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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada hakikatnya, pendidikan

bertujuan untuk memanusiakan manusia (humanisasi) dan mengembangkan

potensi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu

bentuk implementasi dari suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara.

Tujuan Pendidikan Nasional tertuang pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal

3, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia

sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di dalam proses belajar mengajar,

pegangan guru yang utama adalah kurikulum. Pelaksanaan proses pendidikan di

Indonesia didasarkan pada landasan formal berupa Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang standar nasional

pendidikan, Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, Permendiknas
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No. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Permendiknas No.

24 tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan landasan tersebut maka pelaksanaan pengajaran didasarkan pada

kurikulum yang telah ditetapkan, yakni Kurikulum 2006 atau yang lebih

dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh

masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat

satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan,

kalender pendidikan, dan silabus. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-

prinsip 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan

peserta didik dan lingkungannya, 2) beragam dan terpadu, 3) tanggap terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 4) relevan dengan

kebutuhan kehidupan, 5) menyeluruh dan berkesinambungan, 6) belajar

sepanjang hayat, dan 7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan

daerah. Berdasarkan kurikulum di atas, maka di Sekolah Dasar di Indonesia

pembelajaran juga dilaksanakan dengan mengacu pada landasan formal yaitu

Kurikulum 2006  atau KTSP (Resmini, dkk, 2006: 1).

Terkait pernyataan di atas, untuk membentuk peserta didik yang

berkompeten di berbagai bidang, peran bahasa memiliki andil besar di

dalamnya, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam

kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang menunjukkan pentingnya bahasa

adalah fungsinya sebagai pemersatu bahasa di nusantara. Di Indonesia bahasa

yang dijadikan bahasa nasional bangsa adalah bahasa Indonesia. Kedudukan
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bahasa Indonesia baik sebagai Bahasa Nasional maupun sebagai Bahasa Negara

sangat strategis dan penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia,

karena itu bahasa Indonesia harus dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia

sehingga dapat memperoleh berbagai kesempatan untuk mempertinggi kualitas

kehidupannya.

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik bagi

kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia maupun dalam

kehidupan warga negara secara individual, peningkatan dan penguasaannya

sangat penting. Pembinaan dan pengembangan penguasaan itu diantaranya

dapat dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah yang merupakan jalur yang

sangat efektif dan efisien. Pentingnya peranan jalur pendidikan di sekolah

dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatannya, maka perlu diupayakan

penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara sistematis,

teratur, terarah, dan berkesinambungan, karena itu peneliti memilih mata

pelajaran Bahasa Indonesia dalam penelitian ini.

Menurut Resmini, dkk (2006: 32) dalam belajar bahasa Indonesia terdapat

4 aspek atau keterampilan yang harus dikuasai seseorang untuk dapat

menggunakan bahasa dengan baik. Keempat keterampilan tersebut antara lain

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Membaca merupakan salah satu

dari empat keterampilan berbahasa yang merupakan kunci setiap orang untuk

mengetahui hal-hal apa yang belum pernah diketahui sebelumnya. Membaca

juga merupakan jendela dunia, yang menghadapkan kita pada segala hal yang

ada di dunia ini. Keterampilan membaca sangat penting untuk dimiliki, karena
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orang tidakakan bertambah ilmunya dengan maksimal jika tidak memiliki

keterampilan dalam membaca.

Keterampilan membaca telah diajarkan sejak pendidikan di dalam

keluarga sampai pendidikan sekolah dasar. Dalam kedua jenjang pendidikan ini

siswa dituntut agar mampu membunyikan lambang-lambang bahasa seperti

huruf. Keterampilan membaca pada kedua jenjang ini akan mempengaruhi

keterampilan membaca yang dimiliki oleh seseorang di waktu yang akan

datang. Dalam pelaksanaan pembelajaran, ternyata tidak semua aspek

keterampilan berbahasa dapat ditanamkan dengan mudah kepada anak. Salah

satu aspek keterampilan berbahasa yang sulit diterapkan pada proses

pembelajaran adalah membaca pemahaman.

Membaca pemahaman menurut Resmini, dkk (2006: 45) adalah

keterampilan yang digunakan untuk memahami dan menerapkan informasi

yang ada dalam bahan-bahan tertulis. Membaca pemahaman lebih menekankan

pada penguasaan isi bacaan, bukan pada indah, cepat, atau lambatnya membaca.

Siswa kebanyakan kesulitan dalam memahami isi pesan yang terdapat dalam

bacaan. Untuk memahami isi bacaan kebanyakan siswa akan membaca

berulang-ulang yang memyebabkan siswa beranggapan bahwa kegiatan

membaca membosankan.

Berdasarkan obeservasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

di kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo pada tanggal 7 Januari 2015

diperoleh data bahwa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia nilai rata-rata

siswa yaitu 62,67 dengan nilai terendah 43 dan nilai tertinggi 80, dari 35 siswa
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baru 14 siswa yang mencapai Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah

ditetapkan yaitu 70. Dari nilai tersebut terlihat bahwa pada soal yang

melibatkan keterampilan membaca banyak siswa yang menjawab salah, hal ini

juga terlihat pada saat pembelajaran siswa kurang tertarik dalam kegiatan

pembelajaran khususnya pada kegiatan membaca. Siswa mengganggap kegiatan

membaca sebagai kegiatan yang membosankan dan tidak menarik terlebih

dalam hal memahami suatu teks bacaan, masih banyak siswa yang masih

kesulitan atau belum mampu melakukan kegiatan membaca pemahaman dengan

baik hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia.

Rendahnya nilai siswa tersebut disebabkan antara lain karena: (1)

diketahui bahwa selama pembelajaran guru sering menggunakan buku sebagai

satu-satunya sumber belajar dan kurang mengembangkan materi pembelajaran

yang diajarkan, (2) guru belum maksimal dalam mengelola pembelajaran, (3)

guru kurang maksimal menggunakan strategi, metode, dan model pembelajaran,

(4) di dalam proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa

kurang aktif, (5) kurang tertarik dengan proses pembelajaran khususnya

kegiatan membaca,(6) kurangnya kesempatan yang diberikan kepada siswa

untuk menyampaikan gagasan pada proses pembelajaran, dan (7) suasana

belajar kurang kondusif untuk mendukung pencapaian belajar siswa, sehingga

hasil belajar rendah.

Terkait dengan masalah di atas untuk mengatasi hal tersebut, guru harus

melakukan tindakan yang dapat mengubah anggapan siswa itu dengan merubah
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suasana pembelajaran dan melibatkan siswa aktif, berfikir kritis, kreatif, dan

dapat mendorong siswa untuk meningkatkan keberanian dalam berpendapat

serta kemampuan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam

proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran  memiliki peran yang

sangat penting demi tercapainya tujuan pembelajaran. Isjoni (2007: 16)

mengemukakan cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang

saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang

berpusat pada siswa (studend oriented). Isjoni juga mengemukakan dalam

cooperatif learning terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan dan

cocok dengan kegiatan membaca, salah satunya yaitu model pembelajaran

Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC).

Model pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition

(CIRC) dianggap dapat mengatasi masalah di atas, karena melibatkan siswa

dalam kegiatan membaca, membuat prediksi tentang cerita naratif, memahami

ide pokok dan keterampilan pemahaman lainnya dengan bekerjasama dalam tim

pembelajaran yang kooperatif. Karena model ini dapat menumbuhkan cara

berfikir kritis, dan memungkinkan siswa belajar secara aktif. Selain itu juga

model pembelajaran ini dapat menciptakan proses pembelajaran membaca lebih

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa karena dilakukan secara

bersama-sama untuk menemukan dan memahami isi dari suatu bacaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan difokuskan

pada upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa di SD Negeri 1

Giriklopomulyo, khususnya dalam membaca pemahaman. Oleh karena itu,
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peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan

Kemampuan Membaca Pemahaman dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia

melalui Model Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and

Composition (CIRC) Siswa Kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan

permasalahan yang ada sebagai berikut.

1. Guru sering menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar dan

kurang mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan

2. Guru belum maksimal dalam mengelola pembelajaran

3. Guru kurang maksimal menggunakan model pembelajaran Cooperative

Intergrated Reading and Composition (CIRC)

4. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif

5. Suasana belajar kurang kondusif dan kurang menarik

6. Kurangnya minat siswa dalam kegiatan membaca

7. Kemampuan membaca pemahaman siswa yang masih rendah

8. Guru kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan

gagasan pada proses pembelajaran

9. Hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo yang masih

rendah hal ini terlihar dari nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia yang baru mencapai 62.67
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui

Model Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition

(CIRC) siswa kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo?

2. Bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Cooperative Intergrated

Reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri 1

Giriklopomulyo?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui Model

Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC)

siswa kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo.

2. Peningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa

kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo melalui penerapan Model

Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC).
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E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Siswa

Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa khususnya dikelas

IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo sehingga hasil belajar siswa dapat

meningkat.

2. Guru

Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas IV B SD Negeri 1

Giriklopomulyo dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai

model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan atau mengembangkan

kemampuan professional guru dalam menyelenggarakan pembelajaran

dikelas, serta memberi masukan bagi guru tentang efektifitas model

pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC)

sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas proses

pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Sekolah

Memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya meningkatkan mutu

pembelajaran di SD Negeri 1 Giriklopomulyo.

4. Keilmuan Ilmu Pendidikan Guru SD

Menambah wawasan serta variasi belajar untuk mahasiswa calon guru guna

digunakan di dalam kelas saat mengajar sehingga dapat meningkatkan

kualitas pendidikan terutama dalam bidang ke SD-an.


