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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa 

negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. 

Prinsip utama pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar 

adalah untuk melatih kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan berbicara, 

mendengar, membaca dan menulis, keempat keterampilan saling terkait satu sama 

lain. Oleh karena itu, kemampuan membaca perlu dibiasakan kepada siswa, 

karena membaca merupakan bagian ketiga dari kemampuan berbahasa diantara 

kemampuan berbicara, mendengar, dan menulis pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Menurut Syafi’ie dalam Sumadayo (2001:3) menyatakan bahwa 

ketrampilan membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis 

karena melalui membaca, orang dapat memahami kata yang diutarakan seseorang. 

Melalui membaca, seseorang dapat mengetahui berbagai peristiwa secara cepat 

yang terjadi di tempat lain dan melalui pembelajaran membaca, guru dapat 

mengembangkan nilai-nilai moral, kemampuan bernalar dan kreativitas anak 

didik.  

Pada hakikatnya membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh isi, informasi atau pesan yang 

terdapat dalam bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, sedangkan isi dari 

suatu paragraf dapat diketahui apabila kita mengetahui ide pokok yang terdapat 

dalam paragraf tersebut. Keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah banyak ditentukan kemampuannya dalam membaca. 
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Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar pengetahuan disajikan dalam 

bentuk bahasa tulis, sehingga menuntut anak harus melakukan aktivitas membaca 

guna memperoleh pengetahuan. Namun, pada kenyataannya banyak siswa yang 

mampu membaca tetapi belum mampu untuk menemukan ide pokok yang 

terdapat dalam bacaan. 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Februari 2013 dengan bapak 

Palimin, S.Pd., SD, guru kelas 4 SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri 

menyatakan bahwa, banyaknya siswa yang malas membaca baik dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lainnya, ada beberapa siswa 

mampu membaca namun belum mampu menemukan ide pokok dari bacaan dan 

ketika guru menjelaskan materi siswa tidak memperhatikan justru bergurau atau 

bermain sendiri. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data ulangan harian pada 

semester 1 kelas 4 SDN 1 Baleharjo hasil belajar bahasa Indonesia yang masih 

rendah. Pada hasil belajar menunjukkan banyaknya siswa yang belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65, dari 20 siswa hanya 9 siswa yang 

nilainya memenuhi KKM dan 11 orang lainnya masih di bawah KKM. Jadi, 

ketuntasan belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi menemukan 

ide pokok paragraf hanya mencapai 45% dari 20 siswa. 

Permasalahan ini harus segera diatasi. Sebab, kalau tidak segera diatasi 

akan berakibat rendahnya kualitas pengajaran bahasa Indonesia serta pengajaran 

mata pelajaran yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar khususnya pada 

pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seorang guru 

di tuntut untuk mengembangkan suatu metode atau model pembelajaran yang 

tepat dan dapat diterapkan pada siswanya dengan menyesuaikan pada kondisi 

lingkungan belajar siswa, serta dapat mengubah paradigma pembelajaran dari 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centred) beralih ke pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centred). Salah satu model yang dapat 

membuat siswa aktif, kreatif dan menumbuhkan kerjasama dalam pembelajaran 

membaca pada materi menemukan ide pokok adalah model cooperative integrated 
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reading and composition (CIRC). Untuk selanjutnya istilah yang akan digunakan 

adalah CIRC. 

Penerapan model CIRC sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan diukur dari kegiatan evaluasi pada materi menemukan ide pokok 

paragraf sangat tepat karena dapat membuat siswa aktif dan saling memberikan 

dukungan dalam sebuah kolaborasi kelompok. Menurut Steven dalam Slavin 

(2010:16) menyatakan bahwa model ini merupakan program komprehensif untuk 

mengajarkan membaca dan menulis pada kelas sekolah dasar, pada tingkat yang 

lebih tinggi dan juga pada sekolah menengah.  

Dalam pembelajaran tipe CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil 4 sampai 5 siswa yang heterogen. Dengan pembelajaran 

kelompok, diharapkan siswa dapat meningkatkan pikiran kritis, kreatif, dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Sehingga penggunaan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC ini diharapkan dapat menimbulkan minat sekaligus 

keaktifan, motivasi dan kerjasama siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, 

serta siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun 

hasil belajarnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa berkepentingan 

untuk menangani permasalahan ini dengan melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

Siswa Kelas 4 Semester II Sekolah Dasar Negeri 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas di dapat identifikasi masalah yaitu 

rendahnya hasil belajar siswa dalam menemukan ide pokok paragraf pada 

pembelajaran bahasa Indonesia, karena faktor banyaknya siswa yang malas 

membaca dan diduga cara mengajaran guru cenderung menggunakan metode 

konvensional dimana pembelajaran bersifat berpusat pada guru (teacher centred) 
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sehingga siswa menjadi pasif, menimbulkan suasana pembelajaran yang kurang 

menarik dan menyenangkan.  

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, batasan masalah dalam skripsi 

ini dipusatkan pada upaya meningkatkan hasil belajar pada kompetensi dasar 

“Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif“ 

melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada pembelajaran bahasa Indonesia 

kelas 4 semester II SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 

2012/2013. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan penggunaan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada 

kompetensi dasar “Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui 

membaca intensif“ kelas 4 SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri?”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia pada kompetensi dasar “Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf 

melalui membaca intensif“, kelas 4 SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pada sub judul ini akan diuraikan manfaat penelitian yang terbagi menjadi 

dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber referensi 

dalam upaya mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya dan 
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khususnya dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

a) Siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran bahasa 

Indonesia. 

b) Siswa dapat lebih semangat, aktif dan kreatif dalam mengikuti pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

c) Dapat meningkatkan hasil belajar dalam proses pembelajaran tentang 

membaca dan memahami setiap bacaan. 

d) Terjalin sikap gotong royong dan kerjasama antar siswa maupun guru. 

2) Bagi Guru 

Guru yang terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengajarkan 

pembelajaran membaca melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC sehingga hasil 

belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe CIRC akan meningkat dan dapat 

meningkatkan kemampuan profesional guru untuk memecahkan permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran. 

3) Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan/panduan dalam pengembangan 

pembelajaran membaca berdasarkan model pembelajaran kooperatif CIRC dan 

dapat memberikan upaya pengembangan mutu pendidikan. 


