
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Model pembelajaran adalah seperangkat rencana atau pola yang dapat

dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing

aktivitas pelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas-

aktivitas pembelajaran (Martono, dkk. 2015 : 71). Model pembelajaran merupakan

faktor penting dalam pembelajaran karena sebuah model pembelajaran merupakan

suatu rencana yang dapat membantu berlangsungnya proses pembelajaran dan

ketercapaiannya tujuan pembelajaran baik bagi guru maupun bagi siswa. Model

pembelajaran diterapkan dalam proses belajar mengajar oleh guru di sekolah, tidak

terkecuali pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar.

Salah satu jenis model pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif telah memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman

dahulu kala, para guru telah membolehkan atau mendorong siswa-siswa mereka

untuk bekerja sama dalam tugas-tugas kelompok tertentu, dalam diskusi atau debat

kelompok, atau dalam bentuk-bentuk kerja kelompok, atau dalam kegiatan pelajaran

tambahan kelompok lainnya. Betapa banyaknya pengaruh pembelajaran kooperatif

terhadap siswa dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk membuat pembelajaran

kooperatif yang efektif, khususnya untuk pencapaian prestasi. Kini menjadi mungkin

bagi para guru memilih model pembelajaran kooperatif untuk diterapkan pada

keperluan yang berbeda, dan untuk menggunakan pembelajaran kooperatif sebagai
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skema pengorganisasian utama dalam pengajaran di kelas, dan bukan hanya untuk

kegiatan-kegiatan tertentu (Slavin, 2015 : 01).

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, dan salah satunya

adalah tipe model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition

(CIRC). Model pembelajaran CIRC ini didesain khusus untuk pembelajaran membaca

pemahaman. Membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca yang tujuan

utamanya adalah memahami bacaan secara tepat dan cepat (Martono, dkk. 2015 : 71).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi analisis kebutuhan yang

dilakukan peneliti di SDN Cangkringmalang II pada tanggal 06 Desember 2016

dengan guru kelas IV khususnya pada materi membaca pemahaman mata pelajaran

Bahasa Indonesia di SDN Cangkringmalang II, pada saat proses pembelajaran Bahasa

Indonesia berlangsung masih di dominasi oleh kegiatan yang berpusat pada guru

melalui metode ceramah. Guru pernah menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe CIRC. Ketika menggunakan model CIRC, proses belajar mengajar tidak sesuai

dengan yang diharapkan guru. Siswa masih banyak yang bosan, tidak memperhatikan

perintah guru, berbicara sendiri dengan kelompoknya.Siswa kurang aktif dalam hal

berkomunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran, guru hanya berpacu pada buku

siswa pada saat memberi materi.

Pada permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) pada kondisi ideal

guru dituntut kreatif dalam proses belajar mengajar namun kenyataannya guru masih

berpacu pada buku siswa, (2) pada kondisi ideal siswa berperan aktif dalam proses

pembelajaran namun pada kenyataannya siswa masih pasif terutama pada saat proses

tanya jawab terkait pembelajaran, (3) pada kondisi ideal guru dituntut untuk



3

menggunakan model dan metode yang menyenangkan sedangkan pada kenyataanya

guru terlalu formal yaitu menggunakan metode ceramah.

Model pembelajaran CIRC memiliki beberapa kelebihan yaitu : (1) CIRC
sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal
pemecahan masalah, (2) dominasi guru dalam pembelajaran berkurang, (3) siswa
termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok, (4) para siswa
dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya, (5) membantu siswa
yang lemah, (6) meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal
yang berbentuk pemecahan masalah. (Shoimin, 2014:54).

Permainan yang sesuai dengan tujuan adalah permainan yang memiliki ciri-

ciri seperti menimbulkan kesenangan, spontanitas, motivasi dari anak sendiri dan

aturan ditentukan oleh anak sendiri (Widyastuti, 2013:26).Permainan seperti

permainan tongkat berbicara adalah suatu permainan yang sesuai dengan karakteristik

siswa. Karakteristik siswa pada usia tersebut adalah senang bermain, senang

bergerak, senenang bekerja dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan

sesuatu secara langsung (Supriyadi, 2010:80).

Berkaitan dengan hal tersebut, solusi yang diberikan yaitu menggunakan

model CIRC dengan permainan tongkat berbicara sebagai produk dalam bentuk buku

panduan.Alasan peneliti memilih pengembangan model pembelajaran CIRC dengan

permainan tongkat berbicara karena pada perkembangannya, anak usia sekolah dasar

cenderung suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mudah terpengaruh

oleh lingkungannya sehingga pembelajaran di sekolah dasar harus diusahakan agar

tercipta suasana aktif dan CIRC memiliki kelebihan: (1) siswa termotivasi pada hasil

secara teliti karena bekerja dalam kolompok, (2) dominasi guru dalam pembelajaran

berkurang, (3) membantu siswa yang lemah (Shoimin, 2014:54).
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Model pembelajaran ini dikembangkan dengan harapan dapat membantu

memudahkan penyampaian materi pada saat proses belajar mengajar sehingga peserta

didik tidak jenuh dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan sehingga

menimbulkan keinginan dan kemauan siswa untuk belajar dan tercipta suasana yang

kondusif saat proses pembelajaran dan pembelajaran menjadi bermakna. Untuk itu,

penulis mengangkat sebuah judul “Pengembangan Model Pembelajaran CIRC dengan

Permainan Tongkat Berbicara dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa

kelas IV SD”. Penelitian pengembangan ini menggunakan langkah-langkah prosedur

penelitian pengembangan model ADDIE.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengembangan model pembelajaran CIRC dengan permainan

tongkat berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi membaca pemahaman

untuk siswa kelas IV SDN Cangkringmalang II yang efektif?

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menguji

pengembangan model pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara pada

mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi membaca pemahaman untuk siswa

kelas IV SDN Cangkringmalang II yang efektif.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Adapun penjelasan detail mengenai produk dari penelitian pengembangan

model pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara dalam mata pelajaran

Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :
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1. Produk yang dikembangkan berupa model pembelajaran CIRC dengan

permainan tongkat berbicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi

yang dikembangkan adalah tema 7 subtema 1 pembelajaran 4.

2. Buku Panduan

Produk yang dihasilkan adalah sebuah permainan tongkat berbicara.

Permainan ini dibantu dengan 2 buah stick yang panjangnya masing-masing

tongkat 50cm dengan hiasan mulut yang melambangkan tongkat berbicara,

pada tongkat tersebut juga ada hiasan abjad-abjad. Selain tongkat berbicara

permainan ini juga dibantu dengan tiket permainan. Ada 3 warna tiket yaitu :

warna kuning dengan bentuk lingkaran, warna hijau dengan bentuk trapesium,

warna biru dengan bentuk awan. Setiap warna tiket berisi perintah-perintah

untuk siswa dan di diskusikan dengan kelompoknya.Setiap warna tiket

berjumlah 12 tiket.

Langkah-langkah permainan tongkat berbicara dan peraturan tiket

tersedia pada buku panduan. Buku panduan dicetak dengan ukuran A5 pada

kertas AP. Selain langkah-langkah permainan tongkat berbicara dan peraturan

tiket, pada buku panduan juga terdapat cover, kata pengantar, daftar isi, teori

mengenai CIRC. Cover berisi judul dan gambar yang menarik dengan warna

dominan biru muda.

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan model pembelajaran CIRC dengan permainan

tongkat berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi membaca

pemahaman untuk siswa kelas IV SD dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
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tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan

yang bersifat teoritis dan praktis pada ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

pembelajaran di SD.

Secara teoritis, menurut Abd. Majid, (2014 :03) untuk dapat menyelaraskan

perkembangan kemampuan dasar anak secara optimal, diperlukan kreativitas guru

untuk memilih alternatif model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas dan

kreativitas serta karakteristik anak sehingga proses belajar mengajar lebih efektif.

Secara praktis pengembangan model pembelajaranCIRC dengan permainan

tongkat berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi membaca

pemahaman untuk siswa kelas IV SD dilakukan sebagai salah satu upaya untuk

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi siswa, pengembangan ini diharapkan dapat membantu belajar aktif serta

menigkatkan motivasi belajar dan menyajikan pembelajaran yang menarik

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi membaca

pemahaman.

2. Bagi guru, hasil produk pengembangan ini diharapkan mampu memudahkan

guru dalam menjelaskan konsep dari materi kepada siswa dan dapat sebagai

acuan untuk menggunakan model pembelajaran dan dikembangkan dengan

median atau permainan yang sesuai dengan karakteristik siswa.

3. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran pada sekolah

dasar melalui pengembangan model pembelajaran dengan permainan tongkat

berbicara ini.
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4. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dalam proses pencarian permasalahan

untuk dicarikan pemecahan masalah tersebut, menambah wawasan

pengetahuan dalam dunia pendidikan, serta memberikan semangat bagi

peneliti yang lainnya untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih

kreatif untuk penelitian lanjutan.

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan model pembelajaran CIRC dengan

permainan tongkat bebricara memiliki beberapa asumsi, yaitu sebagai

berikut :

a. Siswa pernah menggunakan model pembelajaran CIRC dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia.

b. Siswa dapat membaca bacaan yang terdapat pada wacana.

c. Siswa memahami pengertian ide pokok, membuat pertanyaan dari

wacana, membuat kesimpulan bacaan dan dapat menceritakan

kembali bacaan dengan bahasa siswa sendiri.

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian yang dilakukan memiliki kelemahan dalam pengembangan

model pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara, yaitu :

a. Penelitian ini hanya menggunakan subjek siswa kelas IV dengan

jumlah 28 siswa.

b. Penelitian ini hanya dilakukan pada pembelajaran tema 7 subtema 1

pembelajaran 4.
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c. Produk ini hanya dapat dilaksanakan pada materi membaca

pemahaman.

G. Batasan Masalah

1. Indikator dari keefektifan penelitian pengembangan ini adalah : (1) hasil

belajar, (2) ketercapaian tujuan pembelajaran dan keaktifan siswa, (3)

kelayakan produk.

2. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini

adalah model ADDIE yang terdiri dari lima langkah yaitu : analisis,

perancangan, pengembangan, implementasi dan evaluasi.

H. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi suatu penafsiran yang berbeda mengenai istilah yang

digunakan, maka diperlukan suatu difinisi terkait model pembelajaran yang

dikembangkan diantaranya adalah :

1. Model pembelajaran

Seperangkat rencana atau pola yang dapat dipergunkan untuk merancang

bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran di kelas

atau ditempat-tempat   lain yang melaksanakan aktivitas-aktivitas

pembelajaran.

2. Model pembelajaran CIRC

Model pembelajaran CIRC didefinisikan sebagai salah satu tipe dari model

pembelajaran kooperatif yang secara khusus didesain untuk pembelajaran

membaca pemahaman.
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3. Permainan Tongkat Berbicara

Permainan tongkat berbiacara ini merupakan permainan yang dirancang

menggunakan stick, tiket soal dan materi. Pada permainan ini, tongkat

akanberputar antar kelompok dengan bernyanyi, tiket soal berisi tentang

perintah untuk siswa dan aturan penggunaan digunakan untuk petunjuk bagi

siswa saat permainan berlangsung.


