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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sangat pesat 

terus menuntut manusia untuk meningkatkan kualitas diri dan 

kemampuannya. Usaha penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tersebut 

tidak terlepas dari peran pendidikan. Pendidikan adalah sarana pewarisan 

keterampilan hidup sehingga keterampilan yang telah ada pada satu generasi 

dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya sesuai dengan 

dinamika tantangan hidup yang dihadapi oleh anak. (Purwanto, 2010 : 19) 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan proses yang penting dalam 

kehidupan. Di Sekolah Dasar, akan diterima sumber pendidikan yang pertama 

dan utama bagi anak – anak untuk memperoleh ilmu. Hal inilah yang 

menyebabkan keberhasilan pendidikan anak di Sekolah Dasar menjadi 

penentu keberhasilan di sekolah lanjutan. Proses pendidikan dimulai sejak 

manusia itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga dilanjutkan dengan jenjang 

pendidikan formal, terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. 

Disekolah terjadi interaksi secara langsung antara siswa sebagai peserta didik 

dan guru sebagai suatu proses pendidikan. 

Belajar adalah  suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sifat dan jenisnya karena 

tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti 

belajar. (Slamet, 2010 :2) 

Proses pembelajaran biasanya ditunjukkan dari hasil belajar yang 

telah dicapai oleh siswa. Namun, pada kenyataannya dalam kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan tidaklah mudah. Dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah sering dijumpai bebrapa masalah salah satunya yaitu 

siswa yang mempunyai niali rendah (dibawah KKM) dalam sejumlah mata 
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pelajaran. Hasil belajar yang dicapai siswa belum memuaskan mengingat 

masih banyak siswa yang mendapat niali dibawah standar KKM. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial dan emosionalpeserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajarai 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. Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan membantu peserta 

didik mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

bahasa tersebut.  

Guru merupakan pelakasana pembelajaran siswa dikelas. Berhasil 

tidaknya suatau pembelajaran tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh 

pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang 

diajarkan. Strategi pembelajaran dalam beberapa sekolah masih monotonan 

menggunakan startegi ceramah atau konvensional. Strategi tersebut kurang 

menarik perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

Pemilihan strategi pembelajarn harus berorientasi pada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, selain itu juga disesuaikan dengan jenis 

materi, krakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi di mana proses 

pembelajaran itu berlangsung. Banyak teknik dan strategi pembelajara yang 

digunkan oleh guru, tetapi tidak semua efektif dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Beberapa strategi pembelajaran yang baru mulai bermunculan dalam 

rangka meningkatkan nilai mutu sebuah pembelajaran, diantaranyan adalah 

Example non examples, number heads together, talking stick, role playing 

dan lain – lain. Dari contoh bebrapa strategi pembelajaran diatas, tidak semua 

strategi cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran, maka peneliti 

menggunakan 2 startegi pembelajaran untuk mengetahui efektifitasnya dalam 

menujang pembelajarn Bahasa Indonesia. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian mengenai : “ Studi Komparasi startegi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading And Composition) dengan strategi Team 

Pair Solo terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Program Khusus Boyolali”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran masih cenderung menggunakan strategi ceramah. 

2. Siswa tidak diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

3. Pemilihan model, metode, strategi, media pembelajaran yang kurang tepat 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) dan 

Team Pair Solo sebagai alternatif strategi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terarah dan terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan idntifikasi masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penarapan Strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and 

Composition) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 3 SD 

Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 

2. Penerapan strategi Team Pair Solo dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia dalam penggunaan 

strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition) dengan 

Team Pair Solo pada siswa kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus 

Boyolali? 

2. Manakah yang lebih besar hasil belajarnya antara strategi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) dan Team Pair Solo 

pada siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa dalam 

penggunaan strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and 

Composition) dan Team Pair Solo pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 

2. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar antara strategi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) dan Team Pair Solo 

pada siswa kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bahwa strategi 

CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition) dan Team 

Pair Solo dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai referensi mengenai model 

pembelajaran yang cocok dalam dalam pemilihan strategi 

pembelajaran agar lebih efektif dalam pembelajaran. 
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b. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan kepada guru dalam pemilihan strategi 

pembelajaran yang diharapkan lebih efektif digunakan saat 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2) Memotivasi para guru agar menerapkan model, metode dan 

strategi yang bervariasi dalam pembelajaran di dalam kelas. 

c. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan dalam penggunaan model, metode dan 

strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. 

2) Memberikan informasi kepada guru mengenai pentingnya 

pemilihan strategi pembelajaran agar lebih efektif dalam 

pembelajaran. 

d. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kemampuan berfikir dan pemahaman siswa 

akan materi yang telah disampaikan oleh guru. 

2) Meningkatkan pembelajaran agar lebih efektif dalam 

pembelajaran 


