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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Membaca merupakan kegiatan menyerap berbagai informasi dan 

pengetahuan serta wawasan baru yang dapat meningkatkan kecerdasan seseorang 

sehingga mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. Setiap aspek 

kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Begitupun dengan siswa di Sekolah 

Dasar, mereka perlu membaca untuk meningkatkan kecerdasannya. Hal ini sejalan 

dengan Burns, dkk. 1996 (dalam Rahim, 2008, hlm. 1) mengemukakan bahwa:  

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu 

masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak yang tidak memahami 

pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar 

membaca merupakan usaha yang terus-menerus, dan anak-anak yang 

melihat tingginya nilai (value) membaca dalam kegiatan pribadinya akan 

lebih giat belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan 

keuntungan dari kegiatan membaca. 

 

Selaras dengan pendapat Burns, penelitian ini memaknai bahwa untuk 

memotivasi siswa agar membaca dan mendapatkan informasi dari teks bacaan, 

siswa harus memahami isi bacaan agar ia mengetahui maksud dan tujuan dari teks 

yang dibacanya.  

Pembelajaran membaca di sekolah dasar memiliki peranan penting, karena 

kemampuan membaca selalu ada dalam setiap tema pembelajaran. Hal tersebut 

menunjukkan pentingnya penguasaan kemampuan membaca. Kemampuan 

membaca merupakan salah satu standar kemampuan berbahasa dan sastra 

Indonesia yang harus dicapai dalam jenjang pendidikan, termasuk di jenjang 

sekolah dasar. Kemampuan membaca merupakan bekal dan kunci keberhasilan 

seorang siswa dalam menjalani proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan Rahim 

(2008, hlm. 1) yang menyatakan bahwa membaca semakin penting dalam 

kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Setiap aspek kehidupan 

melibatkan kegiatan membaca.  

Keterampilan berbahasa (atau language arts, language skills) dalam 

kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu keterampilan 
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menyimak/mendengarkan (listening skill), keterampilan berbicara (speaking 

skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing 

skills). Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan, 

merupakan catur-tunggal. Menurut Dawson, (et al) 1963: 27 (dalam Tarigan, 

2008, hlm. 1).   

Kurikulum SD 1994 menekankan bahwa tujuan pembelajaran membaca di 

Sekolah Dasar dibagi ke dalam dua golongan, yakni pertama agar siswa 

menguasai teknik membaca, dan kedua agar siswa dapat memahami isi bacaan. 

tujuan pertama dicapai melalui pembelajaran membaca permulaan, dan tujuan 

yang kedua dicapai melalui pembelajaran membaca pemahaman. Pembelajaran 

membaca pemahaman bertujuan agar siswa mampu mengambil manfaat pesan 

yang disampaikan penulis melalui tulisan. Lebih rinci, pembelajaran membaca 

pemahaman bertujuan, agar siswa mampu memahami isi, menyerap pikiran, dan 

perasaan orang lain melalui tulisan. Menurut Depdikbud, 1995a7 (dalam 

Somadayo, 2011, hlm. 4).  

Menurut Rubin, 1982; 106 (dalam Somadayo, 2011, hlm. 7-8), membaca 

pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua 

kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir 

tentang konsep verbal.  Sedangkan menurut Nurhadi (2004, hlm. 1) memberikan 

definisi membaca pemahaman sebagai berikut.  

Membaca pemahaman adalah proses menggunakan informasi sintaks, 

semantik, dan retoris yang terdapat dalam teks tertulis yang tersusun dalam 

pikiran pembaca dengan menggunakan pengetahuan umum yang dimiliki, 

kemampuan kognitif, dan penalaran. Selanjutnya, pembaca merumuskan 

hipotesis sebagai perwujudan dari pesan yang tersurat dari teks.  

 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dalam penelitian ini kemampuan 

membaca pemahaman adalah kemampuan siswa dalam proses memperoleh 

informasi dari teks bacaan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun indikatornya adalah membuat prediksi akhir cerita, menuliskan kata-kata 

sulit dan maknanya, menjawab pertanyaan tentang isi bacaan, serta menceritakan 

kembali bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri.  

Namun pada kenyataanya, kemampuan siswa dalam membaca pemahaman 

di kelas IV (kelas tinggi) saat ini belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil 
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wawancara yang dilakukan terhadap wali kelas IV sekolah dasar di Kecamatan 

Sukasari Kota Bandung, dalam penelitian ini diperoleh data bahwa faktor-faktor 

penyebab timbulnya permasalahan yaitu, 5% siswa masih belum lancar membaca, 

45% siswa belum dapat memahami isi bacaan yang dibacanya karena mereka 

kurang memahami kata-kata yang terdapat dalam bacaan serta belum 

memperhatikan tanda baca pada saat membaca teks bacaan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, hal lain yang menjadi 

penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan adalah 

kurangnya minat siswa dalam membaca, siswa masih kesulitan dalam menjawab 

pertanyaan dan menceritakan kembali teks cerita yang dibacanya. Hal ini terlihat 

pada saat guru meminta siswa untuk menjawab dan meceritakan kembali, siswa 

masih membuka dan melihat kembali buku bacaannya.  Selain itu, metode 

pembelajaran yang diterapkan kurang mengembangkan kemampuan siswa dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran membaca pemahaman yang dilakukan masih 

dengan cara menyampaikan informasi tentang bacaan kemudian memberikan teks 

bacaan kepada siswa, setelah itu siswa menjawab pertanyaan mengenai bacaan 

tersebut. Pembelajaran yang demikian membuat siswa menjadi kurang antusias 

dalam mengikuti pelajaran sehingga menyebabkan pembelajaran kurang maksimal 

dan kemampuan siswa dalam memahami bacaan menjadi kurang optimal. Terkait 

dengan permasalahan tersebut, perlu digunakan metode lain dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman.   

Berdasarkan data tersebut, dapat di simpulkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas IV pada salah satu sekolah dasar di Kecamatan 

Sukasari Kota Bandung masih rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan 

untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga akan membantu 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

membaca siswa adalah dengan menggunakan metode CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition). CIRC bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan 

menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Dalam Abidin, Y (2016, 

hlm. 92).  Metode pembelajaran ini dapat membantu siswa secara integratif, yakni 
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siswa dapat memahami bacaan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan 

menulis dalam pelaksanaan pembelajarannya.  

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

mengenai “Penerapan Metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas IV”.  Penelitian ini penting dilaksanakan agar kemampuan membaca 

pemahaman siswa dapat meningkat sehingga ia akan memperoleh informasi dari 

teks bacaan secara cepat dan tepat yang dapat membantu dalam proses 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan.  

1.2. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

secara umum permasalahan yang akan diteliti adalah “Apakah dengan 

menggunakan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa?” Masalah tersebut dijabarkan 

ke dalam rumusan masalah yang lebih khusus yaitu berupa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1.2.1. Bagaimanakah penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas IV?  

1.2.2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas IV melalui penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition)? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa. Secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk:  

1.3.1. Mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas IV  

1.3.2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas IV dengan metode pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam 

dua kerangka berikut. 

1.4.1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai metode 

alternatif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menciptakan 

pembelajaran yang bermakna. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang 

tua siswa sebagai salah satu sumber informasi tentang metode menciptakan 

kegiatan membaca yang bermakna bersama anak.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

1.4.2.1.Bagi guru 

1) Menjadi alternatif perbaikan metode pembelajaran membaca 

pemahaman  

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan profesinya. 

1.4.2.2.Bagi siswa 

1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman  

2) Memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran  

3) Memberikan motivasi dan semangat belajar dalam membaca  

1.4.2.3.Bagi sekolah  

Menjadi gambaran bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah 

salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.  

1.4.2.4.Bagi peneliti 

Sebagai ajang pembelajaran bagi peneliti dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan.  

 


