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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan syarat utama dalam mewujudkan suatu generasi 

yang cerdas dan berprestasi. Dalam kebijakan nasional, seyogyanya pendidikan 

dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang 

terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan 

secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan. Sebagaimana termaktub 

dalam (Undang- undang, No 20. Pasal 1. 2003: 2 Tentang Sistem Pendidikan):  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam 

berbangsa dan bernegara.  

 

Pendidikan itu sebagian besar berlangsung di lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan formal yang dimaksud biasanya di lembaga- lembaga pendidikan 

atau sekolah. Aktivitas- aktivitas yang paling banyak dilakukan di lembaga 

pendidikan adalah pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada saat ini masih 

banyak dilakukan dengan cara pendekatan konvensional dan metode ceramah 

serta penugasan. Guru hanya menugaskan siswa mengerjakan tugas yang sudah 

ditentukan. Secara ideal, seharusnya guru harus pandai memilih dan menerapkan 

model, metode, dan media yang akan digunakan kepada peserta didik supaya 

peserta didik lebih terpacu dan bergairah untuk mengikuti pembelajaran. 

Sehingga nantinya siswa mampu memahami pembelajaran dengan baik dan 

dapat menerima serta menguasai keterampilan pembelajaran tersebut. 

Keterampilan yang dimaksud antara lain adalah keterampilan membaca, 

menulis, berbicara, dan mendengar. Keempat keterampilan ini dipelajari oleh 

siswa mulai dari kelas rendah hingga kelas atas Hal tersebut dimaksudkan agar 

siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran yang berkaitan dengan empat 
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keterampilan tersebut, akan tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam 

berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari. 

Keempat keterampilan tersebut terdapat pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Dimana Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting 

bukan hanya untuk membina keterampilan komunikasi melainkan juga untuk 

kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan (Abidin, 2013: 6). Mengingat bahwa 

Bahasa Indonesia juga merupakan hal yang penting untuk kebutuhan siswa di 

dalam kehidupannya, siswa harus mampu memahami pembelajaran dan 

menguasai keterampilan yang terdapat dalam Bahasa Indonesia. 

Salah satunya yaitu keterampilan menulis, dimana menulis didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau mediannya (Suparno, 2006: 1.3). Keterampilan 

menulis sekolah dasar bisa dibilang belum memuaskan. Sebagian siswa masih 

kesulitan dalam menulis, yang dikarena oleh beberapa faktor antara lain 

kurangnya minat siswa dalam menulis, kurangnya pelatihan menulis bagi siswa 

serta rendahnya peran guru dalam membina siswa dalam menulis. Peran guru di 

sini seharusnya membina para siswa untuk berlatih menulis dalam merangkum 

bacaan yang bertujuan untuk menemukan inti bacaan secara optimal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru kelas III SD Negeri 3 

Wonogiri, kemampuan menulis dalam merangkum bacaan kelas III masih 

rendah yang dapat dilihat dari nilai ulangan harian yang kebanyakan nilainya 

masih di bawah KKM. Dan pada kenyataannya, siswa kurang memahami dan 

mengetahui isi bacaan. Hal itu dapat terjadi karena siswa dalam membaca 

kurang cermat sehingga sulit untuk menangkap dan menemukan ide pokok 

setiap paragraph pada sebuah bacaan. 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, permasalahan yang ditemukan 

di SD Negeri 3 Wonogiri ialah keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa 

masih rendah. Sehingga hal tersebut sedikit banyak berpengaruh pada hasil 

belajar siswa yang lain. Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu sistem 

pembelajaran yang menjadikan siswa termotivasi untuk menulis agar lebih baik. 
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Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Kelebihan tipe CIRC ini antara lain (a) 

CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah, (b) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena 

bekerja dalam kelompok, (c) Membantu siswa yang lemah, (d) Para siswa dapat 

memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya (Slavin dalam 

Suyitno Amin, 2005: 6). Salah satu kegiatan pokok dalam model pembelajaran 

tipe CIRC ini adalah menuliskan apa yang diketahui siswa dengan membuat 

prediksi atau menafsirkan isi bacaan atau cerita dengan memahami sebuah 

bacaan.  

Sesuai dengan uraian diatas peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Rangkuman Bacaan Melalui 

Penerapan Cooperative Learning Tipe CIRC Kelas III SD Negeri 3 Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2016/ 2017”. 

 

B. Perumusan Masalah 

a. Apakah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran Cooperative Learning 

tipe CIRC dari siklus pertama sampai siklus terakhir di SD Negeri 3 

Wonogiri tahun pelajaran 2016/2017? 

b. Apakah penerapan Cooperative Learning tipe CIRC dapat meningkatkan 

keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa kelas III SD Negeri 3 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui peningkatan kualitas keterampilan menulis rangkuman bacaan 

dari siklus pertama sampai siklus terakhir melalui penerapan Cooperative 

Learning tipe CIRC di SD Negeri 3 Wonogiri tahun pelajaran 2016/2017. 
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b. Meningkatkan keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa melalui 

penerapan Cooperative Learning Tipe CIRC kelas III SD Negeri 3 

Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam dua aspek, yaitu :  

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran 

dan pengetahuan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa pada 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

2) Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai 

keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa pada pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Dapat memberikan masukan bagi guru tentang penerapan 

Cooperative Learning Tipe CIRC untuk meningkatkan 

keterampilan menulis rangkuman bacaan siswa. 

2) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang 

baik dalam meningkatkan keterampilan menulis rangkuman bacaan 

bagi siswa. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi 

pelaksana peneliti yang lebih lanjut. 

 

 


