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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Bahasa Indonesia di SD

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang membelajarkan

siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi ini dapat

dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, karena itu standar kompetensi

mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan

minimalsiswa yang menggambarkan penugasan, pengetahuan, keterampilan

berbahasa, sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar

kompetensi ini merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan merespond

situasi lokal, regional, nasional, dan global.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 119-120), standar

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia dirumuskan karena diharapkan

mampu menjadikan:

1. Siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan
kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta menumbuhkan
perhargaan terhadap hasil karya kesustraan dan hasil intelektual
bangsa sendiri;

2. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan
kompetensi bahasa siswa dengan menyediakan berbagai kegiatan
berbahasa;

3. Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar
kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan
kemampuan siswa;
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4. Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam
pelaksanaan program pendidikan kebahsan disekolah;

5. Sekolah dapat menyusun program pendidikan bahasa
sesuaidengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia;

6. Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan
dengan kondisi kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang harus

diajarkan di Sekolah Dasar. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk

melahirkan perasaan dan fikiran, selain itu bahasa juga merupakan percakapan

atau alat komunikasi dengan sesama manusia. Sedangkan Bahasa Indonesia

merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu ciri khas bangsa

Indonesia dan digunakan sebagai bahasa nasional. Hal ini yang merupakan

salah satu sebab mengapa Bahasa Indonesia harus diajarkan pada semua

jenjang pendidikan, terutama Sekolah Dasar karena merupakan dasar dari

semua pelajaran.

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

orang tidak akan bertambah ilmunya dengan maksimal jika tidak memiliki

keterampilan dalam membaca.
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Salah satu jenis membaca yang dianggap cukup sulit dikuasai siswa

adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman lebih menekannkan pada

penguasaan isi bacaan, untuk memahami isi dari bacaan kebanyakan siswa

akan membaca secara berulang-ulang, hal ini lah yang menyebabkan siswa

beranggapan bahwa kegiatan membaca adalah hal yang membosankan.

Karena itu peneliti memilih keterampialan membaca pemahaman yang akan

diterapkan dalam penelitian ini dan dijadikan indikator dalam penilaian

psikomotor siswa. Hal ini berlandaskan pada pendapat Bloom dalam

Suprijono (2011: 6−7) yang menjelaskan hasil belajar mencakup kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain psikomotor meliputi initiatory,

pre−routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Pada penelitian ini

peneliti mengambil keterampilan intelektual dalam penilaian psikomotor yaitu

keterampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

untuk meningkatkan kemampuan dan minat siswa dalam kegiatan membaca

khususnya membaca pemahaman.

1. Hakikat Membaca

a. Pengertian Membaca

Belajar membaca memerlukan keterampilan tertentu, karena

membaca pada dasarnya rumit. Menurut Crawley & Mountain dalam

Rahim (2005: 2) menjelaskan

membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang
melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi
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juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan
metakognitif. Sebagai suatu proses visual membaca merupakan
proses menerjemahkan simbol tulisan (huruf) ke dalam kata-kata
lisan. Sebagai suatu proses berfikir membaca mencangkup
aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interprestasi,
membaca kritis, dan pemahaman kritis.

Proses membaca sangat kompleks dan rumit karena melibatkan

beberapa aktifitas, baik berupa kegiatan fisik maupun kegiatan mental.

Menurut Resmini, dkk (2006: 93) proses membaca terdiri dari

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut yaitu:

a. Aspek sensori, yaitu kemampuan untuk memahami simbol-
simbol tertulis.

b. Aspek perseptual, yaitu kemampuan untuk
menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol.

c. Aspek skemata, yaitu kemampuan menghubungkan informasi
tertulis dengan struktur pengetahuan yang telah ada.

d. Aspek berpikir, yaitu kemampuan membuat inferensi dan
evaluasi dari materi yang dipelajari, dan

e. Aspek Afektif, yaitu aspek yang berkenaan dengan minat
pembaca yang berpengalaman terhadap kegiatan membaca.

Interaksi antara kelima aspek tersebut secara harmonis akan

menghasilkan pemahaman membaca yang baik, yakni terciptanya

komunikasi yang baik antara penulis dengan pembaca.Kelima aspek

tersebut harus menciptakan suatu hubungan yang berimbang

(harmonis) pada saat proses membaca, sehingga itu membentuk

interaksi dengan penulis melalui teks yang dibacanya. Teks berfungsi

sebagai mediator antara pembaca dengan penulis.

Pembelajaran membaca di SD diartikan sebagai suatu kegiatan

peningkatan kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan
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membaca. Kemampuan membaca menurut Resmini, dkk (2006: 27)

adalah keterampilan yang yang digunakan untuk memaknai lambang-

lambang tulisan. Apabila itu dihubungkan dengan siswa di SD, berarti

tujuan pembelajaran membaca adalah agar siswa memiliki

keterampilan untuk memaknai lambang-lambang atau maksud dari

suatu tulisan.

Penilaian kemampuan membaca dapat dilakukan dengan

memberikan soal-soal yang melibatkan keterampilan membaca seperti,

menjawab pertanyaan berdasarkan teks, menemukan ide pokok dalam

sebuah teks bacaan, memaknai kata-kata sulit dalam bacaan,

mengidentifikasi jenis bacaan atau paragraf yang dibaca,

mengidentifikasi perwatakan tokoh dalam bacaan, dan hubungan sebab

akibat. Jenis-jenis soal tersebut menuntut kemampuan membaca yang

baik dari siswa, karena itu peningkatan kemampuan membaca sangat

diperlukan.

b. Tujuan dan Jenis-jenis Membaca

1) Tujuan Membaca

Tujuan setiap pembaca adalah memahami bacaan yang

dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang

amat penting dalam membaca. Resmini, dkk (2006: 94)

menjelaskan dalam pembelajaran membaca harus memiliki tujuan

yang jelas. Tujuan yang dimaksud meliputi:
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a) Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan;
b) Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan

kepada siswa menikmati bacaan;
c) Menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan;
d) Menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa

tentang suatu topik;
e) Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata

siswa;
f) Mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan

disampikan dengan lisan ataupun tertulis;
g) Melakukan penguatan atau penolakan terhadap ramalan -

ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan
perbuatan membaca;

h) Memberikan kesempatan kepada siswa melakukan
eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan
dalam suatu bacaan;

i) Mempelajari struktur bacaan; serta
j) Menjawab pertanyaan khusus yang dikembangkan oleh

guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan.

Tujuan membaca yang dikemukakan di atas, merupakan

tujuan-tujuan yang bersifat khusus. Tujuan membaca secara umum

adalah memperolehinformasi, mencakup isi, dan memahami

makna yang terkandung dalam bahanbacaan. Dengan membaca,

seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan

Penetapan tujuan membaca bagi siswa menurut Resmini,dkk

(2006: 94) harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) menggunakan

pernyataan yang jelas tentang apa yang harus diperhatikan atau

dicari oleh siswa ketika membaca, dan (2) memberikan gambaran

yang mudah ditangkap oleh siswa tentang apa yang semestinya

mampu mereka lakukan setelah selesai membaca.

Jika tujuan membaca telah ditetapkan oleh guru, siswa akan

berfikir keras untuk memperoleh tujuan membaca mereka. Cara



16

merumuskan tujuan membaca yang ditunjukan guru akan menjadi

model bagi siswa pada setiap saat ia akan membaca, yaitu

merumuskan tujuan lebih dahulu, baru kemudian menyesuaikan

strategi membaca yang dinggap paling sesuai.

2) Jenis-jenis Membaca

Ada beberapa jenis membaca yang dapat dilakukan oleh

seseorang. Ditinjaudari segi terdengar atau tidaknya suara

pembaca, proses membaca terbagi atasmembaca nyaring dan

membaca dalam hati. Menurut Tarigan (2008: 13), membaca

nyaringadalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru,

murid, atau pun pembacabersama-sama dengan orang lain atau

pendengar untuk menangkap serta memahamiinformasi, pikiran,

dan perasaan pengarang. Membaca dalam hati adalah

membacadengan tidak bersuara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa

membaca dalam hati dapatdibagi menjadi dua, yaitu (1) membaca

ekstensif, dan (2) membaca intensif. Keduajenis membaca ini,

memiliki bagian-bagian tersendiri. Pembagian tersebut

adalahsebagai berikut.

a. Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks

bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuan membaca

ekstensif untuk memahami isi yang penting dengan cepat

secara efisien. Membaca ekstensif meliputi, (1) membaca
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survai (survey reading), (2) membaca sekilas (skimming), dan

(3) membaca dangkal (superficial reading).

b. Membaca intensif (intensive reading) meliputi, membaca telaah

isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi terbagi atas, (1)

membaca teliti, (2) membaca pemahaman, (3) membaca kritis,

dan (4) membaca ide. Membaca telaah bahasa mencakup,

membaca bahasa dan membaca sastra.

Pembelajaran membaca di SD dilaksanakan sesuai dengan

perbedaan atas kelas-kelas awal dan kelas-kelas tinggi.

Pelaksanaan membaca permulaan di kelas rendah dilakukan dalam

dua tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca

dengan menggunakan buku. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran

membaca lanjut di SD umunnya terjadi pada saat siswa telah

duduk dikelas tinggi yaitu kelas IV sampai kelas VI SD. Dua jenis

membaca diatas yang akan digunakan atau dipilih oleh peneliti

dalam PTK ini adalah membaca yang sesuai dengan tingkat

perkembangan siswa kelas IV SD yaitu membaca pemahaman

dalam membaca intensif.
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2. Membaca Pemahaman

a. Pengertian Membaca Pemahaman

Kegiatan membaca suatu teks bacaan memerlukan pemahaman

untuk dapat memperoleh informasi secara tepat. Menurut Resmini

(2006: 45)

membaca pemahaman merupakan istilah yang digunakan untuk
mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang perlu
dipahami dan menerapkam informasi yang ada dalam bahan-
bahan tulisan. Proses membaca sulit untuk didefinisikan secara
tepat karena proses itu dipengaruhi banyak faktor. Faktor yang
mempengaruhi membaca pemahaman antara lain kemampuan
mengurai pesan (decoding), pengetahuan tentang kosakata,
pengetahuan tentang konsep-konsep dan, pengembangan
kognitif.

Menurut Somadyo (Eprints, 2012: http://eprints.uny.a

c.id/8168/3 /BAB%202-08201244032.pdf.), membaca pemahaman

merupakan proses pemerolehan makna secara aktif dengan

melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca

serta dihubungkan dengan isi bacaan. Terdapat tiga hal pokok dalam

membaca pemahaman, yaitu:

1) pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki,

2) menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

dengan teks yang akan dibaca,

3) proses pemerolehan makna secara aktif sesuai dengan pandangan

yang dimiliki.
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Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa membaca pemahaman merupakan kegiatan

membaca yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami isi bacaan

secara menyeluruh. Membaca pemahaman dilakukan dengan

menghubungkan skemata atau pengetahuan awal yang dimiliki

pembaca dan pengetahuan baru yang diperoleh saat membaca,

sehingga proses pemahaman terbangun secara maksimal.

b. Tujuan Membaca Pemahaman

Membaca pemahaman didefinisikan sebagai salah satu macam

membaca yang bertujuan memahami isi bacaan. Tarigan, (2008: 36)

menjelaskan tujuan membaca pemahaman adalah untuk memperoleh

sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang

logis, pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan

yang bersifat emosional dan juga sarana-sarana linguistik yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Selain tujuan, ada pula prinsip-prinsip membaca pemahaman

menurut McLaughlin dan Allen dalam Rahim (2005: 3-4)

mengemukakan sebagai berikut.

1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial.
2. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja

kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman.
3. Guru membaca yang profesional (unggul) mempengaruhi

belajar siswa.
4. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan

berperan aktif dalam proses membaca.
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5. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang
bermakna.

6. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari
berbagai teks pada berbagai tingkatan kelas.

7. Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi
pemahaman membaca.

8. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses
pemahaman.

9. Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan.
10. Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran

membaca pemahaman.

c. Sub Keterampilan Membaca Pemahaman

Hasil penelitian Geyer dalam Resmini (2006: 45) menemukan

77 model membaca. Model-model itu dapat digolongkan dalam dua

kategori:

1) Komponen-komponen yang yang digabung bersama-sama
dan tidak memiliki identitas individual di dalam
keseluruhan proses membaca yang disebut dengan proses
total.

2) Komponen-komponen yang merupakan bagian-bagian
yang berfungsi dalam hubungannya dengan bagian lainnya
tetapi dapat dengan mudah dilacak dari mana asalnya, yang
disebut dengan proses membaca disusun atau kombinasi
sub keterampilan yang dapat dipisah-pisahkan.

Hasil penelitian Geyer menyatkan bahwa subketerampilan

dapat diidentifikasi, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun

gabungan yang mengarah kepada pemahaman bahan-bahan tulisan.

Hal ini juga berlaku untuk membaca pemahaman yang memiliki dua

belas sub keterampilan yang dijelaskan oleh Resmini, dkk (2006: 47),

yaitu sebagai berikut.

1) Memahami makna;
2) Identifikasi rincian;
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3) Identifikasi gagasan utama;
4) Identifikasi urutan;
5) Identifikasi sebab akibat;
6) Membuat iferensi
7) Membuat generalisasi dan simpulan;
8) Identifikasi nada dan suasana (mood);
9) Identifikasi tema;
10) Identifikasi perwatakan;
11) Identifikasi fakta, fiksi dan opini;
12) Identifikasi propaganda

Davis dalam Resmini,dkk (2006: 46) menyusun butir-butir tes

untuk mengukur keterampilan membaca pemahaman dan

menganalisisnya. Butir-butir tes dalam membaca pemahaman yang

dapat dipisah-pisahkan itu adalah sebagai berikut.

1) Memahami kembali makna kata dari konteks

2) Menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

3) Merangkai/menemukan gagasan dalam konteks

4) Menggambarkan isi konteks

Keempat butir tes di ataslah yang peneliti jadikan sebagai aspek

indikator dalam penilaian psikomotor yang dikhususkan pada

kemempuan membaca pemahaman.

B. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah

pembelajaran tertentu yang diterapkan guru agar tujuan atau kompetensi

dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat tercapai dengan lebih

efektif dan efisien. Joyce dalam Trianto(2009: 22) mengatakan bahwa



22

model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran

dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.

Selanjutnya, Hanafiah & Suhana (2010: 41) menjelaskan bahwa

model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun

generatif. Sedangkan Suprihatiningrum (2013: 145) mengemukakan model

pembelajaran sebagai suatu rancangan yang di dalamnya menggambarkan

sebuah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam

mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa.

Berdasarkan beberapa pengertian model pembelajarandari para ahli

di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran

merupakan suatu pendekatan yang didalamnya terdapat perencanaan yang

digunakan untuk mensiasati perubahan tingkah laku siswa yang

didalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, lingkungan, dan sistem

pengelolaan dalam pembelajaran.

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi

siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi

guru itu sendiri. Menurut Amri (2013: 7) ada beberapa model

pembelajaran, yang dapat dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok

untuk situasi dan kondisi yang dihadapi guru diantaranya sebagai berikut.
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a. Model Contextual Teaching and Learning (CTL)

Model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan

peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari

dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata.

b. Model Cooperative Learning

Suatu model dimana siswa belajar dibagi dalam kelompok-kelompok

yang menekankan kerjasama antar siswa dan kelompok.

c. Model Problem Solving

Model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mengajukan soal

sendiri melalui belajar secara mandiri.

d. Model Inquiri

Model ini menekankan pada proses mencari dan menemukan, materi

pelajaran tidak diberikan secara langsung.

Dari penjelasan di atas peneliti memilih menggunakan model

cooperative learning dalam penelitian tindakan kelas ini, cooperative

learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan

untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa

(studend oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama

dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang

lain(Isjoni, 2007: 16), karena itu cooperative learning di anggap cocok

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.
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3. Model Cooperative Learning

a. Pengertian Model Cooperative Learning

Model pembelajaran cooperative adalah rangkaian kegiatan

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.Slavin

dalam Isjoni (2007: 15) menjelaskan cooperative learning adalah suatu

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang secara kolaboratif

sehingga dapat merangsang siswa lebih bersemangat dalam belajar.

Sedangkan menurut Eggen and Kauchak dalam Trianto(2009: 58)

pembelajaran cooperative merupakan sebuah kelompok strategi

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk

mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Woolfolk dalam Warsono dan Hariyanto (2012:

161) mendefinisikan pembelajaran cooperative adalah suatu

pengaturan yang memungkinkan para siswa bekerjasama dalam suatu

kelompok campuran dengan kecakapan yang berbeda-beda.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang secara kolaboratif

yang  berbeda latar belakang dan kecakapan untuk bekerja saling
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bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersamadan bekerja sama

mempelajari materi pelajaran agar belajar semua anggota maksimal.

b. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning

Model pembelajaran selalu memiliki kelebihan dan kelemahan

ketika di terapkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Sebagaimana

Jarolimek & Parker dalam Isjoni(2007: 24) mengemukakan kelebihan

dan kelemahan model pembelajran cooperative sebagai berikut.

1) Kelebihan yang diperoleh didalam pembelajaran cooperative
learning yaitu: (1) saling ketergantungan yang positif, (2)
adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, (3)
siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas,
(4) suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, (5) terjalin
hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru,
dan (6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekpresikan
pengalaman emosi yang menyenangkan.

2) Kekurangan yang diperoleh dalam pembelajaran
cooperativelearning yaitu: (1) guru harus mempersiapkan
pembelajran secara matang, disamping itu memerlukan lebih
banyak tenaga, pemikiran dan waktu, (2) agar proses
pembelajaran berjalan lancar maka dibutuhkan dukungan
fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai, (3) selama
kegiatan diskusi berlangsung, ada kecenderungan topik
permasalahan yang sedang dibahas meluas hingga banyak
yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan (4)
saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini
mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif.

c. Tipe-tipe Model Cooperative Learning

Model pembelajaran perlu dipahami guru agar dapat

melakasanakan pembelajaran seara efektif dalam meningkatkan hasil

pembelajaran. Dalam penerapannya, model pembelajaran harus

dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa karena masing-masing
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model memilki tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda-beda.

Menurut Isjoni (2007: 51) dalam Cooperative Learningdalam beberapa

variasi model pembelajaran yang memiliki ciri khas dan baik

digunakan dalam pembelajaran. Guru berhak memilih variasi model

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan.

Asma (2006: 51-8) mengemukakan beberapa variasi model

cooperative learning yang dapat dipilih guru, diantaranya:

1) Student Team–Achievent Divisions (STAD);

2) Team Games Turnamen (TGT);

3) Team Assisted Individualization (TAI;

4) Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC);

5) Jigsaw;

6) Group Investigation (GI) dan;

7) ModelCo-op Co-o.

Dari berbagai variasi model pembelajaran dari cooperative

learning yang telah disebutkan variasi model yang dapat diterapkan

dan cocok dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu model

pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition

(CIRC).

Model pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and

Composition (CIRC) dianggap dapat mengatasi masalah pada

penelitian ini, karena model pembelajaran Cooperative Intergrated
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Reading and Composition (CIRC) melibatkan siswa dalam kegiatan

membaca, membuat prediksi tentang cerita naratif, memahami ide

pokok dan keterampilan pemahaman lainnya dengan bekerja sama

dalam tim pembelajaran yang kooperatif. Karna itu model ini dapat

menumbuhkan cara berfikir kritis, dan memungkinkan siswa belajar

secara aktif.

4. Model Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and
Composition (CIRC)

a. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Intergrated Reading
and Composition (CIRC)

Pembelajaran cooperative Tipe Cooperative Intergrated

Reading and Composition (CIRC) menurut Slavin dalam Asma(2006:

57) Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC)

adalah sebuah program kompehensif dalam pengajaran membaca dan

menulis untuk kelas tinggi sekolah dasar. Selanjutnya Slavin dalam

Rahim (2005: 35) menjelaskan tujuan utama CIRC khususnya dalam

menggunakan tim kooperatif adalah membantu siswa belajar

membaca pemahaman yang luas untuk kelas-kelas tinggi SD.

Kegiatan dalam pembelajaran CIRC, siswa bekerja dalam

kelompok pembelajaran cooperative beranggotakan 4-5 orang.

Mereka terlibat dalam sebuah rangkaian kegiatan bersama, termasuk

saling membacakan satu sama lainnya, membuat prediksi tentang

cerita naratif yang akan muncul, saling membuatkan ikhtisar satu
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dengan yang lain, menulis tanggapan terhadap cerita, dan berlatih

pengejaan serta perbendaharaan kata. Mereka juga bekerjasama

untuk menemukan dan memahami ide pokok dan keterampilan

memahami yang lainnya. (Asma, 2006: 57)

Menurut Huda (2014: 221) pada model CIRC, setiap siswa

bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota

kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu

konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan

pengalaman belajar yang lama.

Penghargaan (reward) diberikan kepada kelompok yang

anggota-anggotanya mampu menunjukkan perfoma yang meningkat

dalam aktivitas membaca dan menulis. Kontribusi anggota pada

masing-masing kelompoknya didasarkan pada skor kuis yang mereka

peroleh dan komposisi (karangan) yang merekatulis secara mandiri

(Huda, 2013: 127).

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative
Intergrated Reading and Composition(CIRC)

a. Kelebihan Model Pembelajaran CIRC

Sama seperti model-model pembelajaran yang lainnya, model

pembelajran CIRC juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam

pelaksanaannya.

Menurut Saifulloh dalam Huda (2013: 221) kelebihan dari

model CIRC antara lain:
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1) pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan
dengan tingkat perkembangan anak;

2) kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat
dan kebuhan siswa;

3) seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga
hasil belajar siswa akan dapat bertahan lebih lama;

4) pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan
keterampilan berfikir siswa;

5) pembelajran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat
pragmatis (bermanfaat) sesuai dengan permasalahn yang
sering ditemui dalam lingkungan siswa;

6) pembelajran terpadu dapat menumbuhkembangkan interaksi
sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan
respek terhadap gagasan orang lain;

7) membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawsan
dan aspirasi guru dalam mengajar.

b. Kekurangan Model Pembelajaran CIRC

Kekurangan dari model pembelajaran CIRC menurut Dewi

(2013: http://izzaaljannah55.wordpress.com) antara lain: dalam model

pembelajaran ini hanya dapat dipakai untuk mata pelajaran yang

menggunakan bahasa, sehingga model ini tidak dapat dipakai untuk

mata pelajaran seperti matematika dan mata pelajaran lain yang

menggunakan prinsip menghitung.

c. Langkah-langkah Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative
Intergrated Reading and Composition (CIRC)

Kegiatan pembelajaran model CIRC tidak berbeda dengan

kegiatan belajar model pembelajaran cooperative sebelumnya. Adapun

langkah-langkah kegiatannya menurut Hanafiah dan Suhana (2010: 51)

adalah:

1. membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara
heterogen;
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2. guru memberikan wacana sesuai topik pembelajaran;
3. siswa bekerjasama saling membacakan dan menemukan ide

pokok serta memberikan tanggapan terhadap wacana/ kliping
dan ditulis pada lembar kertas;

4. mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok;
5. guru memberikan penguatan (reinforcement);
6. guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan.

Setiap fase tersebut di atas, kita dapat melihat beberapa tahapan

sebagai berikut.

a. Tahap pertama yaitu pengenalan konsep. Pada fase ini, guru mulai

mengenalkan suatu konsep atau istilah baru yang mengacu pada hasil

penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa didapat dari keterangan

guru, buku paket, atau media lainnya.

b. Tahap kedua yaitu eksplorasi dan aplikasi. Tahap ini memberi peluang

pada siswa untuk mengungkapkan pengetahuan awal, mengembangkan

pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena yang mereka alami

dengan bimbingan guru. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik

kognitif sehingga mereka akan berusaha melakukan pengujian dan

berdiskusi untuk menjelaskan hasil observasi. Pada dasarnya,tujuan

fase ini adalah untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa

serta menerapkan konsepsi awal siswa terhadap kegiatan pembelajran

dengan memulai dari hal yang konkret. Selama proses ini, siswa

belajar melalui tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi mereka sendiri

dalam situasi baru yang masih berhubungan, dan hal ini terbukti sangat
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efektif untuk mengiring siswa merancang eksperimen serta

demonstrasi untuk diujikan.

c. Tahap ketiga yaitu publikasi. Pada fase ini siswa mampu

mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya serta membuktikan dan

memperagakan materi yang dibahas. Penemuan dapat bersifat sesuatu

yang baru atau sekedar membuktikan hasil pengamatan. Siswa dapat

memberikan pembuktian terkaan gagasan-gagasan barunya untuk

diketahui oleh teman-teman sekelas. Dalam hal ini, siswa harus siap

memberi dan menerima kritik atau saran untuk saling memperkuat

argumen.

Cara menentukan anggota kelompok dalam kegiatan pembelajaran

model CIRC menurut Dewi (2013: http://izzaaljannah 55.wordpress.

com)adalah sebagai berikut.

a. Menentukan peringkat siswa dengan cara mencari informasi
tentang skor rata-rata nilai siswa pada tes sebelumnya atau
nilai raport. Kemudian diurutkan dengan cara menyusun
peringkat dari yang berkemampuan akademik tinggi sampai
terendah.

b. Menentukan jumlah kelompok. Jumlah kelompok ditentukan
dengan memperhatikan banyak anggota setiap kelompok dan
jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.

c. Penyusunan anggota kelompok. Pengelompokkan ditentukan
atas dasar susunan peringkat siswa yang telah dibuat. Setiap
kelompok diusahakan beranggotakan siswa-siswa yang
mempunyai kemampuan beragam, sehingga mempunyai
kemampuan rata-rata yang seimbang.

Kegiatan model pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam

kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5
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siswa. Dalam kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin,

suku/bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi, dalam kelompok ini

sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan masing-masing

siswa sebaiknya merasa cocok satu sama lain.

Peneliti mengganggap model pembelajaran Cooperative

Intergrated Reading and Composition (CIRC) sangat cocok dengan

pembelajaran membaca, selain dapat meningkatkan kemampuan

membaca siswa, dapat meningkatkan sikap kerjasama siswa karena dalam

model ini kegiatan pembelajaran membentuk siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang akan menciptakann suasana belajar yang

menyenangkan.

Peneliti mengharapkan penggunaan model pembelajaran

cooperative intergrated reading and compositiondalam penelitian ini

dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa

sosial yang tinggi siswa. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan

bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Siswa diajarkan menjadi

pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman

sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerja sama,

menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. Selain itu dengan

menggunakan pembelajaran berkelompok diharapkan siswa dapat

menjadi lebih aktif dan berantusias dalam belajar.

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran cooperative integrated reading and composition di
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penelitian ini menggunakan langkah-langkah menurut Hanafiah dan

Suhana (2010: 51).

C. Belajar, Hasil Belajar, dan Kinerja Guru

1. Pengertian Belajar

Pengertian belajar telah mengalami perkembangan secara evolusi,

sejalan dengan perkembangan cara pandang dan pengalaman para

ilmuawan. Menurut Suprihatiningrum (2013: 14) belajar merupakan suatu

proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh

perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung

maupun yang tidak dapat diamati secara langsung sebagai pengalaman

(latihan) dalam interaksi dengan lingkungan.

Sementara menurut E.R. Hilgard dalam Susanto (2013: 3), belajar

adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan

kegiatan yang dimaksud mencangkup pengetahuan, kecakapan, tingkah

laku, dan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman). Hilgard menegaskan

bahwa belajar merupakan suatu proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri

seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman, dan

sebagainya.Selanjutnya Amri (2013: 24) menjelaskan belajar merupakan

suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan beberapa pengertian belajar menurut para ahli di atas,

peneliti menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan



34

seseorang dalam kaitan pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku yang

relative permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan

lingkungannya sebagai hasil dari latihan atau pengalaman.

2. Pengertian Hasil Belajar

Proses belajar mengajar memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan

pendidikan. Individu yang melakukan kegiatan atau aktifitas belajar akan

memperoleh hasil belajar. Menurut Kunandar (2013: 62) hasil belajar

adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun

psikomotor yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikitu

proses belajar mengajar. Hamalik (2008: 30) berpendapat hasil belajar

adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang, misalnya dari tidak

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Menurut Bloom dalam Suprijono (2011: 6−7) hasil belajar
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain
kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension
(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application
(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan),
synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk
bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah
receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon),
valuing (nilai), organization (organisasi), characterization
(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory,
pre−routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup
keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan
intelektual.

Secara sederhana, peneliti dapat menyimpulkan yang dimaksud

dengan hasil belajar adalah kemampuan, pengalaman, keterampilan,
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pengetahuan, dan sikap atau nilai-nilai yang ada di lingkungan yang

diperoleh anak setelah melalui proses belajar. Anak yang berhasil dalam

belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau

tujuan instruksional.

Sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Bloom tentang hasil

belajar penelitian ini menilai tiga aspek penilaian untuk siswa yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif mencakup hasil belajar/

tes formatif mata pelajaran Bahasa Indonesia, aspek afektif mencakup

sikap percaya diri dan kejasama, dan aspek psikomotor mencangkup

keterampilan/kemampuan membaca pemahaman. Selain siswa peneliti juga

menilai hasil kerja guru dalam proses pembelajaran.

3. Kinerja Guru

Guru merupakan profesi profesional di mana mereka dituntut agar

berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan profesinya. Guru

sebagai seorang yang profesional bertugas sebagai pendidik sekaligus

pengajar dan pelatih yang akan berdampak pada siswanya. Untuk itu,

pendidik diharapkan bisa terus meningkatkan kinerja guru yang menjadi

modal bagi keberhasilan akan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh

ke dalam empat kompetensi, yaitu:
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1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagodik yang harus dikuasai seorang guru/pendidik
adalah sebagai berikut.
a. Menguasai karakteristik peserta didik, dari aspek fisik, moral,

spiritual, social, cultural, emosional, dan intelektual;
b. Menguasai teori belajar dan prinsip-pinsip pembelajaran yang

mendidik;
c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata

pelajaran yang diajarkan;
d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan pembelajaran;
f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
g. Berkomunikasi secara aktif, empatik, dan santun dengan

peserta didik;
h. Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar;
i. Memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan

pembelajaran;
j. Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas

pembelajaan.
2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang harus dikuasai seorang guruadalah
sebagai berikut.
a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan

kebudayaan nasional Indonesia;
b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia,

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
c) Menmpilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,

arif dan berwibawa;
d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri;
e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial yang harus dikuasai seorang guru adalah
sebagai berikut.
a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif

karena petimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik,
latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dansantun dengan
sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan
masyarakat;

c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah
Republikosial Indonesia yang memiliki keragaman sosial
budaya;
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d) Berkomunikasi dengan komunitas profesisendiri dan profesi
lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional yang harus dikuasai seorang guru adalah
sebagai berikut.
a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola piker keilmuan

yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan;
b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran yangdiajarkan;
c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara

kreatif;
d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

menlakukan tindakan refleksi;
e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mengembangkan diri.

Menurut Susanto (2013: 29) kinerja guru ialah prestasi, hasil, atau

kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam proses

pembelajaran. Rusman (2010: 50) menjelaskan kinerja guru sebagai wujud

prilaku guru dalam proses pembelajaran yang dimulai dari merencanakan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil

belajar. Selanjutnya Samsudin (2006: 159) memberikan pengertian kinerja

sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut peneliti menyimpulakan

bahwa kinerja guru merupakan wujud prilaku guru dari hasil atau prestasi

guru berdasarkan kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional yang harus

dikuasai guru.
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D. Hipotesisi Tindakan

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan

kelas sebagai berikut: Apabila dalam pembelajaran menggunakan model

pembelajaran Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC)

dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka dapat

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dan hasil belajar Bahasa

Indonesia siswa di kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo.


