menghasilkan insan 

Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 difokuskan 

pada pembentukan kompetensi dan karakter siswa yang dipadukan antara 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan sebagai wujud 

pemahaman konsep yang dipelajarinya secara kontekstual (Mulyasa, 2013: 

65).Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok 

aktif menggali dan menemukan konsep secara holistik, bermakna dan otentik 

(Majid, 2014:80)  

Interaksi serta metode, model, strategi, pendekatan merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik yaitu 

terjadinya interaksi dan respon dari guru dan siswa.Pembelajaran merupakan inti 

dari pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang pemeran 

utama. Merupakan inti pendidikan maka hendaknya seorang guru dapat 

menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Guru 

harus dapat berfikir kreatif dan inovatif untuk mencipkan kondisi tersebut. 

Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir dan keterampilannya. Guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah yang menuntut peserta didik harus hafal materi yang disampaika 

oleh guru. Metode ceramah mungkin memang terlihat lebih efektif pada awal 

pembelajaran saja. Selain itu metode ceramah juga kurang adanya interaksi antara 

guru dan peserta didik. Serta tidak diimbangai dengan media pembelajaran. 

Padahal guru seharusnya dapat menerapkan model dan media pembelajaran untuk 

menyampaikan materi. 

Untuk menciptakan model pembelajaran yang  menyenangkan agar siswa 

lebih faham mengenai materi pelajaran yang disampaikan guru. Alangkah lebih 

baik jika model pembelajaran ditambah dengan menggunakan media dalam 

pembelajaran. Media merupakan alat untuk membantu guru menyampaikan 

informasi/materi kepada peserta didik.  Media yang digunakan tidak perlu mahal. 

Dapat memanfatkan media yang ada disekitar peserta didik atau guru bisa 

menggunkan pengalaman peserta didik. Terpenting dapat digunakan untuk 

memperjelas materi pelajaran yang disampaikan. 
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Pembelajaran matematika di sekolah memberikan bekal kepada siswa agar 

terampil dalam menghadapi permasalahan dalam dunia nyata yakni pada 

kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada 

pada semua jenjang Pendidikan, diterima oleh semua siswa. Matematika sebagai 

salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai sangat memegang peranan penting 

dalam meningkatkan kemampuan siswa (Zaini, 2014). Maka dari itu, sebaiknya 

pembelajaran matematika di sekolah disusun agar dapat memberikan rasa 

ketertarikan kepada siswa sehingga dapat mencintai dan merasa senang ketika 

belajar matematika. Dengan menyajikan pembelajaran matematika yang menarik, 

siswa Sekolah Dasar dapat bersemangat dalam belajar matematika sehingga dapat 

memahami pengetahuan matematika atau bahkan bisa menguasai konsep materi 

dalam matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi atau berpendapat, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Susanto, 2013) Matematika sebagai ilmu dasar yang perlu dikuasai dengan baik 

oleh siswa, dimulai sejak usia Sekolah Dasar. Depdiknas (dalam Susanto 2013: 

184) menjelaskan kata matematika berasal dari bahasa latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari” sedang dalam bahasa 

Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuannya 

berkaitan dengan penalaran. 

Pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari harus diimbaingi dengan 

bahasa yang sesuai berdasarkan masyarakat sekitar. Dengan bahasa yang di 

peroleh dari proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran Bahasa di Sekolah 

Dasar pada hakekatnya adalah untuk membiasakan dan mengembangkan 

kemampuan anak didik sedini mungkin bisa berkomunikasi dengan baik dan 

benar. Dalam hal ini berarti setiap peserta didik dituntut mampu menguasai 

bahasa baik sebagai materi pelajaran maupun sebagai sarana berkomunikasi di 

dalam kegiatan belajar mengajar. Bahasa kunci keberhasilan dalam mempelajari 

bidang studi yang lain (Depdiknas, 2004). Ini dapat diartikan bahwa bahasa 
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memiliki peranan yang sangat penting di dalam mempelajari bidang studi yang 

lain dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu antara siswa dengan 

siswa lainnya maupun antara siswa dengan guru. sehingga perlunya hasil belajar 

bagi siswa yang memuaskan atau setidaknya mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). 

Murtono (2017: 20) mengemukakan, hasil belajar adalah perubahan perilaku 

akibat kegiatan belajar. Hal ini mengakibatkan siswa memiliki penguasaan 

terhadap materi pengajaran yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pengajaran.Dari beberapa pendapat yang telah dikemukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, 

sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang 

diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Model Pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Shoimin (2014:85) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model 

yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran.Murtono (2017:243) 

menyatakan, Model inquiry ditandai dengan serangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh  kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka bisa 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Penelitian terdahulumembuktikan bahwa penerapan model inkuiri dengan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Surya (2017) melakukan penelitian 

tindakan kelas diSDN 002 Langgini mengatakan berdasarkan hasil observasi pada 

siklus pertama yang menunjukkan bahwa tingkat aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan pertama mencapai persentase 58.25%” dan pada pertemuan kedua 

memperoleh persentase 83.33%. Sedangkan hasil pengamatan aktivitas guru pada 

siklus II pertemuan pertama memperoleh 84.56%, kedua memperoleh 85.45%. 

kekurangan pada penelitian tersebut adalah banyak siswa yang kurang aktif dalam 

menjawab pertanyaan dari guru, hanya sebagian siswa yang berani maju kedepan 

untuk menyelesaikan tugas dari guru. Maka solusi untuk mengatasi kekurangan 
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tersebut adalah membuat semua siswa aktif dan  berani maju kedepan 

menyelesaikan soal. Mengatasi kekurangan dengan menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat. 

Menentukan strategi metode pembelajaran yang tepat khususnya untuk 

kelas rendah, guru ditutut cerdas memilih metode dan media yang tepat agar 

tujuan pembelajaran tercapai. Menggunakan model pembelajaran yang kreatif, 

inovatif dan menyenangkan dengan meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, keterampilan mengajar guru dan meningkatkan hasil belajar siswa 

dari hasil sebelumnya, salah satunya ada model pembelajaran Inkuiry berbantuan 

benda konkret. Model pembelajaran inkuiry menekankan kepada proses mencari 

dan menemukan, materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran 

siswa dalam model ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi 

pembelajaran, sedangkan guru berbepan sebagai fasilisator dan pembimbing siswa 

untuk belajar. 

Penggunaan  model pembelajaran Inkuiri berbantuan media benda konkret 

dapat membuat suasana dikelas menyenagkan karena siswa terlibat langsung dan 

mendapat pengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang menemukan sesuatu 

dari praktik langsung sehingga siswa lebih mudah menyelesaikan tugas dengan 

mendapatkan hasil belajar yang baik. Berdasarkan kekurangan yang dilakukan 

oleh penelitian ahli sebelumnya. Penelitian tindakan kelas ini telah dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran dengan moedel Inkuiri dengan media benda konkret agar siswa 

lebih jelas dengan materi yang di jelaskan oleh guru. Pada pelajaran matematika 

materi perhitungan waktu,  dan Bahasa Indonesia materi huruf kapital dengan 

tanda titik dan tanya. Penelitian tindakan kelas ini berjudul “Penerapan Model 

Inkuiri Berbantuan Media Benda Konkret untuk Peningkatan Hasil Belajar pada 

Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Kelas II”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

pokok masalah yang telah dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peningkatan hasil belajar aspek pengetahuan dengan penerapan 

model Inquiry berbantuan media benda konkret dalam meningkatan hasil 

belajar pada tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II SD 1 

Megawon? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitasbelajar siswa kelas II SD 1 Megawon 

dengan penerapan model Inquiry berbantuan media benda konkret? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan model pembelajaran Inquiry di kelas II SD 1 Megawon? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatanhasil belajar dengan penerapan model Inquiry 

berbantuan media benda konkret dalam meningkatan hasil belajar pada tema 

8 keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II SD 1 Megawon. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas II SD 1 Megawon 

dengan penerapan model Inquiry berbantuan media benda konkret. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran Inquiry di kelas II SD 1 Megawon. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan agar memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait. Manfaat dalam penelitian ini sebagai  berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan, 

Menambah  wawasan tentang penerapan model pembelajaranInquiry 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 8 keselamatan di rumah 

dan perjalanan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD 1 Megawon pada tema8 

keselamatan di rumah dan perjalanan 
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2. Menjadikan siswa lebih aktif, terampil, dan percaya diri dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model 

pembelajaranInquiryyang dapat dijadikan pedoman atas pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Mengembangkan keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas 2 SD 1 Megawon. 

3. Memperbaiki proses pembelajaran yang dikelolanya karena memang 

akhir dari PTK adalah perbaikan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1. Memberi masukan kepada sekolah untuk proses perbaikan 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan mutu 

pendidikan dapat meningkat. 

2. Menumbuhkan kerjasama antar guru yang saling membutuhkan untuk 

memajukan dan mengembangkan sekolahnya. 

d. Bagi Peneliti 

1. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian 

2. Memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk 

menemukan sesuatu yang berguna bagi penelitian pendidikan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SD 1 Megawon Kec. Jati Kabupaten 

Kudus pada kelas II semester 2 pada tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan 

kelas II. 

1) Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca dan menanya] berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
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makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

a. Bahasa Indonesia 

3.10 Mencermati penggunaan huruf kapital (nama Tuhan, nama orang, nama 

agama), serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. 

4.10 Menulis teks dengan menggunakan huruf kapital (nama Tuhan, nama 

agama, nama orang), serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat 

dengan benar. 

b. Matematika 

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu 

dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

F. Definisi Operasional 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SD 1 Megawon Kec. Jati Kabupaten 

Kudus dengan judul Penerapan Model Inkuiri Berbantuan Media Benda Konkret 

untuk Peningkatan Hasil Belajar pada Tema 8 Keselamatan di Rumah dan 

Perjalanan Kelas II” 

1) Model Pembelajaran Inquiry 

Model Inquiry adalahrangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru di depan kelas. Menekankan pada keaktifan siswa dengan menemukan 

konsep-konsep mereka sendiri.Melibatkan secara maksimal seluruh  kemampuan 

peserta didik untuk mencari dan menyelidiki pada materi pembelajaran 

berdasarkan masalah yang diajukan sehingga dapat memecahkan masalah yang 

diajukan.  

Sintaks model inkuiri sebagai berikut: (1) Guru membagi tugas untuk 

meneliti masalah. (2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-
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masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan dan dilakukan. 

(3) Siswa mempelajari atau mempraktikkan, meneliti atau membahas tugasnya 

di dalam kelompok. (4) Setelah hasil kerja selesai, mereka dalam kelompok 

mendiskusikan hasil kelompoknya kemudian dibuat laporan. (5) Setelah laporan 

selesai anggota kelompok menjelaskan di depam kelas. 

2) Media Benda Konkret 

Media konkret memegang peranan yang cukup penting dalam proses 

pembelajaran, media konkret dapat dan memperlancar dan memperjelas 

penyampaian materi pembelajaran, media konkret dapat menumbuhkan minat 

peserta didik dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran 

dan dunia nyata, agar lebih efektif peserta didik sebaiknya berinteraksi langsung 

dengan media nyata meyakinkan terjadinya proses informasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media konkret 

adalah media atau benda yang digunakan pendidik pada saat proses belajar 

mengajar di kelas yang dapat dilihat secara langsung dan nyata oleh peserta 

didik. media konkret juga ini berasal dari benda-benda yang mudah didapatkan 

dan mudah digunakan sehingga membantu memudahkan peserta didik 

memahami suatu pelajaran yang disampaikan pendidik, karena itu media konkret 

sangat berperan dalam proses belajar mengajar. 

3) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar 

yaitu anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau intruksional. 

Pencapaian yang akan diperoleh siswa dalam proses pembelajaran yang 

dituangkan dengan angka maupun mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari 

atas ilmu yang di dapat. 

Pada penilaian keterampilan yaitu mengukur aktivitas siswa.Aktivitas 

belajar adalah segala perbuatan yang dilakukan siswa selama mengikuti 
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pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, 

melalui kegiatan memperhatikan penjelasan guru berani bertanya, mengeluarkan 

pendapat, bekerja sama, dalam diskusi kelompok memperhatikan hasil pekerjaan 

kelompok lain, aktif dalam kegiatan pembelajaran dan merasa senang mengikuti 

pembelajaran. 

4) Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan 

Keselamatan di rumah dan perjalanan merupakan tindakan hati-hati 

yang harus diterapkan pada anak-anak sejak kecil. Keselamatan dirumah dapat 

dimulai dari hal ringan seperti menjaga barang-barang yang dapat 

membahayakan atau mudah pecah. Keselamatan di perjalanan dilakukan dari 

aturan keselamatan naik sepeda. Bersepeda bisa dilakukan dengan hati-hati, 

perhatikam suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Pakailah alas kaki 

ketika mengayuh sepeda. Gunakan lajur kiri dan perhatikan rambu-rambu lalu 

lintas.diharapkan siswa mampu menumbuhkan sikap hati-hati, menjaga barang 

yang mudah pecah, tetap waspada di keadaan apapun, mematuhi peraturan dan 

saling peduli terhadap orang lain. 

5) Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah segala perbuatan yang dilakukan siswa selama 

mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada 

diri siswa, melalui kegiatan memperhatikan penjelasan guru berani bertanya, 

mengeluarkan pendapat, bekerja sama, dalam diskusi kelompok memperhatikan 

hasil pekerjaan kelompok lain, aktif dalam kegiatan pembelajaran dan merasa 

senang mengikuti pembelajaran. 

6) Keterampilan Guru 

Keterampilan guru merupakan ketrampilan yang dapat mencerminkan 

kualitas mengajar guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Kualitas 

tersebut berpengaruh untuk membentuk pribadi guru. Jika guru memiliki 

kualitas yang baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan 

begitupula jika guru tidak memiliki kualitas belajar yang baik, maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga proses pembelajaran 
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menjadi monoton atau membosankan. Ada beberapa keterampilan dasar yaitu 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

2. Keterampilan menjelaskan 

3. Keterampilan bertanya 

4. Keterampilan memberikan penguatan 

5. Keterampilan mengelola kelas 

6. Keterampilan memimpin diskusi 

  


