
 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor terpenting dan utama bagi kelangsungan suatu 

bangsa. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan 

dana dan usaha yang tidak sedikit. Lembaga pendidikan memegang penting 

dan memikul tanggung jawab yang besar guna selalu meningkatkan mutu 

pendidikan.  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 

(ayat 1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan prose pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.  

 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi 

seseorang secara optimal. Kemajuan bangsa dihasilkan dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) sangat 

menentukan langkah ke depan seseorang dalam melanjutkan jenjang 

pendidikan, sehingga pendidikan menuntut orang-orang yang terlibat di 

dalamnya untuk bekerjasama secara maksimal, penuh tanggung jawab, dan 

loyalitas yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.   

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Fungsi bahasa 

yang utama adalah sebagai alat komunikasi. Seseorang belajar bahasa karena 
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didorong oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, sejak dini anak diajarkan dan diarahkan agar mampu 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk dapat 

berkomunikasi dalam berbagai situasi melalui bahasa, baik secara lisan 

maupun tulis. Pembelajaran bahasa dapat dikembangkan dan mencapai hasil 

yang maksimal, yaitu guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam 

pembelajaran.  

Membaca merupakan salah satu keterampilan yang memerlukan pemahaman 

dari pembaca. Membaca adalah salah satu komunikasi tulis yang tidak hanya 

sekedar melafalkan huruf atau lambang bunyi, tetapi juga memahami dan 

memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dibacanya. Membaca 

bertujuan untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi dan 

memahami makna bacaan.  

Menurut Abdurrahman (2003: 201) tujuan akhir dari membaca adalah 

memahami isi bacaan, tujuan tersebut ternyata tidak semua siswa dapat 

mencapainya. Banyak siswa yang dapat membaca dengan lancar tetapi belum 

memahami isi bacaan tersebut.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tanggal 01 Oktober 2012, 

diketahui hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sumur Batu pada semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012 kurang maksimal. Nilai yang dihasilkan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 : Nilai Formatif Kemampuan Membaca Pemahaman Kelas V SD 1 

                  Sumur Batu. 

 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang telah ditentukan oleh SD Negeri 1 Sumur Batu yaitu 65, 

sebanyak 12 orang siswa (40%) telah tuntas sedangkan 18 orang siswa (60%) 

belum tuntas. Nilai tertinggi 75, Nilai terendah 50, dan rata – rata nilai adalah 

61,33. 

Rendahnya nilai belajar siswa, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD 

Negeri 1 Sumur Batu, ditemukan beberapa kekurangan dalam proses 

pembelajaran antara lain aktivitas belajar rendah dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa masih di bawah KKM. Hal tersebut disebabkan karena guru 

belum menyesuaikan model  pembelajaran yang tepat pada materi yang diajarkan. 

Selain itu, pembelajaran masih terpaku pada buku (texs book), jika siswa bertanya 

kepada guru, guru langsung menjawab dan tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menjawabnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas V SD Negeri 1 Sumur Batu masih bersifat guru sentris. 

Bertolak dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembalajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V SD Negeri 1 Sumur Batu belum berlangsung seperti apa 

Nilai Frekuensi ∑ % Keterangan 

 75 

70 

65 

60 

55 

50 

3 

4 

5 

9 

4 

5 

225 

280 

325 

540 

220 

250 

10% 

13,3% 

16,7% 

30% 

13,3% 

16,7% 

Tuntas  

Tuntas 

Tuntas  

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Jumlah 30 1.840 100% Tuntas           = 12 siswa 

Tidak Tuntas = 18 siswa 
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yang diharapkan. Oleh karena itu perlu diadakan perbaikan dan perubahan dalam 

proses pembelajaran.  

Menurut Rakhmat (2006: 213) guru harus dapat mengadakan perubahan, dari 

yang membosankan menjadi kelas yang menyenangkan. Salah satunya yaitu 

mengubah metode mengajar yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran, mencapai aktivitas dan hasil belajar secara maksimal, dan dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir kritisnya.   

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman adalah model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Model 

pembelajaran CIRC adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk 

pembelajaran membaca, menulis dan seni bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rahim (2008: 35) “pendekatan pembelajaran kooperatif yang lebih cocok dengan 

pembelajaran membaca ialah metode CIRC”. Model pembelajaran tipe CIRC ini 

memadukan antara pembelajaran membaca dan menulis secara bersamaan, 

sehingga tepat dengan karakteristik pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu yang 

lazim disajikan siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang berjudul “Meningkatkan Aktivitas dan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Siswa Kelas V SD 

Negeri 1 Sumur Batu Bandar Lampung’’. 

 



5 
 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Guru belum menyesuaikan model pembelajaran yang tepat pada materi 

yang diajarkan. 

2. Guru dalam pembelajaran masih terpaku pada buku (teks book). 

3. Siswa kurang diberi kesempatan untuk memperoleh sendiri pengetahuan 

yang didapat. 

4. Siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. 

5. Metode yang digunakan masih kurang baik. 

6. Siswa cepat bosan dan kurang memperhatikan penjelasan guru. 

7. Rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa Kelas V SD Negeri 1 

Sumur batu.  

8. Rendahnya hasil belajar siswa dari 30 orang siswa hanya 12 orang (40%) 

yang telah tuntas belajar dengan KKM 65. 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 1 

Sumur Batu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC?  

2. Bagaimana meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

V SD Negeri 1 Sumur Batu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC?  
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sumur Batu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC.  

2. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD 

Negeri 1 Sumur Batu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai 

perbaikan metode pembelajaran pada umumnya, dan penggunaan model 

pembelajaran CIRC pada khususnya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V SD. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi 

dan perbaikan bagi pengembangan dan peningkatan hasil pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

1) Meningkatkan motivasi siswa dalam membaca pemahaman.  

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman.  

3) Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman 

melalui model pembelajaran CIRC.  
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b. Bagi Guru  

1) Memperbaiki proses pembelajaran khususnya dalam membaca 

pemahaman. 

2) Memberikan pengalaman langsung bagi guru, khususnya dalam 

penggunaan model pembelajaran tipe CIRC.  

3) Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa.  

c. Bagi Sekolah  

1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran di sekolah, 

khususnya pada mata pelajaran Bahassa Indonesia.  

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan 

menerapkan beberapa model pembelajaran yang bervariasi, 

khususnya model pembelajaran CIRC.  

 


