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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 menjelaskan tujuan 

pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. 

Tarigan (2008, hlm. 7). 

Membaca bukanlah sebuah kegiatan yang pasif. Sebenarnya, pada 

peringkat yang lebih tinggi, membaca itu bukan sekedar memahami lambang-

lambang tertulis, melainkan pula memahami, menerima, menolak, 

membandingkan dan meyakini pendapat-pendapat yang ada dalam bacaan. 

Membaca pemahaman inilah dalam bacaan. membaca pemahaman inilah yang 

dibina dan dikembangkan secara bertahap pada sekolah. Tompubolon (1987, hlm 

22). 

Kegiatan membaca dalam Bahasa Indonesia memiliki hubungan dengan 

masalah penafsiran teks. Pemahaman terhadap teks tertulis adalah  sebuah proses 

kompleks  yang melibatkan banyak sub-keterampilan linguistik dan banyak sistem 

pengetahuan lainnya. Teks tertulis bisa diabaca dengan berbagai macam tujuan, 

dan membaca teks memerlukan proses kognitif agar pembaca dapat 

merekontruksi makna dari teks itu. Hasil-hasil terhadap pemahaman  wacana 

tertulis menunjukkan bahwa karekteristik pembelajar, level profisiensi, latar 
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belakang pengetahan dan penggunaan startegi membaca dapat mempengaruhi 

performa dalam membaca. Menentukan strategi pemaham membaca yang akan 

digunakan oleh siswa di dalam membaca merupakan sebuah faktor penting yang 

perlu diperhatikan di dalam merancang pembelajaran untuk kemampuan membaca 

pemahamnnya. Tugas membaca dalam kelas bisa direncanakan dan di tentukan 

urutannya dnegna caracara tertentu untuk bisa meningkakan perkembangan dari 

profisiensi kemampuan membaca dalam kaitannya dnegan kemampan ahasa 

lainnya.  

Tampaknya paling tidak ada dua alasan utama mengapa siswa perlu 

membaca teks; yang pertama adalah untuk kesenangan dan yang kedua untuk 

mendapatkan informasi. Ghazali (2010, hlm 207). Ketika kita membaca, kita 

cenderung untuk menggunakan empat cara di dalam memahami isi teks. 

1. Skimming: membaca teks secara ceat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide 

utama dari teks itu. 

2. Scanning: membaca teks secara ceoat dan sekilas untuk emnemukan informasi 

tertentu di dalam tes itu. 

3. Membaca ekstensif: membaca teks-teks  panjang untuk tujuan rekreasi 

(bersenang-senang) dan untuk menambah pengetahuan umum atau 

meningkatkan kelanacran dalam berbahasa. 

4. Membaca intensif: membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan 

mengembangkan akurasi di dalam memahami isi teks secara terinci. 

Membaca adalah sebuah tindakan merekonstruksi makna yang disusun 

ditempat dan waktu yang berjauhan dengan tempat waktu penulisan. Sebagian 

besar dari bahasa dalam teks tertulis telah di “edit” secara seksama (misalya 

kalimat-kalimatnya selalu utuh, jarang ada ide yang disamaikan lebih dari stau 

kali, dsb.) dan teks tertulis biasanya berisi beberapa ciri khas seperti 

alinea/paragraf, aturan-aturan dinegoisasikan antarpenutur dnegan 

pendengarspeert pada situasi menyimak, maka penulis harus menjabarkan banyak 

informasi secara eksplisit kepada pembaca agar memudahkan pembaca dalam 

memahami teks. Ghazali (2010, hlm. 207) 

Keterampilan membaca bagi seorang siswa mempunyai kedudukan 

penting. Pertama penting bagi siswa saat ia mengikuti pendidikan di berbagai 
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jenjang dan jenis sekolah. Kedua yaitu penting bagi siswa setelah ia selesai dalam 

mengikuti pendidikan bekerja dimasyarakat. Keterampilan membaca merupakan 

keterampilan dasar bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti 

seluruh proses pendidikan dan pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran sangat dipengaruhi dari kemampuan membacanya. Oleh karena itu 

kemampuan membaca siswa harus dapat diperhatikan dengan baik oleh guru.  

Rahim (2008, hlm. 1) menjelaskan bahwa proses belajar yang paling 

efektif dilakukan mela lui kegiatan membaca. Masyarakat yang gemar membaca 

akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang dapat meningkatkan 

kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan di masa yang 

akan datang. Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang 

kompleks karena setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. 

Walaupun informasi dapat ditemukan melalui media lain seperti media audio 

visual, tetapi peran membaca tidak dapat digantikan sepenuhnya. Oleh karena itu, 

keterampilan membaca harus mendapat perhatian lebih terutama pada saat siswa 

berada di bangku sekolah dasar  agar kemampuan membaca siswa dapat 

berkembang dengan baik di masa depan. 

Membaca interaktif adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran 

bahasa secara komunikatif.  Perhatikan proses-proses yang harus diatih dan 

dinilai. Kegiatan pra-membaca merupakan persiapan untuk mengenal materi 

bahasa. Siswa bisa diminta untuk menebak apa kira-kira tema dari teks yang ia 

baca (skemata dari teks) dan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya tentang 

tema bacaan itu (skema pembaca). Dengan cara ini guru bisa mengajak siswa ntuk 

mempraktekkan bahasa dalam konteks. Ada beberapa strategi yang digunakan 

untuk menguatkan keterampilan wacana siswa. Untuk mempelajari strategi-

strategi ini, siswa perlu menyadari bagaimana cara  mereka membentuk meta-

bahasa dalam bahsa dalam bahasa kedua  dan emngucapkan seara lantang apa 

pikiran-pikiran yang muncul dalam benak mereka  ketika mereka sedang 

memahami sebuah teks. Dalam sebuah kelas yang interaktif, kegiatan siswa tidak 

perlu diberikan penilaian “benar” atau “salah” tetapi kegiatan epgajaan harus 

ditujukan ntuk memperluas apa yang diketahui oleh siswa. Membaca menjadi 
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sebuah kegiatan enalaran yan dikaitkan dengan sebuah tugas bahasa. Ghazali ( 

2010, hlm. 202) 

Tujuan akhir dari membaca adalah memahami isi bacaan, tetapi kenyataan 

yang ada belum semua siswa dapat mencapai tujuan tersebut. Banyak anak yang 

dapat membaca lancar suatu bahan bacaan tetapi tidak memahami isi bahan 

bacaan tersebut. Membaca pemahaman merupakan salah satu aspek kemampuan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar terutama pada kelas 

lanjut. Melalui kegiatan ini siswa dapat memperoleh informasi secara aktif 

reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh 

informasi, memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. 

Berdasarkan pengamatan pada saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia, 

diketahui bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Tahun 

Pelajaran 2015/2016 masih tergolong rendah (data nilai harian terlampir).  Hal ini 

dapat dilihat ketika siswa diberi pertanyaan mengenai isi bahan bacaan yang 

dibaca, siswa tidak dapat menjawab dengan cepat, dan harus membuka kembali 

bahan bacaan yang dibacanya tersebut. Sedangkan berdasarkan beberapa nilai 

yang diperoleh dari hasil tes harian, nilai rata-rata dari siswa yang berjumlah 38 

orang adalah 60-65 dari nilai Ketuntasan Minimal, yakni 70. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca pemahaman disebabkan 

oleh beberapa faktor, baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Faktor-faktor 

tersebut misalnya, model dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

masih konvensional, minat baca siswa rendah, dan kurangnya motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran membaca, perhatian mudah teralihkan serta 

menunjukkan tanda-tanda kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat setelah pembelajaran, ada beberapa 

masalah yang diungkapkan siswa. Masalah tersebut diantaranya adalah siswa 

merasa jenuh dengan pembelajaran membaca sehingga mereka kurang antusias 

untuk mengikuti pembelajaran membaca. Dalam setiap pembelajaran membaca, 

guru hanya memberi bahan bacaan kemudian menugaskan siswa untuk membaca 

dalam hati dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bahan 

bacaan. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dalam setiap kesempatan 

pembelajaran membaca sehingga siswa merasa bosan dan kurang berminat. Guru 
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juga hanya menyuruh siswa membaca sendiri tanpa adanya arahan dan bimbingan 

cara membaca yang benar, sehingga siswa tidak bersungguh-sungguh dan hanya 

membaca sekilas saja. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul, “Penerapan Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurakan secara umum 

rumusan masalah ptenelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model CIRC (cooperatif integrated reading and 

composition) untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa 

kelas IV C SDN SR 4 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia? 

Masalah tersebut secara khusus dirinci kedalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model CIRC 

(cooperatif integrated reading and composition) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV C SDN SR 4 dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

CIRC (cooperatif integrated reading and composition) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV C SDN SR 4 dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pehaman siswa kelas IV C 

SDN SR 4 setelah menerapkan model cooperatif integrated reading and 

composition dalam pembelajaran Bahasa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  

penerapan model CIRC (cooperatif integrated reading and composition) untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN SR. 
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Selain tujuan umum di atas penelitian tidakan kelas ini memilki tujuan 

khusus yaitu untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model CIRC (cooperatif 

integrated reading and composition) untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas IV C SDN SR 4 dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2. Penerapan model CIRC (cooperatif integrated reading and composition) dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV C SDN SR 

4  dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV C SDN SR 4 

dengan diterapkannya model CIRC (cooperatif integrated reading and 

composition) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian, adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan bagi guru pada umumnya dengan 

mengetahui penerapan model CIRC (cooperatif integrated reading and 

composition)  untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa di 

kelas IV sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai 

berikut. 

a. Bagi Siswa 

 Melalui model CIRC (cooperatif integrated reading and 

composition)  siswa dapat membaca intensif, saling membacakan teks 

bacaan,  menginformasikan isi teks bacaan, dan membuat ringkasan dari 

suatu teks bacaan sehingga dapat memahami isi dari teks bacaan tersebut. 

Oleh karena itu dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca 
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pemahaman terhadap suatu teks atau bacaan dan papat mengurangi 

kesulitan siswa dalam memahami isi dari teks bacaan. 

b. Bagi Guru 

 Memperluas wawasan guru tentang penggunaan (cooperatif 

integrated reading and composition) dalam pembelajaran bahasa 

indonesia sehingga menciptakaan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan dan dapat membantu guru dalam memperbaiki proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

 Dengan hasil penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan 

program pembelajaran selanjutnya terutama dalam pembelajaran Bahasa 

indonesia dengan menggunakan (cooperatif integrated reading and 

composition)  untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. Dan memotivasi guru dalam mengimplementasikan (cooperatif 

integrated reading and composition). 

d. Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, 

kendala yang dihadapi serta manfaat dari implementasi dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesai bagi siswaa SD, mengetahui keefektifan 

(cooperatif integrated reading and composition)  dalam meningkatkan 

keterampilanm membaca pemahaman, dan menambah wawasan dan 

pengalaman dalam implementasikan (cooperatif integrated reading and 

composition)  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

e. Bagi Pembaca 

 Dapat memberikan wawasan baru tentang model pembelajaran 

CIRC (cooperatif integrated reading and composition)  beserta 

implementasinya dalam pembelajaran.  

 


