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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

 Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting di Indonesia hal itu tertulis 

pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi,“Bahasa negara adalah Bahasa 

Indonesia”. Kalimat itu, juga menegaskan bahwa Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan 

kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Selain sebagai bahasa nasional, Bahasa 

Indonesia juga memiliki kedudukan lain yaitu sebagai bahasa Negara. 

Fungsi Bahasa Indonesia juga tercantum dalam UUD 1945. Dalam 

kaitannya sebagai bahasa nasional Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat 

penting yaitu: (1) lambang kebanggan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, 

(3) alat perhubungan antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya serta, (4) alat yang 

memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial 

budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. 

Sebagai lambang kebanggaan nasional, Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-

nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita.  

       Sesuai dengan pentingnya Bahasa Indonesia  di atas maka Bahasa Indonesia 

diajarkan kepada siswa sejak siswa memasuki bangku sekolah dasar. Pengajaran 

Bahasa Indonesia perlu dilakukan sejak dini karena bahasa Indonesia mempunyai 

kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia dinyatakan oleh (Santoso, 2008:6) yaitu agar 

siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna dan fungsi serta 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif dalam bermacam-macam tujuan. Dari 
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penjelasan tersebut dapat dirumuskan  menjadi empat bagian yaitu: (1) lulusan SD 

diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik, dan benar, (2) 

lulusan SD diharapkan dapat menghayati bahasa.dan sastra Indonesia, (3) 

penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta, (4) 

pengajaran disesuaikan dengan tingkat pengalaman siswa SD. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang paling 

utama di SD, terutama di SD kelas rendah. Dikatakan demikian karena dengan 

bahasalah siswa dapat menimbah ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi. 

Untuk mencapai kompetensi hasil belajar Bahasa Indonesia secara nasional 

pembelajaran Bahasa Indonesia dirumuskan menjadi empat aspek yaitu standar 

kompetensi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan (menyimak) 

(Santoso, 2008:17). 

Standar ketuntasan minimum untuk menulis karangan Di SD 

mengharuskan siswa sekolah dasar mencapai nilai minimum 65 dalam 

mengarang, akan tetapi banyak yang tidak memenuhi. Hal ini disebabkan karena 

beberapa masalah didalam menulis karangan, di antaranya adalah: (1) pelajaran 

Bahasa Indonesia diangap pelajaran yang membosankan, (2) pengajaran Bahasa 

Indonesia hanya bersifat monoton kurang fariasi, (3) pelajaran mengarang adalah 

pelajaran yang diangap susah dan, (4) Pengajaran Bahasa Indonesia lebih bersifat 

formal dan beracuan untuk mengejar materi dari buku paket. Tidak adanya 

antusiasme yang tinggi, telah membuat pelajaran ini menjadi pelajaran yang kalah 

penting dibanding dengan pelajaran lain. Minat siswa baik yang menyangkut 

minat mengarang, maupun minat untuk mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia 

semakin tampak menurun (Alfianto, 2008:1). 
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 Hasil observasi pertama masalah yang dialami guru kelas III SDN 

Tulusrejo 2 adalah rendahnya kemampuan menulis siswa, terutama pada 

pembelajaran menulis karangan. Hal itu ditandai saat pembelajaran menulis 

karangan dengan tema peristiwa penting menghasilkan kesimpulan bahwa siswa 

kelas III SDN Tulusrejo 2 ini memiliki kekurangan dalam menulis karangan hal 

ini adalah: (1) rendahnya kemampuan siswa dalam menemukan ide yang akan 

ditulis, (2) rendahnya kemampuan siswa dalam menghubungkan hubungan antar 

kalimat, (3) susahnya penempatan penggunaan diksi terkadang masih bercampur 

dengan bahasa daerah serta,  (4) rendahnya kemampuan siswa dalam penggunaan 

tanda baca. 

Standar ketuntasan minimum yang digunakan oleh SDN Tulusrejo 2 

Malang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kompetensi menulis adalah 

65. Hal tersebut mewajibkan para siswa agar memperoleh nilai minimum 65, akan 

tetapi kondisi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan, nilai siswa masih 

kurang untuk mencapai SKM. Untuk itu peneliti beserta guru kelas ingin 

meningkatkan hasil belajar menulis karangan. 

Hasil observasi diketahui jumlah siswa 46 tersebut diantaranya  hanya 14 

orang yang memenuhi standar ketuntasan belajar. Soal yang mengharuskan siswa 

menulis karangan sesuai dengan gambar tidak dilakukan oleh siswa. Siswa juga 

tidak memenuhi aturan penulisan yang sesuai dengan  SPO. Dari pernyataan di 

atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak siswa kelas III SDN Tulusrejo  belum 

mampu memenuhi indikator dalam menulis karangan yang meliputi,  kesatuan, 

kepaduan, keefektifan kalimat, ejaan dan tanda baca. Banyak sekali siswa yang         
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tidak bisa mengembangkan kalimat menjadi satu kesatuan yang padu, terlebih lagi 

isi karangan tidak sesuai dengan gambar.  

Faktor penyebab rendahnya kemampuan mengarang siswa adalah faktor 

dari siswa sendiri dan faktor dari luar. Faktor penyebab dari siswa adalah siswa 

cenderung kurang dapat berimajinasi, mengungkapkan ide, dan kemudian 

menuangkan kata ke dalam bentuk karangan, siswa belum mampu merangkai 

kata-kata menjadi kalimat dan menyusunnya kedalam karangan yang utuh, serta 

siswa juga kurang memperhatikan ejaan dan tanda baca dalam mengarang, 

sedangkan faktor penyebab dari luar adalah suasana yang tindak kondusif dalam 

kelas, kurangnya model pembelajaran yang menyenangkan. 

Hasil analisis peneliti beserta guru kelas menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition untuk meningkatkan hasil 

belajar menulis karangan. Mengingat kompetensi dasarnya adalah menulis 

karangan menggunakan gambar berseri maka selain menggunakan model 

pembelajaran, peneliti beserta guru kelas menggunakan media yang berupa 

gambar berseri. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga 

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kooperatif, yang dalam hal ini 

pendekatan ini merupakan satu bentuk perubahan pola pikir dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan pembelajaran 

tetapi guru menjadi fasilitator dan mediator, sehingga dengan menggunakan 

model ini guru bukan bertambah pasif, tapi harus menjadi lebih aktif terutama saat 

menyusun rencana pembelajaran secara matang, pengaturan kelas saat 
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pelaksanaan, dan membuat tugas untuk dikerjakan siswa bersama dengan 

kelompoknya.  

  Pendekataan kooperatif memiliki beberapa model pembelajaran yang 

dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta sesuai 

dengan situasi dan kondisi dari lingkungan belajar yang ada. Untuk 

mengembangkan keterampilan menulis siswa kelas 3, peneliti dan guru berusaha 

menerapkan pendekatan kooperatif yang dikhususkan pada model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading Composition. Dalam hal ini  siswa dilatih untuk 

melakukan kegiatan bersama dan bekerja sama dalam membuat suatu karya tulis, 

sehingga nantinya setiap siswa akan terlibat di dalam proses pembelajaran. Disini 

siswa juga akan digali dan diasah bakat dan minatnya pada keterampilan menulis. 

Siswa akan dapat menuangkan pikirannya sesuai dengan imajinasinya masing-

masing mengenai masalah yang diberikan oleh guru berdasarkan uraian di atas, 

peneliti mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar Menulis Karangan 

Sederhana Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Di SDN Tulusrejo 2 

Malang Melalui Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

Composition”. 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya nilai menulis karangan 

sederhana siswa kelas 3 SDN Tulusrejo 2 hal ini terjadi karena siswa kurang dapat 

berimajinasi, mengungkapkan ide, dan kemudian menuangkan ke dalam bentuk 

karangan, siswa belum mampu merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat.  

Siswa juga kurang memperhatikan ejaan dan tanda baca dalam mengarang, untuk 
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itu penulis dan guru kelas ingin membantu siswa meningkatkan hasil menulis 

karangan sederhana dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran CIRC dalam menulis karangan 

sederhana? 

2. Apakah model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan hasil belajar menulis 

karangan sederhana? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pembelajaran CIRC dalam 

menulis karangan sederhana. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar menulis karangan sederhana dengan model 

pembelajaran CIRC. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Dapat menentukan strategi belajar mengajar yang tepat dalam 

mengembangkan aspek pembelajran Bahasa Indonesia khususnya menulis 

karangan sederhana. 

2. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya menulis karangan sederhana. 
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3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III khususnya mengenal 

peningkatan kemampuan menulis karangan sederhana dengan menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading  Composition.  

F. Batasan Istilah 

1. Hasil belajar adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana 

tujuan-tujuan intruksional telah dapat dicapai dan dikuasai oleh siswa. Hasil 

belajar hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang mencangkup kognitif, 

afektif dan psikomotorik (Sudjana, 2008:3). 

2. Menulis karangan adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis. Dalam hal 

ini kegiatan berkomunikasi kepada orang lain sama halnya berbicara tetapi 

produk yang dihasilkan adalah tulisan (Nurudin, 2007:4). 

3. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) merupahkan model pembelajaran yang beranggotakan 4-6 siswa yang 

terlibat dalam rangkaian kegiatan bersama. Dalam hal ini siswa saling 

menuliskan satu dengan yang lainnya, membuat predeksi tentang bagaimana 

cerita naratif yang akan muncul, saling membuat ikhtisar satu dengan yang 

lain, menulis kalimat sesuai dengan gambar, dan berlatih pengerjaan serta 

perbendaharaan kata (Slavin, 2005:200). 

 

 

 


