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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada dasarnya manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya bahasa. 

Berbicara akan bahasa, maka berkaitan dengan cara berkomunikasi. Menurut 

Dalman (2013:1) menyebutkan bahwa “belajar bahasa adalah belajar 

berkomunikasi.”  Bahasa sebagai alat komunikasi memegang peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa dijadikan sebagai alat 

komunikasi oleh setiap manusia dalam menunjang kehidupannya.  

 Terdapat empat keterampilan dalam berbahasa yaitu “menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis.” Menurut Tarigan (2008:1). Untuk menunjang 

keberhasilan tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia, maka dari ke empat 

aspek tersebut hendaknya harus dikuasai dan terampil dalam penggunaannya. 

Salah satu aspek yang penting untuk dipelajari adalah keterampilan membaca. 

Keterampilan membaca memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena banyak aktifitas manusia yang tidak dapat terlepas dari 

keterampilan membaca ini.  

 Kegiatan membaca menjadi proses inti dalam pemerolehan ilmu di dunia 

pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Farr (dalam Dalman, 2013:5) 

yang menyebutkan ʻmembaca merupakan jantung pendidikan.ʼ Artinya bahwa 

dengan orang sering membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki 

wawasan yang luas. Begitu pentingnya membaca sehingga kedudukannya menjadi 

sangat vital dalam dunia pendidikan.  

 Tujuan dari membaca adalah untuk memahami isi dari bacaan, yang 

merupakan suatu komponen yang penting dalam pengajaran bahasa Indonesia. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarigan (2008 : 9) : “Tujuan utama dalam 

membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi,  mencakup isi, 
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memahami bacaan.” Hal tersebut mempertegas bahwa tujuan dalam membaca 

bukan sekedar hanya membaca saja, namun perlu adanya manfaat yang dapat  

diperoleh. 

 Kegiatan membaca tidak akan menghasilkan manfaat apabila tidak didasari 

oleh proses memahami isi dari bacaan yang dibaca. Kegiatan membaca akan 

menghadirkan sebuah arti jika adanya perbedaan yang terdapat dalam diri 

pembaca sebagai akibat dari pemahaman isi suatu bacaan. Oleh karena itu 

kegiatan membaca akan efektif jika dilakukan dengan proses memahami isi dari 

bacaan. Pentingnya membaca pemahaman, dibahas oleh Tarigan (2008:89) yang 

berpendapat 

Keterampilan membaca pemahaman merupakan dasar bagi pembaca kritis, 

yaitu sejenis membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh tenggang 

hati,mendalam,evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. 

Untuk dapat membaca pemahaman diperlukan suatu keterampilan dari 

seseorang antara lain: menemukan detail, menunjukkan pikiran pokok, 

menunjukkan urutan kegiatan, mencapai kata akhir, menarik kesimpulan, dan 

membuat evaluasi. 

 Hal tersebut semakin meyakinkan akan manfaat yang diperoleh dari 

keterampilan membaca khususnya membaca pemahaman, karena proses tersebut 

sangat penting dikuasai oleh siswa. akan percuma rasanya ketika siswa dapat 

membaca tetapi tidak dapat memahami isi bacaannya. Untuk mendapatkan dan 

memahami informasi yang bermanfaat dalam sebuah bacaan, siswa harus dapat 

menguasai keterampilan membaca khususnya membaca pemahaman dengan baik.  

 Banyak permasalahan yang muncul di Sekolah Dasar dalam kaitannya dengan 

membaca pemahaman, hal ini terjadi karena rendahnya keterampilan membaca 

pemahaman yang mana kebanyakan siswa hanya melakukan membaca tanpa 

mengetahui isi dari bacaan yang dibacanya, akibatnya ketika siswa ditugaskan 

untuk mengerjakan soal maupun menuliskan kembali isi bacaan, banyak siswa 

yang tidak mampu untuk mengerjakannya. Kebanyakan siswa akan melakukan 

pembacaan ulang sampai ia menemukan jawaban soal yang akan ia kerjakan. 
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 Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan mengenai rendahnya 

keterampilan membaca pemahaman siswa adalah penggunaan metode yang 

digunakan oleh guru kurang mampu membantu siswa untuk dapat memahami 

keseluruhan isi yang terdapat dalam teks yang dibaca oleh siswa. Ditambah 

dengan kebiasaan membaca yang jarang dilakukan oleh para siswa sebagai imbas 

dari kurang berfungsinya perpustakaan sebagai sarana membaca siswa di sekolah. 

 Fakta tersebut diperkuat berdasarkan atas catatan pengamatan yang ditemukan 

di SD Negeri 2 Suntenjaya. Hasil obeservasi dan pretes yang telah dilakukan di 

SDN 2 Suntenjaya pada siswa kelas III, dalam kelas yang berjumlah 39 siswa, 

hanya 15 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM dengan nilai ketuntasan 

sebesar 65. Berdasarkan hasil wawancara pasca tes dilakukan, sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal yang diberikan dengan alasan 

lupa dari cerita yang telah dibacanya. Hal ini menunjukan tingkat pemahaman 

siswa yang masih rendah terhadap isi teks bacaan yang dibacanya. 

 Sebagian besar siswa hanya ingin membaca dengan kriteria cepat selesai tanpa 

memahami benar isi dari bacaan yang dibacanya, kebiasaan seperti itu tentunya 

membawa dampak yang kurang baik, terutama ketika siswa dihadapkan pada 

situasi tertentu semisal ujian bahasa Indonesia dengan adanya batasan waktu 

pengerjaan, siswa akan sulit untuk mengerjakan keseluruhan soal karena harus 

membaca berulang untuk mencari jawaban soal yang dicari. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, rendahnya keterampilan membaca siswa ini 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 

1. Membaca dengan kriteria ingin cepat selesai sehingga berdampak kepada 

rendahnya pemahaman isi teks yang dibaca. 

2. Kurangnya latihan membaca yang diberikan oleh guru. 

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas kurang bervariasi dan kurang 

mengesankan. 
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4. Kesulitan menemukan metode pembelajaran membaca yang cocok dengan 

kondisi dan kemampuan siswa. 

 

 Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian 

mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk menumbuhkan minat dan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III di SD Negeri 2 

Suntenjaya. Mengingat jumlah siswa kelas III yang mencapai 39 anak maka 

diperlukan suatu metode yang dapat menjangkau keseluruhan siswa yang 

mengharuskan siswa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Salah satu 

metode pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut yaitu metode pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning). Menurut Slavin (2005:10) "Metode PTS 

(Pembelajaran Tim Siswa) ini memastikan bahwa siswa dengan prestasi tinggi, 

sedang dan rendah semuanya ditantang untuk melakukan yang terbaik dan 

berkontribusi dalam pembelajaran”. 

 Metode pembelajaran kooperatif menyumbang ide bahwa “siswa yang bekerja 

sama dalam belajar, bertanggung jawab terhadap teman satu timnya yang mampu 

membuat diri mereka belajar sama baiknya” Slavin (2005:10). Artinya bahwa 

setiap siswa yang belajar sebagai suatu tim dapat memperoleh pembelajaran yang 

sama baiknya dan setiap anggota tim mempunyai peran dan tanggung jawab 

dalam tim/kelompok tersebut.  

 Terdapat beberapa metode kooperatif yang telah muncul dan berkembang saat 

ini, yaitu STAD (Student Team Achievment Division), TGT (Turnamen Game 

Tim), Jigsaw, CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) dan TAI 

(Team Accelerated Instruction). “Dari ke lima metode kooperatif tersebut terdapat 

dua metode yang memiliki kekhususan berdasarkan dari mata pelajaran dan 

tingkatkan kelas tertentu. Yaitu CIRC dan TAI” Slavin (2005:11). Dikatakan 

memiliki kekhususan karena penggunaan metode ini diperuntukan untuk mata 

pelajaran dan tingkatan kelas tertentu.   
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 Salah satu tipe dari metode cooperative learning yang memiliki kekhususan 

tersebut adalah Cooperative Integrated Reading and Compisition (CIRC). “CIRC 

ini merupakan metode yang komprehensif yang digunakan untuk membaca pada 

kelas 2-8.” Slavin (2005:11). CIRC ini cocok untuk karakteristik kelas yang 

memiliki jumlah siswa yang cukup banyak dan sangat heterogen. Hal tersebut 

diperkuat dengan permasalahan yang ditemukan dan berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di SD Negeri 2 Suntenjaya.  

 Berdasarkan atas kajian di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan metode 

CIRC (Cooperative Integratif Reading Compesition) dalam upayanya untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman yang menjadi masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Peneliti berpendapat jika penerapan metode CIRC 

ini dapat diaplikasikan di Sekolah Dasar dan dapat membantu meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa di kelas III. Adapun judul penelitian 

yang penulis ajukan adalah “Penerapan Metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading Composition) untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas III”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan atas pemaparan latar belakang di atas, secara umum 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah penerapan metode CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman pada siswa kelas SD Negeri 2 Suntenjaya Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung barat.  

 Adapun secara khusus rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan metode CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III di SD Negeri 2 

Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat?  
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2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pemahaman melalui 

penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) pada 

siswa kelas III di SD Negeri 2 Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung barat ? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini 

secara umum bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan metode CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III SD Negeri 2 Suntenjaya 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Adapun secara khusus, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan metode CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III di SD Negeri 2 

Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca pemahaman melalui 

penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) pada 

siswa kelas III di SD Negeri 2 Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung barat.  

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengajaran 

membaca pemahaman. Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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 Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru 

mengenai penerapan metode CIRC, sehingga dapat menambah khasanah 

kepustakaan pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Serta dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pengembangan penelitian tindakan kelas selanjutnya.     

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini pada dasarnya memiliki dua produk, yaitu 

(1) informasi dari penerapan metode CIRC dalam upayanya untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa dan (2) data yang menggambarkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III di SDN 2 Suntenjaya. 

Diharapkan kedua hal ini dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Bagi siswa, diharapkan penelitian tindakan kelas ini dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri dan keefektifan siswa dalam proses memahami isi dari teks yang 

dibacanya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

dan semangat belajar serta minat siswa menjadi gemar membaca. 

b. Bagi guru, diharapkan penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan 

pengetahuan mengenai penerapan metode CIRC yang menjadi salah satu 

alternatif penggunaan metode membaca yang khusus pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia sehingga dapat memberikan pembelajaran yang  pada siswa 

di Sekolah Dasar. 

c. Bagi Sekolah, diharapkan penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam membaca pemahaman sehingga meningkat pula 

hasil belajar siswa dan kualitas sekolah.  

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian tindakan kelas ini dapat 

memberikan pengetahuan mengenai penerapan metode CIRC dalam 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

E. Hipotesis Tindakan 
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 Rumusan hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu                

“Apabila metode CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) 

diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, maka keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas III SD Negeri 2 Suntenjaya tahun ajaran 

2013/2014 dapat meningkat”. 

F. Definisi Operasional 

 Agar penelitian ini lebih jelas fokusnya dan tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam masalah-masalah penelitian maka istilah-istilah dalam judul penelitian 

dijelaskan fokus penelitian, sebagai berikut : 

 

 

1. Metode CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) 

Metode CIRC merupakan sebuah program pembelajaran yang komprehensif 

untuk mengajari pelajaran membaca dan menulis, Metode CIRC pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami isi bacaan 

sekaligus membina keterampilan menulis atas bahan bacaan yang dibacanya. 

Metode CIRC dapat membantu guru memadukan kegiatan membaca dan menulis 

sebagai kegiatan integratif dalam pelaksanaan pembelajaran membaca.  

2. Keterampilan Membaca Pemahaman 

 Keterampilan membaca pemahaman merupakan keterampilan seseorang 

dalam memahami isi bacaan dengan indikator telah mampu dalam mendefinisikan 

arti kata dan amanat, menceritakan kembali cerita, menjawab pertanyaan dan 

membuat kesimpulan. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca 

dilakukan tes dalam bentuk tes evaluasi. Setiap jawaban dianalisis dengan 

pemberian skor. Dan hasilnya diolah dalam hasil data dalam bentuk deskripsi. 

Dalam pengolahan tersebut diperoleh hasil pencapaian disetiap aspek membaca 

pemahaman, rata-rata nilai, peningkatan dan ketuntasan belajar. 


