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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan, 

mencerdaskan, serta memajukan kualitas negara. Namun, kali ini banyak sekali 

yang menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya mengenai 

bahasa. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Hampir seluruh mata pelajaran menggunakan mata pelajaran bahasa 

nasional yaitu Bahasa Indonesia. Sehingga semua hal yang menyangkut pendidikan 

nasional wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus dapat menguasai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan membantu siswa mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat, melakukan interaksi dengan orang sekitar, dan 

memahami keadaan orang disekitar mereka lewat bahasa yang digunakan. Namun, 

pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah (kelas 1-3) yang 

disampaikan oleh guru dengan model pembelajaran yang konvensional atau 

monoton, masih belum mampu menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif 

dalam mengolah kata dan merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang dapat 

dipahami oleh orang yang mendengarnya. 

 



2 
 

Pembelajaran yang monoton dan masih konvensional harus disertai dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif, hal ini sangat dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Menurut Slavin 

(2007), pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan 

positif dalam kelompok. Ini memperbolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide 

sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan filsafah konstruktivisme. 

Dengan demikian, pendidikan hendaknya mampu mengondisikan, dan memberikan 

dorongan untuk dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa, 

menumbuhkan aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan menjamin 

terjadinya dinamika dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam model pembelajaran 

kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai 

jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa 

sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus 

membangun pengetahuan dalam pikirannya. Sehingga, siswa mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide 

mereka dan berperan aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. 

Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem 

pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas 
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dengan lebih efektif. Dalam pembelajaran kooperatif proses pembelajaran tidak 

harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama 

siswa lainnya. Pembelajaran oleh rekan sebaya (peerteaching) lebih efektif 

daripada pembelajaran oleh guru. 

Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas II SDN Gempolpendowo 

Lamongan, didapati data bahwa siswa kelas II masih belum bisa mengolah kata 

dengan kreatif, menemukan inti dari bacaan dan membaca dengan lancar, karena 

disebabkan oleh kegiatan pembelajaran yang kurang aktif dan monoton. Siswa tidak 

ikut terlibat langsung dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Siswa hanya menunggu informasi dan bahan ajar, tanpa ada 

usaha kreatif siswa.Hasil belajar menulis cerita yang didapat dengan model 

pembelajaran yang monoton dan konvensional seperti di atas menyebabkan hasil 

belajar siswa kelas II SDN Gempolpendowo tidak mengalami peningkatan dan 

kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

Penerapan model pembelajaran kooperatif yang cocok untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). CIRC singkatan dari 

Cooperative Integrated Reading and Compotition, termasuk salah satu model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) yang pada mulanya merupakan 

pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis (Steven dan Slavin dalam 

Nur, 2000:8) yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk 

pengajaran membaca dan menulis untuk sekolah dasar.  

Dalam model pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok 
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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. Diharapkan dengan 

diterapkannya model pembelajaran koopertaif tipe Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mampu 

memberikan perkembangan positif bagi siswa kelas II baik dari segi hasil belajar 

maupun cara berkomunikasi dan dapat meningkatkan cara berfikir kritis, kreatif dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas II SDN Gempolpendowo 

dengan Pembelajaran CIRC Kabupaten Lamongan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan Model Kooperatif Tipe Cooperative Integrated 

Reading And Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia Kelas II SDN Gempolpendowo Lamongan? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas II SDN Gempolpendowo pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia setelah diterapkannya pembelejaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Menjelaskan bagaimana proses penerapan Model Kooperatif Tipe Cooperative 

Integrated Reading And Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Bahasa Indonesia Kelas II SDN Gempolpendowo Lamongan. 

2. Menjelaskan bagaimana hasil belajar siswa kelas II SDN Gempolpendowo pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia setelah diterapkannya pembelejaran 

kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN Gempol 

Pendowo Kabupaten Lamongan. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah 

untuk memudahkan siswa dalam memahami sebuah isi teks atau bacaan, 

meningkatkan kekreatifan siswa dalam mengolah kata, memudahkan siswa dalam 

menulis sebuah karangan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Mempermudah guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. 

2) Dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi. 

b. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa mencapai hasil belajar kompetensi akademik. 
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2) Mengembangkan kompetensi sosial siswa. 

3) Dapat melatih siswa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya. 

4) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung mengenai bagaimana menciptakan 

sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, 

sehingga siswa tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan. 

2) Mendapatkan ilmu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

d. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan mutu pendidik yang 

kreatif dan inovatif. 

2) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

e. Bagi Pembaca 

1) Memberikan pengetahuan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

 

 

 

1.5 Definisi Istilah 
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Untuk menghindari salah penafsiran dalam memahami judul, maka perlu 

diberikan definisi istilah. Adapun definisi istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan sistem membagi 

siswa menjadi kelompok. Siswa dituntut untuk berkolaboratif agar kreatifitas 

dan aktivitas belajar menulis cerita lebih meningkat. 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu 

membaca dan menulis (Steven dan Slavin dalam Nur, 2000:8) yaitu sebuah 

program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan 

menulis untuk sekolah dasar. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah upaya membelajarkan siswa untuk 

belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun 

tulisan (Depdikbud, 1995). 

4. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan sistem membagi 

siswa menjadi kelompok. Siswa dituntut untuk berkolaboratif agar kreatifitas 

dan aktivitas belajar menulis cerita lebih meningkat. 

5. Menulis adalah melukiskan lambang- lambang yang menggambarkan suatu 

bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang- orang lain tersebut dapat 

membacanya. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang 

tidak langsung (Depdikbud, 1995). 

6. Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan istilah yang digunakan untuk 
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menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan usaha tertentu (Jihad, 2008:14). 

 

 


