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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam 

menyampaikan pesan, pikiran, ide, gagasan, perasaan dan pengalamannya 

kepada orang lain. Seseorang dalam berkomunikasi harus menggunakan 

kosakata yang baik dan benar dalam menyampaikan pesan, baik secara lisan 

maupun tulisan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mempelajari kosakata yang baik dan benar. Bahasa Indonesia menjadi sangat 

penting karena melalui pembelajaran Bahasa Indonesia siswa akan memiliki 

keterampilan menulis, membaca, berbicara dan menyimak. Keempat 

keterampilan tersebut dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai keahlian berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

orang lain. Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan keterampilan berbahasa yang 

baik dan benar terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis.  

Secara sederhana, Anthony Robbins mendefinisikan belajar sebagai 

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah 

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Sedangkan Menurut 

Hermawan (2007: 7-23) pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar. Ciri utama kegiatan pembelajaran 

adalah adanya interaksi, baik interaksi antara si belajar dengan guru, teman-

temannya, media, ataupun dengan berbagai sumber.  
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Pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk menggali 

kemampuan belajar siswa dan keterampilan berbahasa siswa, salah satunya 

adalah keterampilan menulis. Pembelajaran bahasa adalah proses memberi 

rangsangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai 

kemampuan berbahasa (Santosa, 2008: 18). Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang wajib dikuasai siswa karena 

Bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat, walaupun ada juga sebagian orang 

dan dalam segelintir lingkungan yang menggunakan bahasa daerahnya seperti 

Bahasa Sunda, Jawa dan bahasa daerah lainnya.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, ada empat 

keterampilan berbahasa yang harus di kuasai oleh siswa yaitu, keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. (Depdiknas, 2006 : 22). 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

memengaruhi. Keempat komponen tersebut adalah menyimak (listening 

skills), berbicara (speaking skills), membaca (reading skills), dan menulis 

(writing skills) (Tarigan 1981: 1 dalam Doyin dan Wagiran 2010: 11).  

Keterampilan menulis sebagai salah satu komponen keterampilan 

berbahasa yang harus dikembangkan dalam era teknologi informasi dan 

komunikasi yang serba maju seperti sekarang ini. Menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan 

(Santosa, 2007: 6.14). Untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik dan 

benar sesuai kaidah kepenulisan ada lima aspek penilaian keterampilan 

menurut Nurgiyantoro (2009: 307) penilaian keterampilan menulis itu 

mengacu pada lima aspek penilaian yaitu isi gagasan, organisasi isi, tata 

bahasa, kosakata, dan ejaan. Keterampilan menulis adalah salah satu 

komponen terpenting dalam tujuan pembelajaran, terutama pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas V Sekolah Dasar adalah keterampilan menulis 

laporan pengamatan. 
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Keterampilan menulis menurut Byrne (1979:3) pada hakikatnya bukan 

sekedar kemampuan menulis simbol-simbol grafis sehingga berbentuk kata, 

dan kata-kata disusun menjadi kalimat menurut peraturan tertentu, melainkan 

keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam 

bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap dan 

jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca 

dengan berhasil. Keterampilan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas; berasal dari kata terampil yang berarti cakap, 

mampu, atau cekatan. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk menghasilkan sebuah tulisan (Santosa, 2007: 6.14). Menulis dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan-

pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan menggunakan media tulisan. 

Sedangkan laporan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tertentu 

yang telah dikumpulkan dan disusun. Laporan bisa juga berupa keterangan 

tentang sesuatu yang sedang diteliti. Laporan bisa dilaporkan secara tertulis 

dan dapat juga secara lisan. Laporan tertulis biasanya disajikan dalam bentuk 

uraian yang lebih panjang. Jadi, Keterampilan menulis laporan pengamatan 

itu merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengemukakan 

gagasan-pikirannya serta perasaannya dengan menggunakan media tulisan 

yang dilaporakan kepada orang atau pihak lain setelah mengamati dengan 

sungguh-sungguh pada objek tertentu. R. Novi dan J. Dadan (2007:135). 

Akan tetapi kenyataan di lapangan berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ternyata hasil 

pembelajaran menulis laporan pengamatan di kelas V SD Negeri Taman Baru 

2 Kecamatan Taktakan Kota Serang masih belum sesuai dengan harapan atau 

belum berhasil. Hal ini terbukti dari nilai siswa dalam pembelajaran menulis 

yang masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 65. Dari 

hasil data nilai pra siklus dalam pembelajaran menulis laporan yang diperoleh 

hanya 7 siswa (sekitar 20,59%) dari 34 siswa yang mendapatkan nilai sesuai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 27 (sekitar 79,41%) siswa 
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lainnya mendapatkan nilai di bawah KKM. Hasil data nilai pra siklus yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran menulis menjadi kegiatan cukup 

sulit bagi siswa, sehingga mereka kurang berminat terhadap kegiatan menulis. 

Dalam hal ini perlu diadakannya suatu refleksi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

pada guru kelas dan siswa kelas V SDN Taman Baru 2 Kecamatan Taktakan 

Kota Serang, diketahui bahwa masih rendahnya kemampuan menulis laporan 

pengamatan siswa kelas V SD Negeri Taman Baru 2 Kecamatan Taktakan 

Kota Serang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) kurangnya minat dan 

antusias siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada materi 

menulis laporan pengamatan, karena merasa materi yang diajarkan terlalu 

sulit dan membosankan; (2) kurangnya alokasi waktu dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan. Hal ini dikarenakan pembelajaran ini 

memerlukan latihan secara intensif sehingga guru kesulitan dalam 

mengalokasikan waktu; (3) guru masih mengalami kesulitan dalam 

menentukan model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran 

menulis laporan pengamatan. Hal tersebut terlihat saat proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru di kelas V SD Negeri Taman Baru 2 

Kecamatan Taktakan Kota Serang adalah model pembelajaran konvensional 

atau tradisional yaitu model pembelajaran ceramah dengan cara komunikasi 

satu arah, dan tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Selain itu juga 

pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung terdapat beberapa 

siswa melakukan aktifitas lain seperti berbicara dengan teman sebangku tanpa 

memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan, menopang dagu, dan 

melihat ke arah luar kelas seakan siswa merasa bosan dan ingin segera 

berakhir dalam pembelajaran. 

Menurut Piaget (dalam Slavin, 1994: 145), perkembangan kognitif 

sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan 

aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Usia siswa SD antara 7 sampai 11 

tahun masuk dalam tahap berpikir operasional konkrit. Siswa lebih mudah 
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untuk memahami sesuatu yang konkrit. Sesuatu yang konkrit itu mudah 

diperoleh dari fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. 

Ketertarikan siswa terhadap kondisi tersebut menuntut guru untuk dapat 

memilih model pembelajaran yang tepat, menarik dan sesuai dengan 

karakteristik siswa Sekolah Dasar. 

Oleh karena itu dalam mengatasi masalah tersebut di atas, Peneliti ingin 

menyarankan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan sesuai dengan tahap berpikir konkrit siswa 

Sekolah Dasar adalah penerapan model pembelajaran Inquiry Training. 

Model pembelajaran Inquiry Training merupakan salah satu model yang 

dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran (Kunandar, 2010; 

371). Seluruh aktivitas tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar dimana 

siswa secara aktif melaksanakan tugas sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. Model Pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang 

bernama Suchman. Suchman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu 

yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Oleh karena itu prosedur 

ilmiah dapat diajarkan secara langsung kepada mereka. Secara singkat, model 

ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, terlebih dalam 

melatih keterampilan menulis laporan pengamatan siswa kelas V SD, mereka 

juga dapat menjelaskan fenomena dan memecahkan masalah secara ilmiah. 

Karena pada dasarnya secara intuitif setiap individu cenderung melakukan 

kegiatan ilmiah (mencari tahu/memecahkan masalah). Kemampuan tersebut 

dapat dilatih sehingga setiap individu kelak dapat melakukan kegiatan 

ilmiahnya secara sadar (tidak intuitif lagi) dan dengan prosedur yang benar 

(Hamzah B. Uno, dkk. 2012 : 20-21). Dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry Training ini, siswa dapat berlatih menjadi seorang 

ilmuan dan melatih keterampilan menulisnya terutama dalam menulis laporan 

hasil pengamatan secara berkelompok maupun individu. 
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Salah satu hasil penelitian terdahulu yang memacu peneliti melakukan 

penelitian tindakan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum 

Dewi Marthanti pada tahun 2013 di kelas V SD Negeri Sekarjalak 01 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui 

Metode Pembelajaran Inquiry Training”. Dalam penelitiannya, Arum 

memperoleh permasalahan dari data awal pretest. Banyak siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan guru kelas V, yaitu 65. Dari 38 siswa, yang mendapatkan nilai 

yang memenuhi KKM hanya 18 siswa (40%), sedangkan 20 siswa (60%) 

mendapat nilai dibawah KKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode observasi, tes, dokumentasi,dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Adanya peningkatan keterampilan menulis puisi 

mempengaruhi belajar siswa yang telah mencapai nilai diatas KKM 65 dari 

pra siklus (47,36%) 18 siswa. Pada siklus I mengalami peningkatan dari pra 

siklus (47,36%) 18 siswa menjadi (65,78%) 25 siswa. Pada siklus ke II terjadi 

peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas V dari 25 siswa (65,78%) 

menjadi 84,21% atau 32 siswa. (Skripsi Arum Dewi Marthanti, 2013. 

Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Training. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah: Surakarta). 
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Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian 

tindakan kelas ini penulis mengambil judul “Penerapan Model Inquiry 

Training Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Laporan 

Pengamatan Pada Materi Kemajuan Teknologi Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Inquiry Training pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis 

laporan pengamatan pada siswa kelas V SDN Taman Baru 2 Kecamatan 

Taktakan Kota Serang? 

2. Apakah melalui penerapan model pembelajaran Inquiri Training dapat 

meningkatkan keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa kelas 

V SDN Taman Baru 2 Kecamatan Taktakan Kota Serang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti melakukan penelitian 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran Inquiry Training pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan 

menulis laporan pengamatan kelas V SDN Taman Baru 2 Kecamatan 

Taktakan Kota Serang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil nilai keterampilan menulis laporan 

pengamatan pada siswa kelas V SDN Taman Baru 2 Kecamatan Taktakan 

Kota Serang melalui penerapan model pembelajaran Inquiry Training?  

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

  Diharapkan dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti sendiri dapat mengambil manfaat yaitu belajar lebih dalam 

lagi mengenai tulis menulis karya ilmiah dan sebagai calon guru nanti 

dapat menjadi pengalaman berharga agar semakin kreatif dan inovatif 

dalam menyampaikan materi pelajaran dengan  menggunakan model 

pembelajaran yang menarik. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif dan juga 

kreatif dalam mengembangkan kemampuan maupun keterampilan dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

3. Bagi guru, sebagai masukan diharapkan dapat mengajar semakin kreatif 

dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran dengan  menggunakan 

model pembelajaran yang menarik dan dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran mata pelajaran lainnya. 

4. Bagi lembaga pendidikan, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

perkembangan dunia pendidikan saat ini. 

 

 

 

E. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul yang peneliti angkat dalam penelitian tindakan kelas, 

maka dapat diperoleh pendefinisian operasional adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam pendidikan formal di sekolah 

terdiri atas empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, 

yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. (Depdiknas, 2006 : 22).  

Pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk menggali 

kemampuan belajar siswa dan pengalaman berbahasa siswa. Pembelajaran 

bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar berbahasa kepada siswa 

dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa (Santosa, 2008: 5.18). 

Usia sekolah dasar merupakan masa yang tepat untuk pembelajaran 



9 

 

PGSD UPI Kampus Serang 
Rahmawati, 2017 

PENERAPAN MODEL INQUIRY TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PENGAMATAN PADA MATERI KEMAJUAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

berbahasa. Dalam pembelajaran berbahasa di SD dimulai dari kalimat-

kalimat minim, kalimat inti, kalimat sederhana, kalimat tunggal di kelas 

rendah kemudian meningkat mempelajari kalimat luas, kalimat majemuk, 

kalimat transformasi 25 sampai anak merangkai kalimat menjadi sebuah 

wacana sederhana (Santosa, 2008: 5.19).  

Berdasarkan uraian tentang pembelajaran Bahasa Indonesia di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia adalah upaya 

pembelajaran bahasa kepada siswa supaya mempunyai kemampuan 

keterampilan berbahasa. Pembelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya 

dilakukan sedini mungkin karena bahasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

2. Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan 

Keterampilan itu adalah kecakapan atau kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas; berasal dari kata terampil yang berarti cakap, 

mampu, atau cekatan. Menulis dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengemukakan gagasan-pikirannya kepada orang atau 

pihak lain dengan menggunakan media tulisan.  Laporan berarti segala 

sesuatu yang dilaporkan, sedangkan pengamatan berarti perbuatan 

mengamati dengan sungguh-sungguh.  

Jadi, Keterampilan menulis laporan pengamatan itu merupakan 

kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan-

pikirannya serta perasaannya dengan menggunakan media tulisan yang 

dilaporakan kepada orang atau pihak lain setelah mengamati dengan 

sungguh-sungguh pada objek tertentu.  

3. Model Pembelajaran Inquiry Training  

Salah satu model pembelajaran di sekolah adalah pembelajaran 

Inquiry Training. Model Pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang 

tokoh yang bernama Suchman. Suchman meyakini bahwa anak-anak 

merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Oleh 

karena itu prosedur ilmiah dapat diajarkan secara langsung kepada mereka. 
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Secara singkat, model ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam 

meneliti, menjelaskan fenomena dan memecahkan masalah secara ilmiah. 

Pembelajaran Inquiry adalah pendekatan yang berorientasi pada kegiatan 

kerjasama antara siswa dalam bentuk kelompok sehingga siswa dapat 

belajar bersama dalam suasana kelompok. Model pembelajaran Inquiry 

Training merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran (Kunandar, 2010; 371). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembelajaran Inquiry Training 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan guru 

di sekolah sesuai dengan tuntutan materi pelajaran yang mengandung unsur 

penemuan siswa atau penelitian berdasarkan dengan rasa ingin tahu yang 

tinggi. Penekanan pendekatan ini adalah melibatkan atau mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran melalui kerjasama antar siswa dalam suasana 

belajar berkelompok agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar 

yang menyenangkan sehingga pembelajaran lebih bermakna.  

 


