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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi antara satu dengan 

lain. Bahasa merupakan media yang digunakan manusia dalam berinteraksi. 

Melalui penggunaan bahasa yang baik, lawan komunikasi kita dapat memberikan 

respon yang positif, akhirnya dapat memahami maksud dan tujuan kita. Dari segi 

kognitif, bahasa adalah alat berpikir, menyatakan pikiran, dan memahami pikiran 

sehingga pembicara perlu berkomunikasi lisan dan mengembangkannya 

(Tampubolon, 2008: 3). 

Terdapat empat aspek dalam berbahasa antara lain menyimak/mendengar 

(listening skill), berbicara (speaking skill), membaca (reading skill) dan menulis 

(writing skill) (Tarigan, 2008: 1). Membaca memegang peran penting dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa karena membaca dapat memperluas 

pengetahuan, wawasan dan kemampuan seseorang sehingga disamping 

keterampilan mendengar, berbicara dan menulis, keterampilan membaca juga 

termasuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang terdapat pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran membaca pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi 

teks bacaan. 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan 

sesuatu hal (Depdiknas, 2008), sedangkan membaca pemahaman adalah 
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kesanggupan pembaca menyebutkan kembali isi bacaan argumentasi, ekspositori, 

atau bacaan deskripsi tentang suatu topik tertentu (Razak, 2009: 9). Berdasarkan 

pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman adalah kesanggupan dan kecakapan pembaca dalam menyebutkan 

kembali isi bacaan argumentasi, ekspositori, atau bacaan deskripsi tentang suatu 

topik tertentu. 

Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut mampu memahami isi bacaan. 

Oleh sebab itu setelah membaca teks, si pembaca dapat menyampaikan hasil 

pemahaman membacanya dengan cara membuat rangkuman isi bacaan dengan 

menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikannya baik secara lisan maupun 

tulisan (Dalman, 2013: 87).  

Membaca pemahaman merupakan tahapan membaca yang memiliki tingkat 

lebih tinggi setelah membaca literal, dimana pada tingkat ini pembaca sudah 

mampu menangkap pesan secara tersirat. Artinya, di samping pesan-pesan secara 

tersurat seperti pada tingkat pemahaman literal, pembaca juga dapat memberi 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (Tarigan dalam Dalman, 2013: 87-88). 

Aktivitas membaca bagi siswa tidak selamanya berlangsung sesuai dengan 

harapan karena masih terdapat banyak kekurangan pada proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia terutama dalam membaca pemahaman karena kebanyakan siswa 

masih kesulitan menjelaskan kembali isi teks yang dibacanya. Sekalipun siswa 

mampu maka siswa harus menempuh cara dengan bersusah payah membaca 

bacaannya secara berulang-ulang hingga hafal terhadap informasi-informasi 



3 
 

penting yang terdapat di dalamnya. Hal ini menyita waktu membaca yang lebih 

lama dibandingkan dengan siswa yang terbiasa membaca.  

Keadaan yang serupa terjadi pada siswa kelas III SDN Krecek III Badas Kediri 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi membaca intensif dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini ditemukan setelah dilakukan 

wawancara kepada wali kelas III pada tanggal 31 Januari 2015 bahwa guru 

menghadapi masalah yaitu rata-rata siswa sulit untuk memahami bacaan yang 

dibacanya, hal ini tercermin dari siswa yang harus menempuh cara dengan bersusah 

payah untuk menghafal informasi dalam bacaan. Kesulitan tersebut  menyita waktu 

membaca yang lebih lama dari siswa yang sudah terbiasa gemar membaca. 

Tidak semua pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran yang 

sesuai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam kegiatan belajar 

membaca pemahaman. Oleh karena itu salah satu cara untuk mewujudkan adanya 

pembelajaran membaca pemahaman yang berkualitas adalah dengan memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kegiatan 

belajarnya. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk guru dalam kelas (Suprijono, 

2009: 46). 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan 

kegiatan belajar membaca pemahaman adalah model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition). Model pembelajaran tersebut 

merupakan pengembangan dari model kooperatif yang mengintegrasikan antara 

kegiatan membaca dengan menulis. Inti dari model pembelajaran ini yaitu para 
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siswa bekerja di dalam kelompok-kelompok kooperatif yang dikoordinasikan 

dengan pengajaran membaca, supaya dapat memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang-

bidang seperti membaca pemahaman, kosa kata, pembacaan pesan, dan ejaan 

(Slavin, 2005: 201). 

Kegiatan membaca berhubungan erat dengan minat dan kegemaran. Siswa 

yang gemar membaca adalah siswa yang sudah terbiasa dengan aktivitas membaca 

sehingga akan mudah memahami bacaan yang sedang dibacanya, sebaliknya siswa 

yang kurang gemar membaca akan sulit memahami maksud bacaan karena tidak 

terbiasa, maka dalam model pembelajaran CIRC ini akan terjadi interaksi sosial 

antara siswa dalam kelompok yang terdiri antara siswa yang terbiasa gemar 

membaca dan siswa yang tidak gemar membaca, karena pada dasarnya model 

pembelajaran CIRC merupakan salah satu pengembangan dari model pembelajaran 

kooperatif dimana terdapat kegiatan berdiskusi, saling membantu, dan mengajak 

satu sama lain untuk mengatasi masalah dalam belajar (Isjoni, 2013: 20). 

Penggunaan model CIRC dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi 

membaca intensif bertujuan agar siswa termotivasi untuk bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran, karena dalam pembelajaran 

kooperatif dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran (Isjoni, 2013: 14). 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan penelitian 

dengan judul: “pengaruh model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) terhadap kemampuan membaca pemahaman pada 

materi membaca intensif siswa kelas III SDN Krecek III Badas Kediri”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap 

kemampuan membaca pemahaman pada materi membaca intensif siswa kelas III di 

SDN Krecek III Badas Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap 

kemampuan membaca pemahaman pada materi membaca intensif siswa kelas III di 

SDN Krecek III Badas Kediri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan 

memberikan wacana bagi pengembangan model pembelajaran yang melatih 

kemampuan membaca pemahaman dan melatih kekompakan siswa dalam 

bekerja sama dalam kelompok. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi siswa: 

(1) Menanamkan kebiasaan membaca dan menumbuhkan kegemaran 

membaca 
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(2) Membiasakan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran kelompok 

maupun individu 

(3) Membiasakan siswa untuk mampu bekerjasama dalam kelompok kerja 

(4) Membiasakan siswa untuk menyampaikan dan menerima pendapat dalam  

kegiatan diskusi 

b. Bagi guru: 

(1) Memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sehingga pembelajaran 

menjadi semakin berkualitas 

(2) Memberikan masukan bagi guru mengenai model pembelajaran yaitu 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

c. Bagi sekolah: 

(1) Meningkatnya kualitas pembelajaran membaca baik proses maupun 

hasilnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

(2) Mendapat masukan berupa model pembelajaran yang bervariatif yang 

dapat meningkatkan prestasi siswa 

d. Bagi peneliti: 

(1) Menjadi bahan kajian ketika nanti terjun ke lapangan 

(2) Mendapat pengalaman dalam mengembangkan wawasan tentang model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 
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E. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan 

mengkaji lebih dalam permasalahan yang akan diteliti adalah pengaruh model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap 

kemampuan membaca pemahaman pada materi membaca intensif siswa kelas III di 

Sekolah Dasar Negeri Krecek III Badas Kediri. 

 

F. Definisi Istilah 

Penelitian ini berjudul pengaruh model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan membaca pemahaman 

pada materi membaca intensif siswa kelas III di SDN Krecek III Badas Kediri. 

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami penelitian ini, maka 

perlu ditegaskan istilah-istilah berikut: 

1. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan 

untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada 

guru di kelas (Suprijono, 2012: 46). 

2. Cooperative Learning atau Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning atau Pembelajaran Kooperatif dapat didefinisikan 

sebagai satu pendekatan mengajar dimana siswa bekerjasama di antara satu sama 
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lain dalam kelompok belajar yang kecil untuk menyelesaikan tugas individu atau 

kelompok yang diberikan oleh guru (Isjoni, 2013: 20). 

3. Model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

Model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) adalah model pembelajaran kooperatif dimana para siswa bekerja 

dalam tim-tim kooperatif dari kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan dengan 

pengajaran membaca supaya dapat memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang-

bidang seperti membapa pemahaman, kosa kata, pembacaan pesan, dan ejaan 

(Slavin, 2005: 201). 

4. Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis (Tarigan, 2008: 7). 

5. Kemampuan Membaca Pemahaman 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan 

sesuatu hal (Depdiknas, 2008), sedangkan membaca pemahaman adalah 

kesanggupan pembaca menyebutkan kembali isi bacaan argumentasi, 

ekspositori, atau bacaan deskripsi tentang suatu topik tertentu (Razak, 2009: 9). 

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman adalah kesanggupan dan kecakapan pembaca dalam menyebutkan 

kembali isi bacaan argumentasi, ekspositori, atau bacaan deskripsi tentang suatu 

topik tertentu. 
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6. Materi Pembelajaran Membaca Intensif 

Dalam penelitian ini, kurikulum yang digunakan pada kelas III sekolah 

penelitian menggunakan kurikulum KTSP. Materi pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah materi tentang membaca intensif. Sesuai pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE), materi ini merupakan materi dengan kegiatan belajar 

membaca, dengan menggunakan teknik membaca intensif.  


