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                                                               BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran secara aktif. Upaya pemerintah dalam mewujudkan 

tercapainya tujuan pendidikan yaitudiselenggarakanya pendidikan melalui tiga 

jaluryang terdapatdalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: 

“jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, nonformal dan informal”. Salah 

satu jenjang pendidikan formal yaitu sekolah dasar (SD). Pada sekolah dasar (SD) 

Proses pembelajaran secara aktif dibutuhkan suatu kurikulum yang dapat 

mengatur proses berjalanya belajar mengajar. Mulai tahun pelajaran 2013/2014 

Pemerintah memberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 menuntut siswa dapat berpikir secara kritis,kreatif dan mandiri sehingga 

siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berpikir kritis sendiri adalah 

aktivitas yang melibatkan proses memanipulasi dan merubah informasi yang ada 

dalam ingatan. Landasan utama untuk kurikulum 2013 pendidikan sekolah dasar 

adalah Permendikbud nomor 57 tahun 2014 yang menyatakan bahawa mata 

pelajaran di sekolah dasar berbentuk pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang mengaitkan salah satu muatan dalam pembelajaran 

dengan muatan yang lainya. 

Berkaitan dengan pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

memberikan pengalaman belajar yang berguna dan berkesan bagi siswa. Pada 

tema 7Indahnya Keragaman di Negeriku peneliti memilih muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia. Trianto (2010:171) IPS adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu 

sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

Salah satu keterampilan yang diharapkan oleh siswa sekolah dasar adalah 

keterampilan berbahasa yang baik. Karena bahasa adalah modal yang terpenting 

bagi manusia. Di Sekolah Dasar, muatan bahasa indonesia tidak terlepas dari 

empat aspek keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa,keterampilan 
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tersebut adalah: mendengarkan,berbicara,membaca dan menulis. Keempat aspek 

tersebut saling keterkaitan satu sama lain yang digunakan dalam berinteraksi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7 

Agustus 2019 di kelas IV SD N Karanganyar 2 pada muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) minat 

berpikir siswa masih rendah, 2) siswa kurang tertarik jika diminta menggali 

informasi yang diberikan guru, 3) siswa sering menggantungkan jawabanya 

kepada siswa yang lebih pandai, 4) siswa sulit untuk mengevaluasi informasi yang 

diberikan guru, 5) sulit dalam mengaplikasikan suatu pelajaran, 6) siswa kesulitan 

untuk berpikir, 7) siswa malu menjawab jika guru memberi pertanyaan,hal 

tersebut dapat diketauhi bahwa kemampun berpikir siswa rendah selain itu 

pengunaan media dalam proses belajar mengajar sangat jarang digunakan guru, 

sehingga siswa menjadi jenuh dan monoton yang menyebabkan beberapa siswa 

saja yang aktif. 

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil prasiklus yang sudah dilakukan pada siswa 

kelas IV SD N Karanganyar 2 melalui test prasikus. Berdasarkan hasil 

testprasiklus kemampuan berpikir siswa kelas IV masih rendah. Hal ini dapat 

ditunjukan dalam hasil test prasiklus yang menunjukan presentase ketuntasan 

klasikal sebesar 66,66% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 10 orang dan 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa. Oleh karena itu, dapat dibuktikan 

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD N Karanganyar 2 belum 

tercapai sepenuhnya. Dengan hal tersebut perlu adanya penggunaan model dan 

media pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa.Berdasarkan permasalahan di atas untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif agar proses 

pembelajaran dapat menyenangkan. Alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu model pembelajaran Inkuiri.  

Inkuiri terdiri atas 6 langkah dalam proses pembelajaranya. Adapaun 

kelebihan dari model Inkuiri adalah peserta didik lebih aktif, adanya penjelasan 

dan latihan – latihan membuat siswa lebih memahami materi. Dengan model 

Inkuiri peniliti akan merancang sebuah media pembelajaran yang tepat dan cocok 



 

3 

 

untuk peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada tema 7 subtema 

Indahnya Keragaman Budaya Negeriku yaitu media Kotak Berpikir Indonesia. 

Shoimin (2014:85) menjelaskan bahwa model pembelajaranInkuiri adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk 

memiliki pengalaman belajar dan menemukan konsep-konsep materi berdasarkan 

masalah yang diajukan. Langkah – langkah model Inkuiri yaitu, (a) orientasi; (b) 

merumuskan masalah; (c) mengajukan pertanyaan kepada siswa; (d) merumuskan 

hipotesis; (e) menguji hipotesis; dan (f) pengambilan keputusan. Dari beberapa 

tahapan tersebut, apabila diterapkan dalam muatan IPS materi Indahnya 

Keragaman Budaya Negeriku akan terdorong untuk mempelajarinya. Pada muatan 

Bahasa Indonesia siswa akan mendengarkan guru membacakan teks nonfiksi, 

siswa juga membaca teks nonfiksi yang diberikan guru, serta menuliskan temuan 

teks nonfiksi dan menceritkanya kembali sesuai dengan langkah model 

pembelajaran Inkuiri tersebut. 

Keterampilan berpikir kritis siwa akan difokuskan pada kegiatan mengerjakan 

LKS, memecahkan masalah dengan pertanyaan yang diberikan guru pada materi 

keragaman dan budaya yang ada di Indonesia.Untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa peneliti akan menggunakan media kotak berpikir Indonesia. 

Kober Indonesia merupakan sebuah media pembelajaran yang terbuat dari papan 

triplek berbentuk papan catur dengan bertempel peta Indonesia di atasnya dan 

seng di bawahnya dimana peta tersebut ditempel magnet dan sebuah 

gambarrumah adat, pakaian adat dan lain sebagainya sesuai dengan daerahnya. 

Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang diberikah oleh guru 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Desmita (2012:160) menyatakan kemampuan berpikir kritis di definisikan 

dengan pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, 

mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan 

perspektif yang berbeda, tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang 

datang dari berbagai sumber (lisan atau tulisan), dan berpikir secara reflektif dan 

evaluatif. Peningkatan kemampuan berpikir krirtis siswa pada penelitian tindakan 
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kelas ini dapat diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnadewi, Ary 

dkk.I (2014) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPS melalui penerapan pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media audio visual. Hal ini tampak pada hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Inkuiri berbantuan media 

audiovisual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

No. 3 Tibubeneng, Kuta Utara, Bandung. Selain itu terdapat penelitian yang 

mendukung peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Saputro dan Gunansyah (2012) menunjukkan bahwa upaya meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis mengalami peningkatan. Hal ini tampak pada data 

hasil pengamatan bahwa proses pembelajaran mengalami banyak perubahan ke 

arah lebih baik.  

Berdasarkan penjelasan tersebuat, peneliti akan melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui 

Model Inkuiri Berbantuan Media Kotak Berpikir Indonesia Pada Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SD Negeri Karanganyar 2”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran model 

Inkuiri berbantuan media Kotak Berpikir Indonesia pada tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IV SD N Karanganyar 2?  

2) Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan 

menerapkan model Inkuiri berbantuan media Kotak Berpikir Indonesia 

pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IV SD N 

Karanganyar 2? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dirumuskan tujuan penelitian berikut. 
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1) Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

model Inkuiri berbantuan media Kotak Berpikir Indonesia pada tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IV SD N Karanganyar 2 

2) Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan 

menerapkan model Inkuiri berbantuan media Kotak Berpikir Indonesia pada 

tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IV SD N Karanganyar 2. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

mengenai model pembelajaran Inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis 

siswa pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan berbantuan 

media Kotak Berpikir Indonesia. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan 

sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Menbantu siswa dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis 

siswa pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan model 

pembelajaran Inkuiri berbantuan media Kotak Berpikir Indonesia. 

b) Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran inkuiri dengan menggunakan media 

kober Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu 

guru dalam mengajar khususnya pada tema 7 Indahnya Keragaman di 

Negeriku dalam muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Serta sebagai suatu 

masukan untuk meningkatkan suasana pemebelajaran sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, keratif dan inovatif bagi 

siswa. 

c) Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran inkuiri dengan menggunakan media 

kober Indonesia diharapkan dapat dijadikan masukan kepada pihak 
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sekolah sebagai peningkatan kualitas dalam pembelajaran di SD N 

Karanganyar 2 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.   

d) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, wawasan, serta 

meningkatkan pengetauhan peneliti dalam menerapkan model Inkuiri dan 

penggunaan media Kotak Berpikir Indonesia dalam pembelajaran. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini untuk menegetauhi seberapa efektifnya model 

pembelajaran Inkuiri berbantuan media kober Indonesia terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritissiswa kelas IV yang berjumalah 25 siswa dengan 

rincian 10 siswa putra dan 15 siswa putri di SD N Karanganyar 2. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2019/2020 yang mengacu pada 

Kurikulum 2013 pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, muatan IPS 

dengan Bahasa Indonesia. 

1. Kompetensi Dasar 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

hubunganya dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial,ekonomi, 

budaya etnis dan agama di provinsi setempatsebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubunganya dengan karakteristik ruang. 

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali pengetauhan baru yang terdapat dalam teks nonfiksi 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Keterampilan Guru 

Proses pembelajaran menempatkan guru pada posisi yang sangat 

penting, karena guru adalah pengelola pembelajaran yang harus dapat 

melibatkan siswa secara aktif, serta mampu mengorganisir belajar dan 

mengevaluasi. Untuk menjalankan tugasnya guru harus menguasai 

keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan 

kemampuan yang dapat dipelajari serta diterapkan oleh setiap guru. Jika 

guru mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar secara tepat, maka 

akan tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, itu 

berarti guru akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Keterampilan 

mengajar yang baik akan sangat mempengaruhi cara siswa memandang 

anda dan pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku mereka dalam 

belajar. Keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru sebagai 

berikut keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjutan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup 

pelajaranketerampilan mengelola kelas, keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorang. 

2.  Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpkir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan 

aktif terhadap observasi dan komunikasi,informasi dan argumentasi. 

Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini akan diukur saat 

melaksanakan evaluasi dalam aspek pengetahuan dengan menggunakan 

alat ukur berupa tes dan non tes di akhir petemuan pada setiap siklus. 

Indikator berpikir kritis meliputi (1) menganalis, (2) menyintesis, (3) 
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memecahkan masalah, (4) menyimpulkan,dan (5) mengevaluai atau 

menilai. 

3.  Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran Inkuiri adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki 

pengalaman belajar dan menemukan konsep-konsep materi berdasarkan 

masalah yang diajukan. Langkah – langkah model Inkuiri yaitu, (a) 

orientasi; (b) merumuskan masalah; (c) mengajukan pertanyaan kepada 

siswa; (d) merumuskan hipotesis; (e) menguji hipotesis; dan (f) 

pengambilan keputusan. 

4. Media Kotak Berpikir Indonesia 

Kotak berpikir Indonesia merupakan media pembelajaran yang 

terbuat dari papan triplek berbentuk papan catur dengan bertempel peta 

Indonesia di atasnya dan magnet di bawahnya dimana peta tersebut 

ditempel sebuah keragaman budaya di Indonesia sesuai dengan daerahnya 

yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru sehingga meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


