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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar yang 

merupakan pelaksanaan dari kurikulum sekolah. Dalam proses belajar mengajar, 

guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, 

mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi 

itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode 

mengajar. Guru harus menguasai metode untuk mengajar atau menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, 

dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik (Roestiyah, 2008 : 1). 

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. 

Pada era sekarang ini guru diharapkan tidak dominan dalam proses pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran untuk memperoleh siswa yang aktif dapat tercapai. 

Dengan terciptanya siswa yang aktif dalam pembelajaran, maka akan diperoleh 

pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan fenomena yang ada khususnya 

dalam dunia pendidikan, masih ada beberapa proses pembelajaran yang terpaku 

pada keaktifan gurunya.  

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. 

Pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Hal ini relevan dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP, 2006:318) bahwa dalam kompetensi pembelajaran 

bahasa Indonesia mencakup empat aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, 
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membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh 

dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Membaca merupakan salah satu aspek dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia yang mempunyai pengertian bahwa “membaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan dan mencakup 

aktifitas pengenalan kata, pemahaman literatur,  interpretasi, membaca kritis serta 

pemahaman kreatif” (Rahim, 2008:2). Kemampuan membaca merupakan salah 

satu aspek berbahasa yang memiliki peranan penting dalam proses memperoleh 

makna dari media cetak. Salah satu bentuk kegiatan membaca adalah dengan cara 

membaca buku, artikel, literatur, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Kegiatan 

membaca dapat melatih dan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

seseorang terhadap sumber bacaan. Penciptaan kondisi yang kondusif  juga sangat 

berpengaruh dalam kegiatan membaca karena sangat membantu bagi pembaca 

agar lebih mudah memahami sumber bacaan. Selain itu penciptaan kondisi yang 

kondusif  juga dapat memacu perkembangan anak pada awal kegiatan membaca. 

Kemampuan membaca juga berperan penting bagi kebutuhan siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi siswa, membaca merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai siswa selain menulis agar 

dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Belajar tanpa 

bisa membaca adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, kemampuan membaca 

menjadi hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

membaca di Sekolah Dasar (SD) merupakan satu komponen yang turut 

membentuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD terutama dalam usaha 
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menjadikan siswa SD yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Pengajaran di kelas, seharusnya tidak terlepas dari keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, moderator, dan evaluator 

yang menciptakan situasi dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 

menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan cara mereka sendiri. 

Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan 

pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memiliki aktivitas baik untuk 

dirinya sendiri maupun bersama siswa lain (Aisyah, 2009 : 7.6).  

Hasil observasi di SDN Juwet II Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri 

diperoleh data bahwa kemampuan siswa kelas V dalam memahami suatu bacaan 

masih rendah, serta keaktifan siswa baik dalam menyampaikan pendapat maupun 

menanggapi siswa lain masih rendah. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam 

mencari ide pokok paragraf. Hal itu dikarenakan metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran adalah ceramah dan pemberian tugas, metode ini kurang 

efektif sehingga hasil belajar siswa terhadap materi membaca cepat untuk 

menemukan ide pokok kurang optimal. 

Selain metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah ini juga perlu adanya penyempurnaan. Jenis media yang ada 

masih sangat kurang dari kebutuhan. Tidak semua materi pelajaran bahasa 

indonesia tersedia media pembelajaran yang lengkap, khususnya media untuk 

materi membaca cepat untuk menemukan ide pokok masih belum ada di sekolah 

ini. 



4 

 

Sumber belajar mengajar di sekolah ini, juga perlu adanya 

pengembangan lebih luas. Selama ini guru masih menggunakan sumber belajar 

dari buku dari LKS, padahal sumber belajar bisa didapatkan dari lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Setiap pembelajaran buku adalah satu-

satunya sumber belajar yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajar. 

Sehingga selama ini siswa menganggap buku adalah satu-satunya sumber ilmu 

mereka. 

Kondisi tersebut, sangatlah berpengaruh pada keadaan belajar siswa, 

kemampuan siswa kelas V SDN Juwet II dalam memahami suatu bacaan masih 

rendah serta keaktifan siswa baik dalam menyampaikan pendapat maupun 

menanggapi siswa lain masih rendah dan hanya di dominasi oleh 3 siswa yang 

pandai saja yang aktif. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam mencari ide 

pokok paragraf. Hal itu dikarenakan metode ceramah dan pemberian tugas yang 

digunakan kurang efektif sehingga hasil belajar siswa terhadap materi membaca 

cepat untuk menemukan ide pokok kurang optimal, dari 11 siswa yang tuntas 

sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 70 hanya ada 4 siswa saja 

dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 36,3% sedangkan yang belum 

tuntas belajar ada 7 dari jumlah siswa 11 dengan ketidak tuntasan 63,6% . Hal itu 

juga belum mencapai ketuntasan klasikal yang diharapkan yaitu 75%. 

Alternatif tindakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa terhadap 

materi membaca dengan cepat untuk menemukan ide pokok adalah menggunakan 

metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC). 

Steven dan Slavin dalam Huda, (2013:126) ”metode yang dirancang untuk 

mengakomodasi level kemampuan siswa yang beragam, baik melalui 
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pengelompokan heterogen maupun homogen untuk pengajaran membaca dan 

menulis”. Dalam pembelajaran CIRC, “setiap siswa bertanggung jawab terhadap 

tugas kelompok, setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk 

memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk 

pemahaman dan pengalaman belajar yang lama”. (Huda, 2013:221) 

Metode pembelajaran CIRC dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa 

terhadap materi membaca teks dengan cepat untuk menemukan ide pokok serta 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan. Hal ini 

dikarenakan siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen 

ataupun homogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok ini tidak 

dibedakan atas jenis kelamin, suku/bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi, 

dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan 

masing-masing siswa merasa cocok satu sama lain. Metode pembelajaran CIRC, 

diharapkan para siswa dapat meningkatkan cara berfikir kritis, kreatif dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Pada tahap perencanaan, penerapan metode 

CIRC pada materi membaca teks dengan cepat untuk menemukan ide pokok 

paragraf siswa dibagi dalam 3 kelompok kemudian disajikan sebuah wacana. 

Anggota dalam kelompok tersebut saling membacakan wacana sampai seluruh 

anggota mengerti maksud dari wacana tersebut. Dari kegiatan tersebut akan 

mempermudah siswa dalam mencari ide pokok. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan sebuah penelitian 

tindakan kelas sebagai upaya perbaikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

pada siswa kelas V di SDN Juwet II. Metode pembelajaran yang digunakan dalam 

upaya perbaikan adalah metode pembelajaran CIRC. Metode pembelajaran CIRC 
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diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

meningkatkan kemampuan siswa kelas V pada kompetensi dasar menemukan 

gagasan utama atau ide pokok suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata 

permenit. Dengan demikian, pada penelitian tindakan kelas diambil judul 

“Penggunaan Metode Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan Ide Pokok Paragraf Pada Siswa 

Kelas V SDN Juwet II Kabupaten Kediri”. 

B. Fokus Masalah 

Penelitian yang dilakukan di kelas V SDN Juwet II Kabupaten Kediri ini 

difokuskan pada masalah yang timbul dalam pembelajaran membaca, yaitu 

menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Membaca adalah kemampuan utama 

yang harus dikuasai siswa agar dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. 

Pada kompetensi dasar tersebut sangat sulit dikuasai apabila tanpa membaca 

terlebih dahulu. Membaca hendaknya beberapa kali dan secara seksama sehingga 

mengerti maksud dari paragraf tersebut.  Selanjutnya menuangkan ide pokok 

tersebut dalam bentuk tulisan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran CIRC dalam  meningkatkan 

kemampuan menemukan ide pokok paragraf bagi siswa kelas V SDN Juwet II 

Kabupaten Kediri? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan menemukan ide pokok paragraf melalui 

penerapan metode pembelajaran CIRC pada siswa kelas V SDN Juwet II 

Kabupaten Kediri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian tindakan kelas di SDN Juwet II Kabupaten Kediri antara lain. 

1. Untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan penerapan metode 

pembelajaran CIRC dalam meningkatkan kemampuan menemukan ide pokok 

paragraf  bagi siswa kelas V SDN Juwet II Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa 

dalam menemukan ide pokok paragraf melaui metode pembelajaran CIRC 

kelas V SDN Juwet II Kabupaten Kediri. 

E. Manfaat Penelitian 

1 Bagi Siswa 

Metode pembelajaran CIRC dapat meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi 

menemukan ide pokok paragraf. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode CIRC dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama siswa dengan 

siswa lain. 

2 Bagi Guru 

Sebagai tambahan wawasan mengenai metode pembelajaran khususnya 

CIRC sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia . 

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 
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pembelajaran bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga 

memberikan layanan terbaik bagi siswa. Guru semakin mantap dalam 

mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. 

 

3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat 

bagi sekolah khususnya dalam perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga dapat 

meningkatkan citra sekolah dalam dunia pendidikan pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

F. Definisi Istilah 

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas beberapa istilah yang 

digunakan dijabarkan operasionalnya demi kejelasan, ketegasan serta untuk 

menghindari salah pemahaman, salah pengertian dalam meng-inteprestasikan 

masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1 Metode Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) merupakan 

” metode yang dirancang untuk mengakomodasi level kemampuan siswa yang 

beragam , baik melalui pengelompokan heterogen maupun homogen untuk 

pengajaran membaca dan menulis” Steven dan Slavin (dalam Huda, 

2013:126). “setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok, setiap 

anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu 

konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan 

pengalaman belajar yang lama (Huda, 2013:221). 
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2 Ide pokok merupakan inti suatu bacaan, baik dalam bentuk paragraf atau pun 

wacana (Karsad, 2010) 

3 Paragraf adalah bagian bab di suatu karangan, biasanya mengandung satu ide 

pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alenia  

(KBBI, 2002:828) atau dapat dikatakan sekumpulan kalimat yang saling 

berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


