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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dapat

menjadi acuan media bagi pelaksanaan komunikasi tingkat nasional. Komunikasi

merupakan proses pengalihan makna antar pribadi manusia dalam suatu sistem

informasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam peristiwa-peristiwa komunikasi

kenegaraan, kebangsaan, dunia pendidikan, dan sekaligus sebagai ciri ekspresi jati

diri bangsa Indonesia.Potensi bahasa Indonesia demikian itulah yang terbukti

mengagumkan bagi keberadaan dan kesatuan bangsa Indonesia.Dalam berbahasa,

manusia dapat menggunakan bentuk verbal (ujaran) dan juga bentuk tulis.Tulisan

telah menyelamatkan, mengawetkan, dan memantapkan buah pikiran manusia,

sehingga menjadi warisan peradaban dunia. Tanpa tulisan bisa jadi kita tak

mengenal buah pikiran mereka dan peradaban manusia mengalami amnesia. Jadi,

keberadaan tulisan menjadikan buah pikiran manusia terselamatkan dan

terawetkan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus mengembangkan

keempat keterampilan berbahasa, yaitu : (1) mendengarkan atau menyimak, (2)

berbicara, (3) membaca, (4) menulis. Menyimak dan berbicara berkaitan dengan

bahasa lisan, membaca dan menulis berhubungan dengan bahasa tulis (Gigit, dkk.

2012 : 2).

Untuk memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu urutan

yang teratur, yaitu dari kemampuan mendengarkan atau menyimak tuturan yang

ada di sekelilingnya, kemudian dari hasil menyimak akan dilakukan peniruan-
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peniruan, yaitu dengan berbicara. Setelah dapat berbicara, manusia akan mencoba

belajar membaca, dengan cara mengenali huruf, suku kata dan kata, baru

kemudian belajar menulis, yaitu menuliskan huruf-huruf yang sudah dikenali

menjadi suku kata, kata dan kalimat yang mengungkapkan gagasan dan

keinginannya. Jadi, keempat keterampilan tersebut sebenarnya merupakan satu

kesatuan, yaitu keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulis.

Kegiatan berbahasa ketiga yang paling banyak dilakukan manusia adalah

membaca. Bangun tidur langsung membaca koran pagi sambil menikmati kopi

panas, di kantor di sekolah membaca laporan dan materi pelajaran. Membaca

jurnal dan buku-buku teks di perpustakaan.Negara Indonesia, mungkin

presentasenya lebih kecil, kurang dari 16%, karena budaya membaca yang masih

rendah.Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan hidup manusia Indonesia yang jarang

melakukan kegiatan membaca.

2. Materi

Pada kurikulum 2013 memiliki Kompetensi Inti sebagai berikut :

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan

tetangganya

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar,

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.
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4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan

berakhlak mulia.

Pada kelas IV SD dalam tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 edisi revisi

2016 terdapat dua kompetensi dasar, yaitu :

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi.

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan

bahasa sendiri.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut diintegrasikan dengan dua mata

pelajaran yang lain yaitu IPS dan PPKn, masing-masing mata pelajaran tersebut

memiliki Kompetensi Dasar sebagai berikut :

IPS

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan

karakteristik ruang.

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya,

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; serta

hubungannya dengan karakteristik ruang.

PPKn

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya

di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan.
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4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di

Indonesia yang terikat persatuan dankesatuan Indonesia; sertahubungannya

dengankarakteristik ruang.

Materi dalam tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 adalah tentang bahasa

daerah, dalam kompetensi dasar tersebut, terdapat beberapa indikator

pembelajaran, seperti : (1) menemukan ide pokok bacaan, (2) menjawab

pertanyaan, (3) menemukan informasi tentang bacaan, (4) menceritakan kembali

cerita bacaan, (5) menyimpulkan bacaan, (6) menuliskan hasil pengamatan.

Indikator-indikator pembelajaran tersebut termasuk ke dalam materi membaca

pemahaman.

2.1 Bahasa Daerah

Indonesia memiliki ragam bahasa daerah.Bahasa daerah di Indonesia

berdampingan dengan Bahasa Indonesia dan bahasa asing tertentu. Artinya, antara

satu sama lain terjalin kontak sosial. Dalam kontak sosial ini sudah tentu tidak

terhindarkan adanya saling mempengaruhi di antara bahasa-bahasa yang terlibat

kontak. Bahasa yang kuat akan bertahan dan mempersempit ruang gerak bahasa-

bahasa lain yang berkeadaan lemah. Pemerintah memberikan peluang kepada

bahasa daerah untuk bertahan sebagai bahasa pertama dan bahasa pergaulan antar

suku.Banyak bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah (Darwis, 2011:01).

2.2 Mencegah Kepunahan Bahasa Daerah

Ada banyak sebab bahasa punah, seperti lunturnya bahasa daerah adalah

fenomena ketertarikan generasi muda mempelajari bahasa asing ketimbang bahasa

daerah. Mereka juga enggan menggunakan bahasa daerahnya untuk komunikasi
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keseharian. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah punahnya bahasa

daerah, antara lain :

Pertama, yang dapat dilakukan adalah dengan menggiatkan penerbitan

majalah berbahasa daerah bagi media cetak dan menyediakan program khusus

berbahasa daerah bagi media elektronik.

Kedua, memasukkan sebagian kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa

nasional. Berkaitan dengan hal ini, sebut saja misalnya bahasa Aceh. Kosakata

bahasa Aceh juga berpotensi menjadi kosakata bahasa Indonesia layaknya bahasa

Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa daerah lainnya.

Ketiga, menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di berbagai

jenjang pendidikan, bukan semata-semata hanya mata pelajaran muatan lokal dan

juga dimasukkan ke uji UKBD(uji kemahiran bahasa daerah).

Keempat, para guru kadang kala sedikit demi sedikit mengucapkan istilah

dengan menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan para siswa di

kelas. Cara ini cukup efektif, dan hasilnya sebagian dari mereka akhirnya dapat

mengerti dan memhami arti bahasa daerah meskipun masih beberapa siswa saja

yang memahami bahasa daerah (Darwis, 2011:12).

2.3 Membaca Pemahaman

Menurut Fredick Mc Donald (dalam Martono, dkk. 2015 :70) membaca

pemahaman adalah membaca bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok

pikiran yang lebih tajam dan dalam, sehingga terasa ada kepuasan tersendiri

setelah bahan bacaan itu dibaca sampai selesai. Kegiatan membaca merupakan

suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang dapat meningkatkan

kualitas hidup seseorang.Membaca merupakan rangkaian respon yang kompleks,
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diantaranya mencakup respon kognitif, sikap dan manipulasi. Membaca tersebut

dapat dibagi menjadi beberapa subketerampilan, yang meliputi : sensori, persepsi,

sekuensi, pengalaman, berpikir, belajar, asosiasi, afektif, dan konstruktif.

Aktivitas membaca dapat terjadi jika beberapa sub keterampilan tersebut

dilakukan secara bersama-sama dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Kemampuan membaca menurut Fredick Mc Donald (dalam Martono, dkk.

2015:70) tergantung pada beberapa faktor penentu di antaranya adalah :

a. Sensori, yaitu aspek kemampuan melihat dan menyerap simbol-simbol
tertulis;

b. Perceptual, yaitu kemampuan menangkap dan menginterpretasikan apa yang
dilihat sebagai simbol atau kata;

c. Urutan, yaitu kemampuan mengikuti pola-pola urutan, logika, dan gramatika
teks;

d. Asosiasi, yaitu kemampuan mengenalkan hubungan antara simbol dan bunyi
serta kata-kata yang dipresentasikan;

e. Eksperensial, yaitu kemampuan menghubungkan kata-kata dengan
pengalaman yang telah dimiliki untuk memberikan makna kata;

f. Belajar, yaitu kemampuan mengingat apa yang telah dipelajari dan
menghubungkan dengan gagasan dan fakta yang baru dipelajari;

g. Berpikir, yaitu kemampuan konseptual dalam membuat inferensi dan
evaluasi materi yang dipelajari;

h. Afektif, yaitu aspek yang berkenaan dengan minat pembaca dalam membaca.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa dalam memahami suatu

teks diperlukan adanya berbagai keterampilan dan sub keterampilan. Semua

keterampilan dan sub keterampilan tersebut bekerja secara serentak, tidak sendiri-

sendiri. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat memahami salah satu aspek saja

seperti ide pokok tanpa memahami aspek-aspek lainnya seperti makna kata,

struktur kalimat, dan ide penunjang.Hal tersebut membuktikan bahwa

keterampilan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang tidak dapat

berdiri sendiri.

Menurut Finocchiaro (dalam Martono, dkk. 2015:71) ada tiga faktor yang

mempengaruhi seseorang memahami bacaan, yaitu kemampuan intelektual,

pengetahuan yang luas, strategi membaca.Kemampuan intelektual dapat
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digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam bacaan, sehingga

pembaca dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan isi bacaan

dengan tepat.Pengetahuan yang luas diperlukan untuk membantu menafsirkan

informasi-informasi yang ada dalam bacaan.Penggunaan strategi secara tepat dan

efektif dalam memahami bacaan dapat berpengaruh terhadap pemahaman bacaan.

Membaca pemahaman adalah proses pemikiran yang kompleks untuk

membangun sejumlah pengetahuan. Membangun sejumlah pengetahuan itu bias

berupa kemampuan pemahaman literal, interpretatif, kritis dan kreatif. Membaca

pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca yang tujuan utamanya adalah

memahami bacaan secara cepat dan tepat (martono, dkk. 2015:71).

B. Model Pembelajaran CIRC

Model pembelajaran CooperativeIntegrated Reading and Composition

(CIRC) di definisikan sebagai salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif

yang secara khusus di desain untuk pembelajaran membaca pemahaman.Siswa

mempelajari materi pelajaran dan mengerjakan tugas secara perorangan dalam

kelompok kecil yang heterogen.Para siswa saling memeriksa pekerjaan temannya

dan membantu teman lainnya dalam mempelajari materi pelajaran dan

mengerjakan tugas.Skor kelompok di dasarkan pada jumlah satuan tugas yang

dapat diselesaikan dan ketepatan pengerjaannya.

Pembelajaran CIRC ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok

kecil yang heterogen, yaitu terdiri atas 4 atau 5 siswa.Dalam kelompok ini tidak

dibedakan atas jenis kelamin, suku atau bangsa, atau tingkat kecerdasan

siswa.Jadi dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang dan

lemah.
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Menurut Slavin (dalam Martono,dkk. 2015:72), langkah-langkah

pembelajaran CIRC adalah :

a. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen.
b. Guru memberi wacana atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran.
c. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan

memberikan tanggapan terhadap wacana atau kliping dan ditulis pada lembar
kertas.

d. Siswa mempresentasikan hasil kelompok.
e. Guru memberikan penguatan.
f. Siswa dan guru membuat kesimpulan.

Cara untuk menentukan anggota kelompok adalah sebagai berikut :
1) Menentukan peringkat siswa;
2) Menentukan jumlah kelompok;
3) Penyusunan anggota kelompok.

Model pembelajaran CIRC menurut Slavin (dalam Martono,dkk. 2015:72)

memiliki delapan komponen,yaitu :

a. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 siswa;
b. Placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian

sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru mengetahui kelebihan dan
kelemahan siswa pada bidang tertentu.

c. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan
menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau
dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya;

d. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh
kelompok dan guru memberikan bantuan kepada kelompok yang
membutuhkan;

e. Team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja
kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang
berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil
dalam menyelesaikan tugas;

f. Teaching group, yaitu memberikan materi secara singkat dari guru menjelang
pemberian tugas kelompok;

g. Fact test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang
diperoleh siswa;

h. Whole class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir
waktu pembelajaran dengan stategi pemecahan masalah.

Model pembelajaran CIRC dalam memahami bacaaan ini dibagi menjadi

beberapa fase, yaitu:

a. Fase pertama, yaitu orientasi.
Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa tentang
materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan pembelajaran
yang akan dilakukan kepada siswa.

b. Fase kedua, yaitu organisasi.
Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan
keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan
dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan
tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung.
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c. Fase ketiga, pengenalan konsep.
Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil
penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapatkan dari keterangan
guru, buku paket atau media lainnya.

d. Fase keempat, yaitu evaluasi.
Siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan guru.

e. Fase kelima, yaitu fase publikasi.
Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan,
memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di
depan kelas.

f. Fase keenam, yaitu fase penguatan dan refleksi
Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang
dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam
kehdiupan sehari-hari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan untuk
merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Martono,dkk. 2015:73-74)

1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran CIRC :

Kegiatan pokok CIRC dalam membaca pemahaman adalah sebagai berikut

(Shoimin, 2014:52-53) :

a. Siswa membentuk kelompok terdiri dari 4 siswa;
b. Guru membagikan lembar kerja, siswa membaca wacana yang terdapat

dalam lembar kerja;
c. Siswa berdiskusi secara aktif dalam kelompok tentang permasalahan yang

ada dalam lembar kerja yang dibagikan guru;
d. Masing-masing siswa mencatat hasil diskusi kelompoknya ke dalam buku

latihannya dan siswa saling merevisi hasil pekerjaan mereka;
e. Masing-masing kelompok menunjuk wakilnya untuk membacakan hasil kerja

kelompoknya di depan kelas;
f. Siswa dari kelompok lain menanggapi (bertanya, memberi pendapat,

menyanggah) hasil kerja kelompok penyaji;
g. Guru memberi penguatan terhadap kerja kelompok;
h. Guru dan siswa membuat kesimpulan;
i. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran.

2. Kelebihan Model Pembelajaran CIRC :

a. CIRC sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam
menyelesaikan soal pemecahan masalah.

b. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang.
c. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok.
d. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya.
e. Membantu siswa yang lemah.
f. Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang

berbentuk pemecahan masalah. (Shoimin, 2014:54)

3. Kekurangan Model Pembelajaran CIRC :

a. Model pembelajaran CIRC hanya bisa digunakan dalam pembelajaran

yang menggunakan bahasa, sehingga tidak dapat dipakai dalam

pembelajaran berhitung (Shoimin, 2014:54)
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C. Permainan Tongkat Berbicara

1. Permainan

Dunia anak adalah dunia yang penuh keceriaan dan spontanitas. Anak akan

selalu merasa gembira jika diikutkan dalam berbagai kegiatan yang bercorak

permainan. Maka tantangan tersendiri bagi orang dewasa untuk mengajak anak ke

dalam sebuah permainan yang selain membangkitkan kegembiraan, juga mampu

memberikan wejangan-wejangan edukatif yang bermanfaat. Saat anak merasa

senang, nilai edukatif yang disampaikan, baik melalui aturan permainan, maupun

informasi yang diberikan akan lebih mudah dipahami dan terinternalisasikan.

Permainan adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang,

mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan.Permainan merupakan sebuah

langkah kreatif dari aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan memasukkan nilai-

nilai pembelajaran.Biasanya dilakukan di bawah pengawasan seorang instruktur

dan terprogram.Permainan merupakan simulasi yang dapat mengungkap

kepribadian, memediasi anak, memotivasi serta menumbuhkan jiwa social dalam

diri anak.

Sebuah permainan dapat dilakukan dengan media ataupun tanpa media.Media

yang biasa digunakan dalam sebuah permainan adalah mainan (baik tradisional

maupun modern), alat peraga, binatang ataupun benda-benda yang berada

disekitar lingkungan.Permainan juga dapat dilakukan sendiri ataupun

berkelompok.Permainan berkelompok lebih di tujukan untuk menumbuhkan jiwa

sosial pada anak.Sementara keberadaan instruktur dapat mutlak ataupun tidak

mutlak diperlukan dalam sebuah permainan, tergantung dari jenis, tujuan,

peraturan serta tingkat kesulitan dari permainan itu sendiri.
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Permainan merupakan laboratorium pembelajaran bagi anak. Sebab, ketika

anak larut salam aktivitas bermain, mereka secara langsung dan tidak langsung

belajar tentang banyak hal. Dalam permainan kelompok atau tim misalnya, anak

akan belajar bekerja sama dengan orang lain, belajar menyampaikan pendapat,

memahami, menghargai, dan berkomunikasi dengan orang lain. Sementara dalam

permainan individual, anak akan mempelajari sportivitas saat berkompetisi, arti

kemenangan dan kekalahan, mengendalikan diri untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, melatih kesigapan, kecakapan, konsentrasi, mental, serta manajemen

waktu (Satria, 2013:5-7).

1.1 Permainan Edukatif

Bermain banyak aspek kecerdasan yang terasah dari anak. Bermain itu

penting bagi anak, karena bermain merupakan bagian sangat penting dari proses

tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan bermain, anak akan belajar berbagai hal

tentang kehidupan sehari-hari.

Sesuai arahan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 (BSNP, 2009:1)
tentang: standar proses sekolah dasar dan menengah, proses pembelajaran pada
satuan pendidikan hendaknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Melalui proses pembelajaran interaktif, inspiratif dan menyenangkan, peserta
didik diharapkan dapat memperoleh proses pembelajaran yang bermakna dalam
rangka mengembangkan potensinya.
Ada beberapa kriteria permainan edukatif (Khobir, 2009:200), yaitu :

a. Melibatkan 3 ranah, yaitu : kognitif, afektif dan psikomotor.

b. Keamanan dari media permainan tersebut (tidak tajam, tidak ada

bagian-bagian yang dapat melukai anak dan tidak mengandung zat

yang berbahaya).

c. Bermain yang melibatkan fisik untuk keterampilan anggota badan

anak.
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d. Bermain melibatkan indra untuk melatih daya kreatif anak.

2. Tongkat Berbicara

Banyak permainan yang kita kenal dan kita pernah memainkannya, baik

yang tradisional maupun modern.Banyak juga permainan yang bisa digunakan

untuk mengembangkan suatu model agar pembelajaran menjadi lebih santai dan

menarik.Pada pembelajaran bahasa Indonesia materi mmbaca pemahaman ini

permainan yang digunakan adalah permainan tongkat berbicara.

Pada permainan tongkat berbicara ini ada dua alat yang digunakan, yaitu

stick berukuran 50cm dan ada bentuk mulut sebagai simbol tongkat berbicara dan

tiket.Tiket ini ada tiga warna dan tiga bentuk yaitu : bentuk awan dengan warna

biru sebanyak 12 tiket, warna hijau dengan bentuk trapesium sebanyak 12 tiket

dan warna kuning dengan bentuk lingkaran sebanyak 12 tiket. Setiap tiket berisi

perintah untuk setiap kelompok yang mendapatkannya.

Gambar 2.1 Tongkat Berbicara Gambar 2.2 Tiket Permainan

2.1 Aturan Penggunaan Tiket

a. Setelah perintah permainan dimulai, kemudian stick berjalan dan berhenti

pada satu kelompok, kelompok tersebut harus memilih tiket yang

disediakan oleh guru. Sebelum dipilih oleh siswa, tiket di acak terlebih

dahulu. Setiap tiket berisi kalimat perintah untuk siswa.
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b. Jika siswa mendapatkan tiket yang bertuliskan “memilih perintah pada

tiket biru”, maka siswa memilih perintah yang ada di tiket warna hijau.

Jika siswa mendapatkan tiket yang bertuliskan “pilih perintahpada tiket

kuning” maka siswa memilih perintah yang ada di tiket warna kuning. Jika

siswa mendapatkan tiket yang bertuliskan “pilih perintahpada tiket merah”

maka siswa memilih perintah yang ada di tiket warna merah.

c. Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan “memilih 2 tiket”, maka siswa

harus memilih 2 tiket dengan warna yang berbeda.

d. Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan “mengalihkantiket kepada

kelompok ganjil” maka siswa harus mengalihkan perintah kepada

kelompok ganjil (1/3/5/7). Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan

“alihkan tiket kepada kelompok genap” maka siswa harus mengalihkan

perintah kepada kelompok ganjil (2/4/6).

e. Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan “stick mundur 2 kelompok”,

maka kelompok tersebut menjalankan mundur stick sebanyak dua

kelompok.

f. Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan “stick mundur 3 kelompok”,

maka kelompok tersebut menjalankan mundur stick sebanyak tiga

kelompok.

g. Jika siswa mendapatkan tiket bertuliskan “stick mundur 1 kelompok”,

maka kelompok tersebut menjalankan mundur stick sebanyak satu

kelompok.

2.2 Manfaat Permainan Tongkat Berbicara :

a. Menumbuhkan sifat kerja sama siswa.



23

b. Siswa menikmati proses pembelajaran.

c. Menguji kesiapan siswa dalam menjawab.

d. Melatih membaca dan memahami bacaan dengan cepat.

3. Karakteristik Siswa

Siswa usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik

siswa sekolah dasar masih dapat dibedakan lagi mengingat pada jenjang sekolah

dasar terdapat siswa kelas bawah dan kelas atas.

Karakteristik siswa kelas IV termasuk dalam operasi konkret. Operasi

konkret berada pada usia 7-11 tahun. Menurut Piaget perkembangan kognitif anak

pada operasi konkert yaitu proses berpikir siswa harus konkret, belum bias

berpikir abstrak. Pada masa ini dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan

logika-logika yang konkret atau bersifat fisik.Pada tahan ini pula anak sudah dapat

menyusun kategori berdasarkan hierarki (Sutina, 2013:29).

Anak-anak usia ini memiliki karakteristik yang senang bermain, senang

bergerak, senenang bekerja dalam kelompok dan senang merasakan atau

melakukan sesuatu secara langsung (Supriyadi, 2010:80).

4. Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 4, ada tiga tujuan pembelajaran,

yaitu : (1) Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa

daerah di Indonesia dengan benar, (2) Setelah membaca teks, siswa mampu

menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan

tepat, (3) Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang

dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar.
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Ada beberapa aspek yang terdapat pada rubrik ketercapaian pembelajaran,

yaitu : (1) keterampilan berbicara dalam berdiskusi, (2) keterampilan dalam

membuat laporan tertulis, (3) ketepatan menyebutkan cara mencegah kepunahan

bahasa daerah, (4) keterampilan berbicara di depan kelas.

Keaktifan siswa ikut serta dalam ketercapaian tujuan pembelajaran. Aktivitas
siswa pada saat proses pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru, agar proses
belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal. Maka guru
perlu mencari cara untuk meningkatkan keaktifan siswa. Pendidikan modern lebih
menitik beratkan pada aktifitas yang sejati, di mana siswa belajar dengan
mengalaminya sendiri pengetahuan yang dia pelajari.Dengan mengalami sendiri,
siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta perilaku
lainnya termasuk sikap dan nilai.saat ini pembelajaran diharapkan ada interaksi
siswa pada saat pembelajaran.Hal ini agar siswa menjadi lebih aktif dan kreatif
dalam belajar.guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator (Ana, 2011:02).

Menurut Sardiman (2009 : 100–101) keaktifan siswa dalam belajar dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Visual Activities
Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi dan
mengamati orang lain bekerja.

b. Oral Activities
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi dan interupsi.

c. Listening Activities
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, mendengarkan musik, pidato.

d. Writing Activites
Menulis cerita, menulis laporan, karangan, angket, menyalin.

e. Drawing Activities
Menggambar, membuat grafik, diagram, peta.

f. Motor Activities
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat
model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun.

g. Mental Activities
Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat
hubungan-hubungan dan membuat keputusan.

h. Emotional Activities
Minat, membedakan, berani, tenang.

Dengan demikian bisa kita lihat bahwa keaktifan siswa sangat bervariasi,

peran gurulah untuk menjamin setiap siswa untuk memperoleh pengetahuan dan

ketrampilan dalam kondisi yang ada.Guru juga harus selalu memberi kesempatan
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bagi siswa untuk bersikap aktif mencari, memperoleh, dan mengolah hasil

belajarnya.

5. Hasil Belajar

Belajar adalah sesuatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia.Kegiatan belajar dapat berlangsung di mana-mana, misalnya

di lingkungan keluarga, di sekolah dan di masyarakat, baik disadari maupun tidak

disadari, disengaja atau tidak disengaja (Sumarno, 2011).

Bahwa hasil belajar adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai

melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka-angka

atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar. Hasil tes belajar siswa tersebut akan

memberikan gambaran informasi tentang kemampuan dan penguasaan

kompetensi siswa pada suatu materi pelajaran yang kemudian dikonversi dalam

bentuk angka-angka (Taruh, 2013:17).

Hasil belajar berhubungan erat dengan KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal).KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa

mencapai ketuntasan. Cara hitung KKM Kurikulum 2013 yaitu dengan

mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas

kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah,

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan

diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk

mencapai kriteria ketuntasan ideal (gurusd.net, 2016).

Jadi, pada Kurikulum 2013 setiap guru memiliki KKM tersendiri,

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SDN Cangkringmalang

II guru kelas memiliki nilai KKM sebesar 68.
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D. Kajian Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Arik Susanti (2012) Pengembangan Model

Pembelajaran Kooperatif
Tipe CIRC untuk
Meningkatkan
Kemampuan Menulis
Bahasa Inggris
Mahasiswa D3
Administrasi Negara FIS
Unesa

Setelah diberi pre tes mahasiswa diberi
treatmen, kemudian diberi pos tes dan
nilai rata-rata pos tes 68,15 dengan uji t-
tes diperoleh hasil sebesar 3,468,
ternyata harga t> t0,05 maka dalam
proses pembelajaran tersebut terdapat
perubahan yang signifikan.

2. Ni Komang
Susiprayati, dkk.
(2013)

Penerapan Model
Pembelajaran CIRC
untuk meningkatkan
Hasil Belajar Membaca
Pemahaman Wacana
Narasi Siswa Kelas V
SD No. 3 Panjianom

Penerapan model pembelajaran CIRC
dapat meningkatkan hasil belajar
membaca pemahaman wacana narasi
siswa kelas V SD No. 3 Panjianom
Kecamatan Sukasada Kabupaten
Buleleng tahun pelajaran 2013/2014. Hal
ini dapat dilihat dari hasil belajar pada
pembelajaran Bahasa Indonesia materi
cerita pendek anak dan biografi tokoh
pahlawan nasional siswa kelas V pada
siklus I diperoleh 69,11% dan pada
Kriteria PAP skala lima berada pada
kategori cukup. Pada siklus II diperoleh
83,00% dan pada criteria PAP skala lima
berada pada kategori baik. Jadi hasil
belajar siswa mengalami peningkatan
dari siklus I ke siklus II sebesar 13,89%.

Pada penelitian relevan pertama yang telah dilakukan, penelitian ini

mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

terletak pada materi dan subjek penelitian.Persamaannya dengan penelitian yang

dilakukan peneliti adalah menggunakan model CIRC untuk dikembangkan.Pada

penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sintaks dari model CIRC

dengan permainan tongkat berbicara, jadi siswa dapat melakukan permainan

tongkat berbicara terhadap materi membaca pemahaman.

Pada penelitian relevan kedua yang telah dilakukan, penelitian ini mempunyai

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada jenis

penelitian dan subjek penelitian.Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan

peneliti adalah model pembelajaran dan materi yang digunakan. Pada penelitian
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yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya menyajikan model CIRC saja melainkan

juga mengemas model CIRC ke dalam suatu permainan yaitu permainan tongkat

berbicara.
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E. Kerangka Pikir

Berangkat dari analisis kebutuhan : (1)
kegiatan di dominasi berpusat pada guru,
(2) pernah menggunakan model
kooperatif, (3) kurangnya siswa dalam
berdiskusi, (4) kurangnya siswa dalam
memahami pokok-pokok pikiran.

Pembelajaran Bahasa Indonesia

materi membaca pemahaman

kelas IV SDN Cangkringmalang

II.

Produk :

Pengembangan model pembelajaran CIRC dengan
permainan tongkat berbicara.

Indikator :

Bagaimana keefektifan model pembelajaran CIRC yang
dikembangkan dengan permainan tongkat berbicara pada pembelajaran
Bahasa Indonesia materi membaca pemahaman untuk siswa kelas IV SD?

Analisis

Perancangan

Pengembangan

Uji ahli pembelajaran
Uji ahli permainan

Implementasi

Evaluasi

Langkah-langkah
ADDIE

Uji coba lapangan
Uji coba kelompok
besar

Pengembangan model
pembelajaran CIRC dengan
permainan tongkat berbicara
efektif dalam pembelajaran


