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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cerita merupakan tuturan yang membentangkan bagaimana 

terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian). Dalam dunia anak-anak usia 

Sekolah Dasar, kebanyakan dari mereka sangat suka dengan cerita, baik cerita 

yang mereka baca sendiri ataupun mendengarkan cerita yang dibacakan orang 

lain. Cerita sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya legenda, fabel, cerita 

rakyat, dan parabel. Dalam penelitian ini siswa diminta membuat ringkasan 

dari sebuah cerita, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

cerita.  

Kemampuan memahami cerita merupakan kompetensi penting yang 

harus dimiliki siswa. Hal tersebut akan sangat berguna dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Untuk itu kemampuan memahami cerita dengan membuat 

ringkasan dari cerita itu sendiri menjadi salah satu materi yang diajarkan di 

sekolah. Setidaknya dengan membuat ringkasan cerita akan melatih siswa 

dalam memahami suatu cerita ataupun bacaan yang sewaktu-waktu bisa 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Dalam  meningkatkan 

kemampuan memahami cerita sangat berkaitan erat dengan aspek membaca. 

Karena sebelum mereka membuat sebuah ringkasan cerita tentunya diawali 

dengan kegiatan membaca. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap guru dan 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 7 Surakarta diperoleh informasi bahwa 

minat siswa dalam kegiatan membaca masih rendah. Masih banyak dari siswa 

yang enggan apabila diminta membaca suatu cerita ataupun bacaan. Banyak 

siswa yang memnuat kegiatan sendiri, siswa lebih memilih bermain sendiri, 

berbicara dengan teman, ataupun hanya berpura-pura membaca. Hal itu dapat 

terbukti karena setelah guru bertanya tentang isi dari cerita yang mereka baca 

masih banyak siswa yang diam dan tidak tahu.  

Dalam proses belajar mengajar yang merupakan bagian utama di 

dalam pendidikan, guru masih belum mengadakan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode konvensional, seperti 

ceramah dan penugasan. Apalagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

sangat diperlukan metode pembelajaran yang inovatif agar kegiatan belajar 

terasa menyenangkan sehingga siswa dapat lebih termotivasi lagi dalam 

mengikuti pembelajaran. Seperti yang kita tahu materi Bahasa Indonesia 

sebenarnya sangat menarik, karena dapat melibatkan siswa dari berbagai 

aspek, baik itu fisik, mental, ataupun emosional. Hal tersebut akan lebih 

menarik lagi apabila disampaikan dengan metode yang lebih variatif. 

Dengan kemauan siswa dalam membaca yang rendah serta metode 

pembelajaran yang masih konvensional, tentunya berdampak dalam 

kemampuan siswa dalam memahami cerita, yang diwujudkan dengan 

membuat ringkasan cerita. Masih banyak siswa kelas IV SD Muhammadiyah 

7 Surakarta yang memperoleh hasil dibawah KKM yang ditentukan sekolah. 
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Untuk itu dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat untuk dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cerita. 

Dalam penelitian ini menerapkan metode pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition). Dimana metode CIRC 

sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Karena 

metode CIRC  termasuk salah satu model pembelajaran cooperative learning 

dimana  merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis 

yaitu “Sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran 

membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar” (Slavin, 

2005:200)  . 

Dengan menerapkan metode CIRC yang merupakan salah satu 

teknik dalam pembelajaran cooperative learning, diharapkan siswa akan 

memperoleh pengalaman belajar membaca yang baru. Dimana metode 

konvensional guru hanya meminta siswa membaca secara individual, tapi 

dengan metode CIRC ini siswa akan bekerja secara kelompok. Dalam 

kelompok bisa dibuat semacam kelompok membaca, sehingga mereka bisa 

saling bergantian dalam membaca. Dengan adanya kelompok membaca 

seperti itu, bisa mendorong kemauan siswa untuk membaca. Hal itu 

dikarenakan adanya faktor dari luar, yaitu teman mereka yang memperhatikan 

mereka ketika membaca. 

Selanjutnya dengan metode CIRC siswa akan belajar memahami 

cerita dengan membuat ringkasan dari cerita yang telah mereka baca. Siswa 

akan mendiskusikan dengan kelompok mereka masing-masing tentang tugas 
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meringkas yang diberikan oleh guru. Dalam kelompok mereka bisa saling 

membantu, siswa yang sudah merasa paham bisa membantu teman mereka 

yang belum paham. Dengan metode ini bisa membantu siswa yang masih 

kurang dalam pemahamannya. Dari pengalaman yang siswa peroleh dalam 

kegiatan kelompok dapat diadopsi oleh masing-masing siswa untuk 

menambah pengetahuan mereka. 

Penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition)  oleh guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan 

mampu mendorong kemauan siswa untuk membaca, dan terlebih 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cerita yang menjadi 

sasaran utama dalam penelitian ini. Dengan uraian di atas peneliti ingin 

mengadakan penelitian di SD Muhammadiyah 7 Surakarta dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Memahami Cerita Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui Penerapan Metode CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, terdapat 

beberapa masalah berkaitan dengan proses belajar mengajar. Permasalahan 

yang berkaitan dengan masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemauan siswa untuk membaca, dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 
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2. Penggunaan metode pembelajaran oleh guru yang masih konvensional. 

3. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami suatu cerita. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, masalah yang penulis teliti dalam 

penelitian ini terbatas pada meningkatkan kemampuan memahami cerita 

dengan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). 

Untuk lebih jelas lagi pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Metode mengajar pada penelitian ini adalah metode CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition). 

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas IV SD Muhammadiyah 7 Surakarta. 

3. Penelitian dilakukan pada pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi 

membuat ringkasan cerita.   

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

dapat dirumuskan rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai acuan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

“Apakah penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) dapat meningkatkan kemampuan memahami cerita siswa kelas 

IV SD Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.” 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan memahami cerita melalui penerapan metode CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) siswa kelas IV SD Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan 

untuk penelitian mendatang yang sejenis. 

2)  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dengan menggunakan metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) memberikan pengalaman belajar 

yang kreatif dan inovatif. 

2) Memberikan informasi kepada guru dalam pengelolaan 

pembelajaran yang menitikberatkan pada aktifitas siswa. 
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b. Bagi Siswa 

1) Dengan diterapkannya metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami cerita. 

2) Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran. 

2) Mengembangkan metode-metode pembelajaran yang diterapkan 

di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


