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ABSTRAK 

 
Setianingrum, bintari wahyu. 2013. Peningkatkan Keterampilan Menulis Kembali 

Isi Cerita melalui Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) Menggunakan Media Komik Siswa Kelas V SDN Sekaran 02. 

Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Nugraheti Sismulyasih SB, 

S.Pd., M.Pd. Pembimbing II: Deasylina da Ary, S.Pd., M.Sn. 

 

Terdapat permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN Sekaran 02 yaitu tentang 

keterampilan menulis siswa belum maksimal. Hal ini karena penggunaan model 

dan media pembelajaran yang tidak efektif dan kurang maksimal. Berdasarkan 

hasil nilai semester I tahun 2012/2013, hanya 8 dari 25 siswa yang mencapai 

KKM (32%). Maka perlu adanya perbaikan pembelajaran. 

 Masalah yang diteliti antara lain, bagaimana model pembelajaran CIRC 

menggunakan  media komik dapat meningkatkan aktivitas siswa pada siswa kelas 

V SDN Sekaran 02? Dan bagaimana model pembelajaran CIRC menggunakan 

media komik dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali isi cerita dengan 

pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada 

siswa kelas V SDN Sekaran 02? Adapun tujuan penelitian ini adalah, men-

deskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kembali isi 

cerita melalui model pembelajaran CIRC menggunakan media komik siswa kelas 

V SDN Sekaran 02 dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis 

kembali isi cerita dengan pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar melalui model pembelajaran CIRC menggunakan media 

komik siswa kelas V SDN Sekaran 02. 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas V SDN Sekaran 02. Teknik pegumpulan data menggunakan tes 

dan nontes. Analisis data terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan melalui model pembelajaran CIRC 

meningkatkan keterampilan menulis kembali Siswa SD kelas V. Terbukti dengan 

peningkatan pada aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 21 berkriteria 

baik, pada siklus II memperoleh skor 24,84 berkriteria baik dan siklus III  

memperoleh skor 25,64 berkriteria baik. Keterampilan menulis siswa pada siklus I 

memperoleh rata skor 2,69 dengan kriteria baik, siklus II memperoleh rata skor 

2,96 dengan kriteria baik dan siklus III memperoleh rata skor 3,14 dengan kriteria 

sangat baik. Persentase ketuntasan klasikal nilai hasil keterampilan menulis pada 

siklus I persentase 44%, siklus II persentase 72%, dan siklus II persentase 92%. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui model pembelajaran 

Cooperative  Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan media 
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komik dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis kembali isi 

cerita siswa kelas V SDN Sekaran 02. Berdasarkan hasil penelitian disarankan 

agar dalam meningkatkan kemampuan menulis, hendaknya diterapkan model dan 

media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga menumbuhkan 

semangat belajar siswa dan menggali potensi keterampilan berbahasa siswa. 

 

Kata kunci: menulis kembali isi cerita, model CIRC, media komik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ...................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN  .....................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .............................................................  iii 

PENGESAHAN KELULUSAN  .................................................................  iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ................................................................  v 

PRAKATA  ...................................................................................................  vi 

ABSTRAK  ...................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  .......................................................................................  xv 

DAFTAR DIAGRAM ..................................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN  ...............................................................................  xx 

BAB I  PENDAHULUAN  .........................................................................  1 

 1.1 Latar Belakang Masalah  ...........................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah .............................  6 

 1.2.1 Rumusan Masalah  ...........................................................  6 

 1.2.2 Pemecahan Masalah .........................................................  7 

1.3 Tujuan Penelitian   .....................................................................  7 

1.4  Manfaat Penelitian ....................................................................  8 

1.4.1 Manfaat Teoritis  ..............................................................  8 

1.4.2 Manfaat Praktis  ...............................................................  8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA   .....................................................................  10 

2.1 Kajian Teori   .............................................................................  10 

2.1.1 Hakikat Menulis  ..............................................................  10 

2.1.1.1 Pengertian Menulis  .............................................  10 

2.1.1.2 Tahapan Menulis  ................................................  10 

2.1.1.3 Manfaat Menulis  .................................................  12 

2.1.2 Menulis Kembali Isi Cerita  .............................................  12 

2.1.2.1 Pengertian Menulis Kembali Isi Cerita  ..............  12 



xi 
 

2.1.2.2 Langkah-Langkah Menulis Kembali Isi Cerita 

 Pembelajaran ......................................................  13 

2.1.3 Aktivitas Siswa dalam Keterampilan Menulis  ................  15 

2.1.4 Diksi atau Pilihan Kata  ...................................................   17 

2.1.5 Model Pembelajaran kooperatif  ......................................  20 

2.1.6 Model Kooperatif tipe CIRC  ..........................................  21 

2.1.7 Media Pembelajaran  .......................................................  26 

2.1.8 Media Komik  ..................................................................  27 

2.1.9  Penerapan Model Pembelajaran Cooperative, Integrated, 

Reading, and Composition (CIRC) Menggunakan Media 

Komik  .............................................................................  28 

2.2 Kajian Empiris  ..........................................................................  29 

2.3 Kerangka Berfikir  .....................................................................  31 

2.4 Hipotesis Tindakan  ...................................................................  35 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  .................................................  36 

3.1 Subjek Penelitian  ......................................................................  36 

3.2 Variabel Penelitian  ....................................................................   36 

3.3 Prosedur/Langkah-Langkah PTK  .............................................  36 

3.3.1 Perencanaan .....................................................................  36 

3.3.2  Pelaksanaan Tindakan .....................................................  37 

3.3.3 Observasi .........................................................................  37 

3.3.4  Refleksi ...........................................................................  38 

3.4 Siklus Penelitian ........................................................................  38 

3.4.1 Siklus Pertama  ................................................................  38 

3.4.1.1 Perencanaan .........................................................  38 

3.4.1.2  Pelaksanaan ........................................................  39 

3.4.1.3  Observasi ............................................................  40 

3.4.1.4  Refleksi ...............................................................  41 

3.4.2 Siklus Kedua  ...................................................................  41 

3.4.2.1 Perencanaan .........................................................  41 

3.4.2.2  Pelaksanaan Tindakan ........................................  41 



xii 
 

3.4.2.3  Observasi ............................................................  43 

3.4.2.4  Refleksi ...............................................................  43 

3.4.3 Siklus Ketiga  ...................................................................  43 

3.4.3.1  Perencanaan ........................................................  43 

3.4.3.2  Pelaksanaan Tindakan ........................................  44 

3.4.3.3  Observasi ............................................................  45 

3.4.3.4  Refleksi ...............................................................  45 

3.5  Data dan Cara Pengumpulan Data ............................................  46 

3.5.1 Sumber Data  ...................................................................  46 

3.5.1.1 Siswa ...................................................................  46 

3.5.1.2 Guru .....................................................................  46 

3.5.1.3 Data Dokumen .....................................................  46 

3.5.1.4 Catatan Lapangan ................................................  46 

3.5.2 Jenis Data  ........................................................................  46 

3.5.2.1 Data Kuantitatif ...................................................  46 

3.5.2.2 Data Kualitatif .....................................................  47 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data  ..............................................  47 

3.5.3.1 Teknik Tes ...........................................................  47 

3.5.3.2 Teknik Nontes .....................................................  48 

3.6  Teknik Analisis Data  ................................................................  49 

3.6.1 Kuantitatif  .......................................................................  50 

3.6.2 Kualitatif  .........................................................................  51 

3.7  Indikator Keberhasilan ..............................................................  54 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................  55 

4.1  Hasil Penelitian  ........................................................................  55 

4.1.1 Hasil Peneltian Siklus I ....................................................  55 

4.1.1.1  Deskripsi Pembelajaran Siklus I .........................  56 

4.1.1.1.1 Hasil aktivitas Siswa ..........................  56 

4.1.1.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa ....  61 

4.1.1.2  Hasil Nontes Siklus I ..........................................  67 

4.1.1.2.1 Hasil Dokumentasi .............................  68 



xiii 
 

4.1.1.2.2 Hasil Catatan Lapangan ....................  70 

4.1.1.2.3 Hasil Angket .......................................  71 

4.1.1.3  Refleksi ...............................................................  73 

4.1.1.4  Revisi ..................................................................  75 

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus II ................................................  76 

4.1.2.1  Deskripsi Pembelajaran Siklus II .......................  76 

4.1.2.1.1 Hasil Aktivitas Siswa ..........................  76 

4.1.2.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa ....  83 

4.1.2.2  Hasil Nontes Siklus II .........................................  89 

4.1.2.2.1 Hasil Dokumentasi .............................  89 

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Lapangan ....................  91 

4.1.2.2.3 Hasil Angket .......................................  92 

4.1.2.3  Refleksi ...............................................................  94 

4.1.2.4  Revisi ..................................................................  94 

4.1.3 Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa Siklus I dan II ...........  95 

4.1.4 Rekapitulasi Data Keterampilan Menuls Siswa SiklusI  

dan Siklus II .....................................................................  97 

4.1.5 Hasil Penelitian Siklus III ................................................  101 

4.1.5.1  Deskripsi Pembelajaran Siklus III ......................  101 

4.1.5.1.1 Hasil Aktivitas Siswa ..........................  101 

4.1.5.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa ....  107 

4.1.5.2  Hasil Nontes Siklus III .......................................  113 

4.1.5.2.1 Hasil Dokumentasi .............................  113 

4.1.5.2.2 Hasil Catatan Lapangan ....................  115 

4.1.5.2.3 Hasil angket........................................  116 

4.1.5.3  Refleksi ...............................................................  118 

4.1.5.4  Revisi ..................................................................  119 

4.1.6 Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III ....  120 

4.1.7 Rekapitulasi Data Keterampilan Menulis Siswa Siklus I, 

II, dan III ..........................................................................  121 

4.2 Pembahasan................................................................................  126 



xiv 
 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ........................................  126 

4.2.1.1 Hasil Aktivitas Siswa ..........................................  126 

4.2.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa .....................  130 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian ................................................  133 

BAB V PENUTUP ........................................................................................  135 

5.1 Simpulan ....................................................................................  135 

5.2 Saran ..........................................................................................  137 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................  139 

LAMPIRAN  .................................................................................................  142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa ......…….................................... 51 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan....................................................….................. 53 

Tebel 3.3 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa................................................... 53 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Siswa............................. 54 

Tabel 4.1 Hasil Aktivitas Siswa Siklus I ........................................................ 56 

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Keterampilan Aktivitas Siswa............................ 57 

Tabel 4.3 Hasil Keterampilan Menulis Siswa siklus I..................................... 61 

Tabel 4.4 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis........................................ 62 

Tabel 4.5 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus I..................... 66 

Tabel 4.6 Perbandingan Keterampilan Menulis Prasiklus, Siklus I, dan II..... 67 

Tabel 4.7 Data Angket Respon Siswa ............................................................ 72 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I.............................................. 76 

Tabel 4.9 Hasil Aktivitas Siswa Siklus II ....................................................... 77 

Tabel 4.10 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa................................................... 77 

Tabel 4.11 Hasil Keterampilan Menulis Siswa siklus II.......….................…... 83 

Tabel 4.12 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis........................................ 83 

Tabel 4.13 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus II........……... 87 

Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa prasiklus, 

Siklus I, dan Siklus II...................................................................... 
88 

Tabel 4.15 Data Angket Respon Siswa Siklus  II............................................. 92 

Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II.......................... 95 

Tabel 4.17 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa................................................... 96 

Tabel 4.18 Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis  Siklus I dan II.............. 97 

Tabel 4.19 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis........................................ 98 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Nilai Hasil Keterampilan Menulis Siklus I dan II...... 99 

Tabel 4.21 Hasil  Aktivitas Siswa Siklus III..................................................... 102 

Tabel 4.22 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa................................................... 102 

Tabel 4.23 Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus III ................................ 107 



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.24 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Siswa............................. 108 

Tabel 4.25 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus III........………........ 111 

Tabel 4.26 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus I, II, 

dan III.............................................................................................. 
112 

Tabel 4.27 Data Angket Respon Siswa............................................................. 117 

Tabel 4.28 Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis  Siklus I, II, dan III....... 120 

Tabel 4.29 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Siswa............................. 120 

Tabel 4.30 Rekap Hasil Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita.................. 122 

Tabel 4.31 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Siswa............................. 122 

Tabel 4.32 Rekapitulasi Nilai Hasil Keterampilan Menulis Siswa.................. 124 



xvii 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir ..................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Diagram 4.1  Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus I................................. 57 

Diagram 4.2 Data Hasil Keterampilan Menulis Siklus I.............................. 65 

Diagram 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus dan Siklus I.......... 67 

Diagram 4.4 Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I …….........……............. 76 

Diagram 4.5 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus II……........................ 78 

Diagram 4.6 Hasil Keterampilan Menulis Siklus II...................................... 86 

Diagram 4.7 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus, 

Siklus I, dan Siklus II............................................................... 
88 

Diagram 4.8 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II.................. 96 

Diagram 4.9 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II................. 97 

Diagram 4.10 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Menulis Siklus I 

dan II........................................................................................ 
98 

Diagram 4.11 Peningkatan Keterampilan Menulis Siklus I dan II ……........ 99 

Diagram 4.12 Rekapitulasi  Nilai Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I 

dan II........................................................................................ 
100 

Diagram 4.13 Rekapitulasi Aktivitas Siswa dan  Hasil Tes Keterampilan 

Menulis Siklus I dan II............................................................. 
101 

Diagram 4.14 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus III............................... 103 

Diagram 4.15 Hasil Keterampilan Menulis Siklus III.................................... 110 

Diagram 4.16 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I, 

Siklus II, dan Siklus III............................................................ 
112 

Diagram 4.17 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II.................. 121 

Diagram 4.18 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III..................... 121 

Diagram 4.19 Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Siswa..................... 123 

Diagram 4.20 Peningkatan Keterampilan Menulis Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III.................................................................................. 
123 

Diagram 4.21  Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I, 

II, dan III.................................................................................. 
125 



xix 
 

Diagram 4.22  Rekapitulasi Aktivitas Siswa dan  Keterampilan Menulis 

Prasiklus, Siklus I, II,  dan III.................................................. 
126 

Diagram 4.23  Peningkatan Ketercapaian Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan 

III............................................................................................. 
130 

Diagram 4.24 Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus I, II, 

dan III....................................................................................... 
132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Lampiran 2 

Lampiran 3 

Lampiran 4 

Lampiran 5 

Lampiran 6 

Lampiran 7 

Lampiran 8 

Lampiran 9 

Lampiran 10 

Lampiran 11 

Lampiran 12 

Lampiran 13 

Lampiran 14 

Lampiran 15 

Lampiran 16 

Lampiran 17 

Lampiran 18 

Lampiran 19 

Lampiran 20 

Lampiran 21 

Lampiran 22 

Lampiran 23 

Lampiran 24 

Lampiran 25 

Lampiran 26 

Lampiran 27 

Pedoman Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Siswa........................ 

Kisi-Kisi Instrumen ................................................................. 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa....................................... 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis.................................. 

Angket Respon Siswa............................................................... 

Catatan Lapangan..................................................................... 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I............................ 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II.......................... 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III....................... 

Hasil  Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ............................... 

Hasil  Observasi Aktivitas Siswa Siklus II............................... 

Hasil  Observasi Aktivitas Siswa Siklus III ............................. 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa.......................... 

Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus I............................. 

Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus II............................ 

Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus I............................. 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis................................ 

Data Awal Sebelum Tindakan.................................................. 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Keterampilan Menulis................. 

Catatan Lapangan Siklus I........................................................ 

Catatan Lapangan Siklus II....................................................... 

Catatan Lapangan Siklus III..................................................... 

Dokumentasi............................................................................. 

Surat Ijin Penelitian.................................................................. 

Surat Bukti Penelitian............................................................... 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)....................................... 

Hasil Evaluasi Siswa................................................................. 

143 

145 

147 

152 

156 

157

158 

176 

189 

201 

203 

205 

207 

208 

210 

212 

214 

215 

216 

218 

220 

222 

224 

231 

232 

233 

234 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasal 37 Ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 salah 

satunya wajib memuat bahasa. Mengacu pada undang-undang tersebut, maka 

mata pelajaran bahasa wajib diberikan pada siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, mata 

pelajaran bahasa Indonesia harus mencakup beberapa standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan sekolah dasar, bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik, dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk me-

ningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia (BNSP, 

2006:317). 

Mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di semua jenjang pendidikan 

formal. Adapun tujuan utamanya adalah siswa mampu berkomunikasi dengan 
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bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis. Selain itu, siswa dapat 

mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, 

motif serta menumbuh kembangkan setiap penghargaan terhadap budaya, nilai-

nilai, dan hasil karya bangsa sendiri (Depdiknas, 2006). 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak hanya diarahkan 

untuk meningkatkan pengetahuan saja, namun sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa. Dalam  hal ini siswa dituntut untuk 

menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan dengan baik 

dan benar. Keterampilan membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar 

yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar dalam rangka meningkatkan 

aktivitas komunikasi maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

jenjang pendidikan berikutnya. Keterampilan menulis memang harus diterap-

kan kepada siswa sekolah dasar di kelas rendah, sehingga siswa terlatih ke-

mampuan menulisnya dan lebih siap untuk menulis di kelas tinggi.  

Pokok-pokok tentang standardisasi pendidikan nasional sudah tercantum 

dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006. Namun, apabila dalam pelaksanaan 

pembelajaran terdapat suatu ketidakmaksimalan atau ketidaksesuaian dengan 

standardisasi tersebut maka perlu adanya suatu evaluasi atau tindakan tertentu 

agar proses pembelajaran berjalan sesuai standar yang telah ditentukan pada 

standar isi. Temuan Depdiknas (2007) menunjukkan bahwa masih banyak per-

masalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam 

menerapkan pembelajaran lebih menekankan  pada metode yang kurang meng-

aktifkan siswa, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang meng-
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optimalkan media pembelajaran. Sehingga siswa kurang kreatif dalam pem-

belajaran. 

Keadaan tersebut terjadi pada pembelajaran menulis di kelas V SDN 

Sekaran 02. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 29 Agustus 

2012, peneliti menemukan ada beberapa kendala atau masalah yang ditimbul-

kan baik oleh model yang digunakan dalam proses pembelajaran maupun oleh 

siswanya. Sebagian besar siswa kurang aktif saat proses pembelajaran ber-

langsung. Dan kurangnya pemahaman konsep yang diterima siswa menyebab-

kan hasil keterampilan menulis siswa rendah. Serta dalam penggunaan strategi, 

teknik, serta media yang kurang menarik membuat siswa bosan dan kurang 

tertarik, sehingga minat belajar siswa pun cenderung rendah.  

Berdasarkan hasil refleksi dengan tim kolaborasi terdapat beberapa 

masalah yang mempengaruhi rendahnya keterampilan menulis siswa diantara-

nya: 1) rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menulis bahasa 

Indonesia, aktivitas belajar siswa cenderung rendah; 2) ketidakmampuan siswa 

dalam menuangkan dan mengembangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulis-

an; dan 3) ketidakmampuan siswa pengorganisasian tulisan bermakna. Kondisi 

ini terungkap dari pengamatan selama berlangsungnya aktivitas proses pem-

belajaran keterampilan menulis dan dari evaluasi hasil belajar  siswa dalam 

membuat tulisan. Keadaan tersebut didukung dengan hasil perolehan nilai 

siswa kelas V SDN Sekaran 02 menunjukkan hasil tes formatif  bahasa 

Indonesia semester I tahun ajaran 2012/2013 masih kurang memuaskan. 

Dengan siswa Kelas V SDN Sekaran 02 berjumlah 25 anak, ada 17  siswa 
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(68%) mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 8 siswa (32%) yang men-

capai nilai di atas KKM. 

Dari data hasil observasi yang diperoleh tersebut, perlu adanya upaya 

untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia agar keterampilan menulis 

siswa meningkat. Hal itu dapat dimulai dengan adanya peningkatan pada peng-

gunaan model belajar dan media yang digunakan sehingga dapat memotivasi 

siswa dalam belajar, yaitu dapat diupayakan dengan mengembangkan model-

model pembelajaran inovatif. Sehingga dapat memicu aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

aktivitas dan keterampilan menulis siswa. 

Melihat hasil pembelajaran seperti tersebut di atas peneliti bersama tim 

kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki 

keterampilan  menulis  siswa dengan meningkatkan aktivitas siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan salah 

satu model yang diharapkan bisa meningkatkan keterampilan  siswa yaitu  

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 

bantuan komik sebagai medianya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition  (CIRC) termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu  membaca dan 

menulis (Slavin, 2011:8),  yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan  

lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar. Model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative  Integrated 
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Reading  and Composition  (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan akademik 

siswa terutama dalam aspek pemahaman terhadap bacaan yang nantinya akan 

sangat berpengaruh dalam kemampuan menulis siswa. Selain itu keterampilan 

sosial siswa juga akan berkembang karena pembelajaran CIRC berbasis pada 

pembelajaran kooperatif. 

Komik sebagai media pembantu yang digunakan disini adalah untuk 

menambah daya tarik siswa dalam belajar. Serial komik sangat erat kaitannya 

dengan kartun. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan 

dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca 

(Nana Sudjana, 2009:63). Sehingga dengan komik membuat siswa merasa 

senang dan lebih tertarik untuk membaca yang akan lebih memotivasi mereka 

dalam belajar. 

Supardi (2009) melakukan penelitian berjudul ”Peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika dalam menyelesaikan soal cerita melalui model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  pada 

siswa kelas IV di SDN Jondang I”. Berdasarkan beberapa penelitian yang di-

lakukan  dapat disimpulkan siklus I pada aspek keterampilan menulis masih 

rendah, aktivitas siswa masih kurang dan hasil belajar siswa rata-rata 61,57 

atau mencapai KKM 55,2%. Pada siklus II didapatkan keterampilan guru sudah 

baik dan hasil belajar siswa rata-rata 70,16 atau mencapai KKM 96,6%. 

Sehingga hasil belajar dapat meningkat melampaui batas ketuntasan KKM 

yang diharapkan 85%. 
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Dari hasil penelitian di atas, dapat digunakan sebagai pendukung pe-

laksanaan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Oleh karena itu perlu di-

laksanakan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki dan meningkatkan  

keterampilan menulis kembali isi cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

di  SDN Sekaran 02. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengkaji 

masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media Komik 

Siswa Kelas V SDN Sekaran 02”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, dapat  

diketahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perumusan masalah yang akan 

peneliti kemukakan adalah: “apakah model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik 

dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali isi cerita pada siswa kelas 

V SDN Sekaran 02?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

kembali isi cerita melalui model pembelajaran Cooperative Integrated 
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Reading  and Composition (CIRC) menggunakan media komik pada siswa  

kelas V SDN Sekaran 02? 

2) Bagaimana peningkatkan keterampilan menulis kembali isi cerita dengan 

pilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik pada siswa kelas V SDN 

Sekaran 02? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat di-

lakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan  model pembelajaran 

kooperatif tipe Cooperative  Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Berikut langkah-langkah model pembelajaran CIRC (Suprijono, 2010:130). 

(1) Guru membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang. 

(2) Memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembelajaran. 

(3) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping.  

(4) Kemudian siswa menuliskannya pada lembar kertas. 

(5) Peserta didik mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

(6) Guru membuat kesimpulan bersama peserta didik dalam kelas. 

(7) Penutup.  

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

menulis kembali isi cerita dengan model pembelajaran Cooperative Integrated 
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Reading and Composition (CIRC) menggunakan media komik siswa kelas V 

SDN Sekaran 02. 

Adapun tujuan khususnya adalah:  

1) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

kembali isi cerita dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan media komik 

pada siswa  kelas V SDN Sekaran 02. 

2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis kembali isi cerita 

dengan pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dengan model pembelajaran  Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik pada siswa kelas V SDN 

Sekaran 02. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoretis dan praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, model pembelajaran Cooperative  Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dengan media komik mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya bagi peningkatan keterampilan 

menulis siswa sehingga dapat menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian-

penelitian selanjutnya. Selebihnya menambah hasanah bagi dunia pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1.4.2.1 Bagi Guru 

Implementasi model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan media komik di SD/MI diharapkan dapat men-

dorong para guru agar dapat mengadakan modifikasi pembelajaran dengan 

menerapkan dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat tercipta 

suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dengan 

metode dan model yang bervariasi. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan media komik maka diharapkan dapat 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan barunya pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dalam penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC), mampu memahami konsep-

konsep dalam pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui kegiatan mem-

baca dan menyimak bacaan yang diintegrasikan secara bersama dalam 

kelompok, serta dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dalam belajar se-

hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik dalam lingkungan sekolah 

dapat menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada 

kualitas pembelajaran di sekolah serta dapat memberikan kontribusi yang lebih 

baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Menulis 

2.1.1.1 Pengertian Menulis 

Tarigan (2008:3-4) menjelaskan pengertian menulis sebagai kegiatan 

yang bersifat aktif-produktif. Menulis adalah penyampaian pesan yang di-

lakukan secara tertulis kepada pihak lain. Menurut Suparno dan Yunus 

(2007:1.3) menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian 

pesan (berkomunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Santoso, dkk. (2008:6.14) mengemukakan bahwa menulis dapat di-

anggap sebagai proses ataupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. 

Berdasarkan beberapa pengertian menulis yang dikemukakan para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan. 

2.1.1.2 Tahapan Menulis 

Suparno dan Yunus (2007:1.14) menyatakan bahwa sebagai proses, 

menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan beberapa 

fase, yaitu tahap prapenulisan (persiapan), tahap penulisan (pengembangan isi 

karangan), dan tahap pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan 

tulisan).  
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a. Tahap Prapenulisan 

 Pada tahap ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat 

kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan 

penulis (Suparno dan Yunus, 2007:1.16). Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam 

menulis sehingga apa yang ingin ditulis dapat disajikan dengan baik. Pada 

fase prapenulisan terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan 

sasaran, mengumpulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta meng-

organisasikan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka karangan (Suparno 

dan Yunus, 2007:1.16). 

b. Tahap Penulisan 

Pada fase penulisan terdapat aktivitas mengembangkan butir demi butir 

ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan 

atau informasi yang telah dipilih dan dikumpulkan (Suparno dan Yunus, 

2007:1.22). 

c. Tahap Pascapenulisan 

Suparno dan Yunus (2007) mengemukakan bahwa pada fase pasca-

penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang 

dihasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan revisi (perbaikan).  

Berdasarkan hasil penyuntingan, maka kegiatan revisi atau perbaikan 

karangan dilakukan. Kegiatan revisi dapat berupa penambahan, pengganti-

an, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur 

karangan (Suparno dan Yunus, 2007:1.25). Kegiatan penyuntingan dan per-
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baikan karangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Suparno dan Yunus, 2007:1.25) . 

(1) Membaca keseluruhan karangan. 

(2) Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan catatan bila 

ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan atau disempurnakan. 

(3) Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. 

2.1.1.3 Manfaat menulis 

Dengan menulis kita memiliki banyak manfaat. Manfaat menulis di-

antaranya (Suparno dan Yunus, 2007:1.4) yaitu: 

a. peningkatan kecerdasan, 

b. pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 

c. penumbuhan keberanian, dan  

d. pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

Jadi menulis memiliki manfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya 

inisiatif maupun kreativitas, penumbuh keberanian yang mendorong kemampu-

an dalam mengumpulkan informasi. 

2.1.2 Menulis Kembali Isi Cerita 

2.1.2.1 Pengertian Menulis Kembali Isi Cerita 

Menulis sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (berkomunikasi) 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (Suparno dan 

Yunus, 2007:1.3). 

Selanjutnya yang dimaksud dengan kemampuan menulis kembali cerita 

adalah kemampuan atau kesanggupan siswa untuk menulis kembali gambaran 
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isi cerita yang telah dibacanya dari awal hingga akhir cerita ke sebuah tulisan 

(Amin:2012).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis kembali isi cerita adalah suatu 

kegiatan penyampaian pesan menggunakan bahasa tulis untuk menggambarkan 

kembali isi cerita yang telah dibaca. 

2.1.2.2 Langkah-Langkah Menulis Kembali Cerita 

Adapun langkah-langkah menulis kembali cerita yang telah dibaca  yaitu 

sebagai berikut (Elly, 2011). 

a. Membaca cerita dan membuat simpulan isi cerita 

Setelah membaca cerita tersebut tulislah judul, tokoh utama cerita, watak 

tokoh utama, dan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemudian 

menulis simpulan isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa yang mudah di-

pahami. 

Simpulan merupakan intisari atau bagian ringkas yang mengungkapkan 

gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberi 

penekanan ide pokok atau gagasan sentral serta penyelesaian dari per-

masalahan yang diungkapkan. Langkah membuat simpulan diantaranya 

dengan membaca terlebih dulu cerita, mengidentifikasi ide pokok cerita 

kemudian menyimpulkan gagasan utama berdasarkan ide pokok cerita 

tersebut. 
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b. Menentukan pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

Menentukan pokok-pokok isi cerita dapat dilakukan dengan menganalisis 

bagian-bagian penting dari cerita tersebut atau dengan cara menentukan ide-

ide pokok cerita kemudian menuliskan ide-ide pokok tersebut. 

Ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama yang mengandung 

pokok persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok di awal paragraf 

(deduktif), akhir paragraf (induktif), awal dan akhir paragraf (deduktif-

induktif), dan menyebar di seluruh kalimat (paragraf narasi dan deskripsi). 

Ide pokok dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat 

topik. Ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut 

juga kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan 

mudah. 

c. Menulis kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa sendiri dengan 

pilihan kata yang tepat 

Setelah menulis pokok-pokok isi cerita, kemudian kembangkan pokok-

pokok dari isi cerita tersebut dengan pilihan kata yang tepat dalam kalimat 

yang jelas dan efektif menjadi kerangka cerita. Lengkapi dan rangkai 

kerangka cerita menjadi cerita yang utuh. Dan perbaiki cerita yang telah 

utuh tersebut dengan memperbaiki ejaan, tanda baca, dan tata bahasanya. 

Menulis merupakan kesanggupan dan kemampuan siswa dalam meng-

ungkapkan pikiran dan idenya yang kemudian dituangkannya dalam sebuah 

tulisan. Dalam menulis kemampuan dan aktivitas siswa sangat berpengaruh 

terhadap hasil tulisan yang dibuatnya. Tidak semua orang maupun siswa 
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dapat menulis dengan baik karena mereka yang belum bisa menulis dengan 

baik kemungkinan adalah mereka yang belum menggunakan kemampuan 

dan aktivitasnya secara maksimal serta belum melibatkan dirinya secara 

penuh untuk mengorganisasikan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi 

menulis memerlukan kemampuan, aktivitas dan pengorganisasian pe-

ngetahuannya secara penuh untuk mendapatkan hasil tulisan yang baik. 

Dari pengertian dan langkah-langkah menulis kembali isi cerita dapat di-

simpulkan antara lain: a) membuat simpulan isi cerita; b) menentukan 

pokok isi cerita; c) menulis cerita dengan bahasa sendiri; dan d) menulis 

menggunakan pilihan kata yang tepat.     

Menurut Aries (2011:138) dalam penilaian sebuah karangan terdapat  

lima komponen yang dinilai meliputi, (1) isi; (2) organisasi; (3) kosakata; 

(4) pengembangan bahasa; dan (5) mekanik.  

Berkaitan dengan penulisan menulis kembali isi cerita, maka peneliti 

menggunakan indikator kriteria penilaian keterampilan menulis ini meliputi: 

isi, mekanik, organisasi, kosa-kata, dan pengembangan bahasa. 

2.1.3 Aktivitas Siswa dalam Keterampilan Menulis 

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa 

dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Banyak 

jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajar-

an. Berkenaan dengan hal tersebut (Hamalik, 2011:172-173) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut: 
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a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, mem-

perhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan per-

cobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat, me-

mecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kembali isi cerita meliputi: 

kegiatan visual (membaca dan melihat gambar), kegiatan lisan (mengemuka-

kan pendapat, diskusi), kegiatan mendengarkan (mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok), kegiatan menulis (menulis kembali isi cerita), dan 

kegiatan emosional (minat, berani, dan tenang).  
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Adapun indikator aktivitas siswa dalam keterampilan menulis kembali isi 

cerita yang akan diamati dalam penelitian ini adalah: 1) siap mengikuti proses 

pembelajaran (aktivitas emosional); 2) menanggapi apersepsi guru (aktivitas 

visual, mendengakan, lisan, dan mental); 3) aktif bertanya dan menjawab per-

tanyaan (aktivitas mendengarkan, mental, visual, dan lisan); 4) memperhatikan 

penjelasan guru (aktivitas mendengarkan, visual, dan mental); 5) aktif dalam 

diskusi kelompok (aktivitas mental); 6) aktif menjalankan tugas kelompok 

(aktivitas mental dan gerak); 7) melaporkan hasil diskusinya (aktivitas lisan, 

mendengarkan, mental, dan emosional; 8) aktif mengemukakan pendapat 

(aktivitas mental, lisan, dan emosional); dan 9) aktif mengerjakan tugas yang 

diberikan (aktivitas emosional, gerak, mental, dan menulis). 

2.1.4 Diksi atau pilihan kata 

Menurut fachruddin (1988:101) yang dimaksud dengan istilah diksi ialah 

pilihan dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan 

yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Meskipun pola kalimat pada 

setiap bahasa sangat terbatas jumlahnya, namun realisasinya dapat dikatakan 

tidak terbatas, karena pola yang sedikit itu dapat diisi dengan berbagai jenis 

dan rangkaian kata, sesuai dengan maksud penutur atau penulis. 

Di dalam sebuah karangan, diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata 

pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti 

pilih memilih kata melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau men-

ceritakan peristiwa tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-

ungkapan dan sebagainya. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi yang ber-
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talian dengan ungkapan-ungkapan individu atau karakteristik, atau memiliki 

nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2010:23). 

Dalam penulisan karangan, penulis harus memperhatikan ketepatan 

pilihan kata agar pembaca dapat memahami karangan dengan jelas. Ketepatan 

pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan 

gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca, seperti yang dipikirkan 

atau dirasakan oleh penulis (Keraf, 2010: 87). 

Adapun fungsi pilihan kata atau diksi adalah Untuk memperoleh ke-

indahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih 

jelas, jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata ber-

tujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau 

pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata ber-

tujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan 

kata dan kalimat agar terasa lebih indah.  

Dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalan 

cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan 

latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Berikut syarat-

syarat keefektifan diksi: pendayagunaan kata pada dasarnya berkisar pada dua 

persoalan pokok, yaitu ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah 

gagasan, hal atau barang yang akan dimanfaatkan, dan kesesuaian atau ke-

cocokkan dalam mempergunakan kata-kata tadi (keraf, 2010:87). 
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1) Ketepatan Pemilihan Kata 

Ketepatan mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan 

gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti 

apa yang dirasakan penulis/pembaca. Beberapa butir berikut batasan agar 

mencapai ketepatan pilihan kata (keraf, 2010:87), diantaranya adalah: 

a) dapat membedakan antara denotasi dan konotasi, 

b) dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim, 

c) dapat membedakan kata kata yang hampir mirip dalam ejaannya, 

d) dapat membedakan dengan tepat makna kata–kata abstrak, 

e) waspadai penggunaan akhiran asing, 

f) dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat, dan 

g) dapat membedakan antara kata-kata umum dan kata-kata khusus. 

Pada jenjang sekolah dasar hanya beberapa batasan saja yang digunakan 

karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan materi pembelajaran yang 

diajarkan 

2) Kesesuaian 

Menurut Gorys Keraf (2010:103-104) kesesuaian diksi mempersoalkan 

apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak 

suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan agar kata-kata yang dipergunakan tidak meng-

ganggu suasana atau menimbulkan ketegangan antara penulis atau pem-

bicara dengan para pendengar atau pembaca. Syarat-syarat tersebut adalah: 
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a) Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandard dalam suatu  

situasi formal, 

b) Gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus  saja. Dalam situasi 

yang umum hendaknya penulis dan pembicara mempergunakan kata-kata 

popular, 

c) Hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum,  

d) Dalam penulisan jangan mempergunakan kata percakapan, 

e) Hindarilah ungkapan-ungkapan usang (idiom yang mati), dan 

f) Jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diksi merupakan peng-

gunaan atau pilihan kata secara tepat yang digunakan oleh penulis dalam 

imajinasinya yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Dalam lingkup sekolah 

dasar yang digunakan diantaranya: ketepatan pemilihan kata dan kesesuaian 

dalam menggunakan kata disesuaikan dengan perkembangan materi di 

sekolah dasar. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Robert E.Slavin (2011), pembelajaran kooperatif diaplikasikan 

untuk semua jenis kelas: kelas khusus untuk anak berbakat, pendidikan khusus, 

kecerdasan rata-rata dan sangat diperlukan dalam kelas heterogen dengan ber-

bagai tingkat kemampuan. 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di-

tentukan (Hamdani, 2011:30). 
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Tiga konsep penting yang menjadi central model cooperative learning 

menurut Slavin (2011:10) sebagai berikut. 

1) Team Reward, yang berarti suatu tim akan memperoleh penghargaan jika 

tim tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan. 

2) Individual accountability, yang berarti kesuksesan tim tergantung pada 

belajar secara individu dari masing-masing anggota tim. Untuk memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok memahami masalah yang dipelajari, dan 

mampu menyelesaikan kuis/ulangan secara mandiri, maka anggota tim 

harus saling membantu dalam menguasai masalah yang dipelajari. 

3) Equal opportunities for succes, yang berarti setiap anggota tim memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberi kontribusi bagi kesuksesan tim 

dengan perkembangan masing-masing anggota dalam pencapaian hasil 

belajar.  

Banyak macam kegiatan belajar kelompok, yang mengembangkan kerja 

sama dan komunikasi antar anggota kelompok. Tipe cooperative learning 

menurut  Slavin diantaranya: a) Student Team-Achievement Divisions (STAD); 

b) Team Game Tournment (TGT); c) jigsaw; d) Team Accelerated Instruction 

(TAI); e) Cooperative Integrated Reading and composition (CIRC).   

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif tipe CIRC 

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC pertama kali dikembangkan oleh 

Robert E. Slavin dkk. Alasan utama pengembangan model ini karena ke-

khawatiran mereka terhadap pengajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa 

oleh guru masih dilakukan secara tradisional. 
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Model Pembelajaran CIRC merupakan singkatan dari Cooperative 

Integrated Reading and Composition, termasuk salah satu model cooperative 

learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu mem-

baca dan menulis,  yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap 

untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. 

Menurut Slavin (2011:200) model Cooperative Integrated Reading, and 

Composition (CIRC) merupakan sebuah program yang komprehensif untuk 

mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada kelas tinggi di 

sekolah dasar. Tujuan utama dari model Cooperative Integrated Reading and 

Compotition (CIRC) menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu para 

siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan 

secara luas.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa CIRC atau kooperatif terpadu membaca 

dan menulis merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa 

Indonesia membaca dan menemukan ide pokok, pokok pikiran atau tema 

sebuah wacana/kliping (Slavin, 2011). 

2.1.6.1 Unsur Unsur program model CIRC 

Unsur-unsur program model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) terdiri dari 3 unsur penting: kegiatan-kegiatan dasar 

terkait, pengajaran langsung pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa 

dan menulis terpadu. Dalam semua kegiatan ini para siswa bekerja dalam tim-

tim yang heterogen. Semua kegiatan mengukuti siklus reguler yang melibatkan 

presentasi dari guru, latihan tim, latihan independent, prapenilaian teman, 
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latihan tambahan, dan tes. Unsur utama dari model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) adalah sebagai berikut (Steven-Slavin, 

2010). 

1) Kelompok membaca 

Jika menggunakan kelompok membaca, para siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang berdasarkan tingkat 

kemampuan membaca mereka, yang dapat ditentukan oleh guru. Atau jika 

tidak, diberikan pengajaran kepada seluruh kelas. 

2) Tim 

Para siswa dibagi ke dalam pasangan dalam kelompok membaca mereka, 

dan selanjutnya pasangan-pasangan tersebut dibagi ke dalam tim yang 

terdiri dari pasangan-pasangan dari 2 kelompok membaca atau tingkat.  

3) Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan cerita 

Para siswa menggunakan baik bahan bacaan dasar maupun novel. Cerita 

diperkenalkan dan didiskusikan dalam kelompok membaca yang diarahkan 

guru. 

Dapat disimpulkan unsur utama model CIRC adalah adanya kelompok 

membaca yang mana disetiap kelompok anggotanya bergantian saling mem-

bacakan cerita. Di mana dalam proses membaca tersebut siswa dalam 

kelompok mengikuti setiap bacaan yang dibacakan anggota dalam kelompok 

sehingga semua anak memahami isi cerita yang dibacakan. Setelah memper-

kenalkan cerita, siswa dalam tim atau kelompok bekerja sama untuk me-
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lakukan kegiatan yang berhubungan dengan cerita, dalam penelitian ini adalah 

menulis kembali isi cerita. 

2.1.6.2 Langkah-langkah Penggunaan  model CIRC 

Langkah-langkah penggunaan model CIRC adalah sebagai berikut 

(Suprijono, 200:130):  

1) membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara heterogen;  

2) guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembelajaran; 

3) siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 

kertas; 

4) mempresentasikan/membacakan hasil kelompok;  

5) guru membuat kesimpulan bersama; dan 

6) Penutup 

Dari langkah di atas dapat disimpulkan bahwa langkah model pem-

belajaran CIRC adalah terdiri atas pembentukan kelompok, pengenalan bacaan 

oleh guru, kerja sama menemukan ide pokok, memberi tanggapan hasil kerja 

kelompok lain, mempresentasikan hasil diskusi dan membuat kesimpulan ber-

sama serta penutup. 

Pembelajaran CIRC merupakan model Cooperative Learning yang 

mana siswa belajar dalam bentuk tim/kelompok yang memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara 

penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis. Selain itu juga 

meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan berfikir kritis, me-
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numbuhkan hubungan persahabatan, dan membantu siswa menghargai pokok 

pikiran orang lain. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran akan mengalami 

hambatan, yang mana hambatan tersebut berasal dari berbagai aspek. Baik dari 

langkah pelaksanaan maupun dari faktor siswanya. Beberapa hambatan yang 

ditimbulkan pada pelaksanaan model CIRC diantaranya: a) membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit; b) sulit mengatur kelas untuk diam sehingga suasana 

kelas cenderung ramai; c) adanya pendapat yang sama sehingga hanya 

sebagian saja yang tampil, dan banyak siswa yang kurang aktif; d) pada saat 

dilakukan presentasi  terjadi kecenderungan hanya siswa pintar saja yang 

secara aktif tampil menyampaikan pendapat dan gagasan (Nurkhosun,2011). 

Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) guru harus pandai mengatur waktu seefektif mungkin dan 

menguasai kondisi kelas agar pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

ini dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan kelas yang baik akan mem-

pengaruhi kondisi kelas yang kondusif. Dalam pelaksanaan pembelajaran ter-

utama kegiatan presentasi dan mengemukakan pendapat, hanya beberapa siswa 

yang aktif dan mau berpartisipasi, selebihnya pasif dan hanya mendengarkan. 

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya melakukan teknik yang membuat 

siswa aktif, yaitu memberikan tugas kepada siswa yang dilakukan dalam 

langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CIRC ini yakni 

masing-masing siswa diberi tugas, dimana tugas tersebut harus dipertanggung-

jawabkan oleh masing-masing siswa dalam kelompok. Jadi mau tidak mau 
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siswa harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan 

presentasi hanya siswa tertentu saja yang aktif, agar keaktifan siswa mendekati 

maksimal, guru memberi tugas bagi anggota kelompok yang tidak melakukan 

presentasi, secara bergantian memberi tanggapan kepada kelompok lain yang 

sedang melakukan presentasi di depan kelas sehingga dapat mengoptimalkan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2.1.7 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang per-

hatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk men-

capai tujuan belajar (Daryanto, 2010:60). 

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam peng-

ajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya (Nana Sudjana,2009:2). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan media pembelajaran merupa-

kan sesuatu yang berguna untuk menyampaikan pesan kepada pebelajar yang 

diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Beberapa kegunaan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut:1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; 3) menimbulkan 

gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; 4) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya; 5) memberi rangsangan yang sama, mem-



27 

 
 

persamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama; 6) proses pem-

belajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajar-

an (Daryanto, 2010:5). 

Maka media pembelajaran sangat penting karena sangat membantu demi 

kelancaran proses pembelajaran dan memudahkan siswa menyerap dan me-

mahami konsep yang diajarkan. 

2.1.8 Media Komik 

Komik atau serial komik sangat erat hubungannya dengan kartun. Komik 

banyak ditemukan di negara kita. Komik dapat didefinisikan sebagai suatu 

bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita 

dalam urutan yang erat dihubungankan dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca (Nana Sudjana, 2009:64).  

Komik terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung. Cerita-ceritanya 

mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat segera mengidentifikasikan diri-

nya melalui perasaan serta tindakan dari perwatakan-perwatakan tokoh utama-

nya. Cerita-ceritanya ringkas dan menarik pehatian, dilengkapi dengan aksi, 

bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-buku, komik dibuat lebih hidup 

serta diolah dengan pemakaian utama secara bebas. 

Kelebihan komik yang lainnya adalah penyajiannya mengandung unsur 

visual dan cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca 

terlibat secara emosional sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya 
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hingga selesai. Hal inilah yang menginspirasi komik yang isinya materi-materi 

pelajaran (Daryanto, 2010:116). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan komik merupakan 

suatu bentuk kartun yang berupa gambar yang memerankan suatu cerita yang 

dirancang untuk memberikan hiburan. Penggunaaan komik sebagai media 

pengajaran yang dipadukan dengan model pembelajaran Cooperative, 

Integrated Reading and Composition (CIRC) akan menjadi alat pembelajaran 

yang efektif. Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana anak membaca-

nya tanpa harus dibujuk. Dengan dipadukan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan komik dapat ber-

fungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat baca siswa, yang juga 

akan memotivasi siswa lebih giat belajar. 

2.1.9 Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) Menggunakan Media Komik 

Penerapan model CIRC menggunakan media komik dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1) Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang secara (heterogen) 

2) Guru memberikan wacana yang berbentuk komik sesuai dengan topik 

pembelajaran. 

3) Siswa bergantian membaca cerita dengan keras bersama pasangan 

kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, bergiliran untuk setiap paragraf. 

4) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok dan memberi tanggapan 

terhadap wacana yang berbentuk komik dan ditulis pada lembar kertas. 
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5) Siswa merangkum poin-poin dari bacaan. 

6) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa 

sendiri. 

7) Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

8) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

9) Penutup. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia tahun 2007 pada siswa kelas III 

SD dengan Judul “Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui 

Media Komiks Strips dengan model Cooperative, Integrated Reading and 

Composition (CIRC) Pada Siswa Kelas III SDN 02 Leyangan Grobogan”. 

Hasil penelitian menunjukkan melalui media komik strips dengan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) keterampilan mem-

baca pemahaman siswa mengalami peningkatan. Hasil tes siklus I menunjuk-

kan nilai rata-rata kelas sebesar 67,69. Siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 

menjadi 75,38 atau mengalami peningkatan sebesar 7,69. Selain itu perilaku 

siswa juga mengalami perubahan setelah mengikuti pembelajaran, siswa siklus 

I cenderung berperilaku negatif dan meremehkan penjelasan guru berubah 

menjadi senang, aktif, dan serius dalam materi yang diberikan guru. 

Fahrurrozi (2007)  yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis 

Melalui Metode Quantum Learning di Sekolah Dasar”. Perspektif Ilmu 

Pendidikan. VIII (16): 32-40. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

peningkatan pembelajaran menulis karangan dilihat dari jumlah ragam kosa 
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kata, struktur kalimat, ide dan gagasan, serta penggunaan tanda baca dan huruf 

kapital. Pada siklus I hasil yang didapat adalah 58,54%. Pada siklus II hasil 

yang didapat adalah 69,37%. Selanjutnya di siklus III hasil yang didapat adalah 

76,77%. 

Penelitian yang dilakukan Najati (2010) yang berjudul “ Keterampilan 

Menulis Kembali Isi Dongeng Menggunakan Media Komik pada Siswa Kelas 

VII MTs Negeri Klirong Tahun Pelajaran 2011/2012. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan hasil menunjukkan pada saat pra tindakan, nilai rata-rata 

menulis kembali isi dongeng masih rendah yaitu 58,3. Pada siklus I, nilai rata-

rata kelas meningkat yaitu 76,7. Pada siklus II, nilai rata-rata mencapai 84,0. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa siswa sudah mampu 

menulis kembali dongeng dengan baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keteranpilan menulis dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik. Maka dari itu penelitian-

penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung untuk melaksanakan 

penelitian yang akan dilaksanakan peneliti sehingga menambah khasanah 

pengembangan pengetahuan dalam aspek keterampilan berbahasa khususnya 

menulis. Dlam hal ini untuk meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan 

menulis kembali isi cerita pada siswa kelas V SDN Sekaran 02 melalui model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 
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2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Menulis didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(berkomunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya 

(Suparno dan Yunus 2007:1.3). 

Menulis kembali cerita adalah kemampuan atau kesanggupan siswa 

untuk menulis kembali gambaran isi cerita yang telah dibacanya dari awal 

hingga akhir cerita ke sebuah tulisan. 

Keterampilan menulis kembali isi cerita menekankan pada keterampilan 

berfikir siswa dalam mengungkapkan kembali isi cerita yang telah dibaca ke-

dalam suatu tulisan dengan bahasanya sendiri. Siswa dituntut agar mereka me-

mahami suatu bacaan dan dari hasil pemahaman tersebut mereka tuangkan 

dalam sebuah tulisan dengan bahasa dan perbendaharaan kata yang mereka 

miliki. Sehingga akan terlihat bagaimana siswa itu dapat menulis dengan baik 

atau tidak dari banyaknya kosakata yang mereka miliki. 

Permasalahan yang terjadi di SDN Sekaran 02 terjadi antaranya siswa 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kurang menariknya model dan 

media yang digunakan. Sehingga siswa kurang tertarik untuk mengikuti dan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terbukti dengan hasil tes formatif  

bahasa Indonesia semester I tahun ajaran 2012/2013 masih kurang memuaskan. 

Dengan  jumlah siswa Kelas V SDN Sekaran 02  berjumlah 25 anak, ada17 

siswa (68%) mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 8 siswa (32%) yang 

mencapai nilai di atas KKM. 
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Melihat hasil pembelajaran tersebut peneliti bersama tim kolaborasi ber-

inisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki keterampilan  

menulis siswa dengan meningkatkan aktivitas siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan salah satu model 

yang diharapkan bisa meningkatkan keterampilan siswa yaitu model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan komik 

sebagai medianya. 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif yang pada mulanya 

merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis (Steven dan 

Slavin, 2000:8), yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan  lengkap 

untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. 

Dan dengan komik akan lebih menarik siswa dalam belajar karena komik 

merupakan serial gambar kartun yang sangat disenangi siswa. 

Pemberian tindakan oleh peneliti dengan penggunaan CIRC mengguna-

kan media komik siswa aktif bekerja sama dengan siswa lain. Dalam proses 

kegiatan membaca siswa juga mudah memahami cerita karena dalam kegiatan 

pembelajaran dengan model CIRC, terlebih dahulu siswa membaca dan saling 

membacakan sehingga semua siswa dalam kelompok akan mudah memahami 

isi dari cerita yang dibaca. Serta penggunaan komik yang merupakan serial 

yang disukai anak-anak, sehingga siswa akan senang dan tertarik untuk 

membaca. Dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) menggunakan media komik dapat meningkatkan aktivitas siswa 
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dengan pemilihan kata sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan 

keterampilan menulis siswa dalam menulis kembali isi cerita dapat meningkat. 

Kondisi awal  

Siswa kurang  termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia 

sehingga siswa tidak aktif saat kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa kurang 

tertarik dalam kegiatan pembelajaran menulis sehingga keterampilan anak dalam 

menulis masih  rendah.  

 

 

Bagan 2.1 

Kerangka Berfikir 

Pemberian Tindakan   

Melalui penelitian tindakan dengan menerapkan pembelajaran melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Compotition (CIRC) menggunakan media 

komik dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang  

2) Guru memberikan wacana yang berbentuk komik sesuai dengan topik 

pembelajaran. 

3) Siswa bergantian membaca cerita dengan keras bersama pasangan kelompok 

yang sudah dibagi sebelumnya 

4) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok wacana yang berbentuk komik dan 

ditulis pada lembar kertas. 

5) Siswa merangkum poin-poin dari bacaan. 

6) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa sendiri. 

7) Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

8) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

9) Penutup 

Kondisi akhir   

Aktivitas siswa dalam kegiatan menulis kembali isi cerita meningkat setelah 

menerapkan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

menggunakan komik. Dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

meningkat karena menerapkan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan komik 
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Dari bagan yang digambarkan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam 

membelajarkan bahasa Indonesia masih menggunakan model dan media yang 

kurang menarik perhatian siswa untuk belajar sehingga pembelajaran 

cenderung monoton sehingga mengakibatkan peserta didik (siswa) merasa 

jenuh. Oleh karena itu dalam membelajarkan bahasa Indonesia kepada siswa 

hendaknya menggunakan berbagai variasi pendekatan, strategi, dan model 

yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan 

akan tercapai. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya suatu pemilihan model 

pembelajaran akan tergantung tujuan pembelajarannya, kesesuaian dengan 

materi pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik (siswa), serta peng-

gunaan sumber-sumber belajar yang ada untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dimana siswa sebagai subjek yang mendominasi kegiatan pembelajaran yang 

akan meningatkan keterampilan menulis siswa. 

Salah satu model yang dikembangkan dan diharapkan membawa siswa 

untuk meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC .  

Pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model ini dapat 

melatih siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat 

untuk berhasil bersama, aktif berperan untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok, interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan 

mereka dalam menulis dan memahami pilihan kata yang digunakan dengan 
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tepat. Hal ini akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa yang lebih baik. 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN  

Dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

menggunakan media komik maka aktivitas siswa dalam keterampilan menulis  

kembali isi cerita akan meningkat dan keterampilan menulis kembali isi cerita 

dengan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga 

meningkat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Sekaran 02 dengan 

jumlah siswa sebanyak 25 anak yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 

siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sekaran 02 Semarang. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 2012/2013 pada 

siswa kelas V SDN Sekaran 02. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) aktivitas siswa dalam keterampilan menulis kembali isi cerita dalam pem-

belajaran bahasa Indonesia 

2) keterampilan menulis kembali isi cerita dengan pemilihan kata yang sesuai 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia 

3.3 PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH PTK 

Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

dengan tahapan sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan 

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

perencanaan. Tahap ini meliputi: 
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1) menelaah materi pembelajaran meningkatkan keterampilan menulis 

kembali isi cerita serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi, 

2) menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario pem-

belajaran meningkatkan kemampuan membaca pemahaman menggunakan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 

3) menyiapkan media pembelajaran teks cerita berupa komik, 

4) menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk penilaian pe-

mahaman akhir teks cerita, 

5) menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan 

6) menyiapkan lembar angket dan catatan lapangan. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2009:126), selama melaksanakan tindakan, guru 

sebagai pelaksana intervensi tindakan mengacu pada program yang telah di-

persiapkan dan disepakati bersama dengan teman sejawat. Peneliti akan meng-

gunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik dalam pembelajaran. Pe-

laksanaan tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus pertama, 

siklus kedua, dan siklus ketiga. Setiap siklus memiliki beberapa tahapan  yaitu 

perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi.  

3.3.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

2009:127). Peneliti menggunakan angket, lembar penilaian aktivitas siswa, 
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catatan lapangan, dokumen serta lembar soal dalam pengumpulan data-data di 

lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan menulis meng-

gunakan pemilihan kata yang tepat dengan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). 

3.3.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2009:19). Refleksi dilakukan 

setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa dan keterampilan 

siswa menulis kembali isi cerita menggunakan pemilihan kata yang tepat. 

Proses pembelajaran tersebut dievaluasi keefektivannya dengan melihat ke-

tercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji ke-

kurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

siklus pertama, kemudian membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya bersama tim kolaborasi. 

3.4 SIKLUS PENELITIAN  

Perencanaan siklus dalam penelitian tindakan dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Menentukan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan menentu-

kan indikator yang ingin dicapai. 
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b. Menyusun RPP yang sesuai dengan indikator yang telah ditetap-

kan. 

c. Menyiapkan teks bacaan yang akan dibelajarkan. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

3.4.1.2 Pelaksanaaan 

a. Kegiatan awal  

1) Guru memberi salam dan dijawab seluruh siswa. 

2) Guru mengkondisikan kelas. 

3) Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa.  

4) Presensi siswa. 

5) Siswa memperhatikan apersepsi dari guru. 

6) Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

b. Kegiatan Inti  

1) Siswa diberi pertanyaan tentang cerita yang pernah dibaca. 

2) Guru meminta beberapa siswa untuk menceritakan cerita yang 

pernah dibaca. 

3) Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang berdasar-

kan tingkat kemampuan membaca (heterogen). 

4) Guru memberikan wacana yang sesuai dengan topik pembelajar-

an. 
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5) Guru memberi penjelasan bagaimana  menulis kembali isi cerita.  

6) Siswa bergantian membaca cerita dengan keras bersama 

kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, bergiliran untuk setiap 

paragraf. 

7) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok dan memberi tanggap-

an terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar kertas. 

8) Siswa bersama membuat simpulan cerita. 

9) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang dibacakan. 

10) Siswa perwakilan kelompok mempresentasikan/membacakan 

hasil kelompok. 

11) Kelompok lain menanggapi presentasi kelompok yang maju. 

12) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

c. Kegiatan Akhir  

1) Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum di-

pahami. 

2) evaluasi 

3) Salam penutup 

3.4.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

kembali isi cerita melalui penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  menggunakan komik. 

b. Melakukan pengamatan keterampilan menilis kembali isi cerita 

dengan pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang 



41 

 
 

baik dan benar melalui model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  menggunakan komik.    

3.4.1.4 Refleksi  

a. Melakukan evaluasi proses pembelajaran siklus I 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek pada siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d. Membuat kerangka pembelajaran tindak lanjut untuk siklus II. 

3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Menentukan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan menentu-

kan indikator yang ingin dicapai. 

b. Menyusun rpp yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

menulis siwa dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan awal  

1) Guru mengucapkan salam dibalas dengan jawaban dari siswa, 

2) Guru mengkondisikan kelas, 

3) Mengawali pembelajaran dengan berdoa,  

4) Presensi siswa dan meminta siswa mempersiapkan buku 

pelajaran. 

5) Siswa memperhatikan apersepsi dari guru. 
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6) Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa diberi pertanyaan tentang langkah menulis kembali cerita 

dengan benar. 

2) Membentuk kelompok menulis, yang terdiri dari 4 atau 5 orang 

berdasarkan tingkat kemampuan membaca (heterogen). 

3) Siswa diberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembelajar-an. 

4) Siswa dalam kelompok bergantian membaca wacana yang sudah 

dibagikan. 

5) Siswa diberikan kesempatan untuk mengulangi membaca dalam hati. 

6) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok dan memberi tanggap-an  

terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar kertas. 

7) Siswa menyimpulkan isi cerita yang dibaca. 

8) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang dibacakan.. 

9) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

10) Kelompok lain menanggapi presentasi kelompok yang melakukan 

presentasi di depan kelas. 

11) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum di-

pahami. 

2) Guru memberikan evaluasi 

3) Guru memberikan motivasi. 
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3.4.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

kembali isi cerita melalui penerapan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik. 

b. Melakukan pengamatan keterampilan menulis kembali isi cerita 

dengan pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia dengan  

baik dan benar melalui penerapan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik. 

3.4.2.4 Refleksi  

a. Melakukan penilaian hasil tes yang dikerjakan siswa pada siklus II 

b. Mengkaji dan menilai pembelajaran serta efek tindakan pada siklus II 

c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

d. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan pada siklus II 

e. Melakukan perencanaan tindak lanjut untuk III 

3.4.3 Siklus Ketiga 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Menentukan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan menentu-

kan indikator yang ingin dicapai. 

b. Menyusun rpp yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

menulis siwa dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 
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3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan awal  

1) Guru mengkondisikan kelas   

2) Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa  

3) Presensi siswa. 

4) Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali pelajaran 

yang kemarin. 

5) Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b. Kegiatan inti  

1) Membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4 atau 5 orang  

2) Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembelajar-

an yang akan diajarkan. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk membaca dalam hati. 

4) Siswa bergantian membaca cerita dengan keras bersama pasangan 

kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, bergiliran untuk setiap 

paragraf. 

5) Siswa menemukan ide pokok wacana/kliping dan menuliskan 

kembali isi cerita yang dibacakan. 

6) Siswa menyimpulkan cerita dalam beberapa kalimat. 

7) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

c. Kegiatan Akhir  
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1) Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan dalam 

bentuk lisan, isyarat maupun hadiah atas keberhasilan siswa 

2) Guru memberikan evaluasi 

3) Guru memberi motivasi 

3.4.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

kembali isi cerita melalui penerapan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik. 

b. Melakukan pengamatan keterampilan menulis kembali isi cerita 

dengan pemilihan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia dengan  

baik dan benar melalui penerapan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik. 

3.4.3.4 Refleksi  

a. Melakukan penilaian hasil tes yang dikerjakan siswa pada siklus III 

b. Mengkaji dan menilai pembelajaran serta efek tindakan pada siklus III 

c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

d. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan pada siklus III. 

e. Apabila hasil dari siklus III belum mencapai kriteria ketuntasan, maka 

peneliti merencanakan siklus selanjutnya. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber data 

3.5.1.1 Siswa  



46 

 
 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh 

secara sistemik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil 

evaluasi dan hasil observasi. 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data berasal dari catatan lapangan kegiatan guru dalam pem-

belajaran keterampilan menulis kembali menggunakan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan komik. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen yang berupa data awal nilai hasil tes dan 

catatan lapangan guru dan data dari keterangan guru sebelum dilakukan 

tindakan, foto, angket respon siswa, nilai hasil keterampilan menulis siswa, dan 

lembar observasi. 

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data keterampilan menulis serta aktivitas siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan 

menulis dalam bentuk evaluasi menulis kembali isi cerita.  

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi meng-

gunakan lembar pengamatan aktivitas menulis siswa dan catatan lapangan 
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dalam pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui penerapan model  

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan 

komik. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik nontes. 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara 

sistematis, untuk mengukur atribut tertentu, dilakukan dengan prosedur 

administrasi dan pemberian angka yang jelas dan spesifik, sehingga hasilnya 

relatif ajeg bila dilakukan dalam kondisi yang relatif sama; tes pada umumnya 

berisi sampel perilaku, cakupan butir tes yang bisa dibuat dari suatu materi 

tidak terhingga jumlahnya, yang secara keseluruhan mungkin mustahil dapat 

tercakup dalam tes, sehingga tes harus dapat mewakili kawasan (domain) 

perilaku yang diukur, untuk itu perlu pembatasan yang jelas; tes menghendaki 

subjek agar menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang dipelajari dengan 

cara menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes (Purwanti, 2008:4-4). 

Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur atau memberi 

angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil 

belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi pem-

belajaran bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

a. Observasi 
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Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan meng-

gunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati (Poerwanti, 2008:3-22). Data hasil observasi merupakan 

data kuantitatif yang dipergunakan untuk mengamati kegiatan pem-

belajaran berdasarkan instrumen yang digunakan. 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini digunakan untuk meng-

gambarkan keterampilan menulis siswa dan aktivitas siswa dalam pem-

belajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis. Sasaran 

dalam observasi ini adalah siswa dengan menggunakan alat lembar 

observasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keberhasilan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Dokumentasi 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti dari kata 

“dokumentasi”, adalah sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang 

dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya 

(Arikunto,2006:231). Dalam menggunakan metode dokumentasi 

peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah 

ditentukan. 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data nilai awal siswa, bukti aktivitas siswa dan guru dalam bentuk foto 

saat pembelajaran berlangsung. 
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c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berupa data kualitatif yang berisi catatan guru 

selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul 

dalam proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk mem-

perkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru 

dalam melakukan refleksi. 

d. Angket (Kuesioner) 

 Angket atau kuesioner merupakan teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya 

juga disebut angket sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus 

dijawab oleh responden (Sukmadinata, 2009:219). Dalam penelitian ini, 

angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa 

mengenai pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model 

Cooperative integrated Reading and Composition (CIRC) mengguna-

kan media komik. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah : 

 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuatitatif berupa hasil tes keterampilan menulis untuk mengukur 

kemampuan kognitif pada keterampilan menulis. Dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan mean. Data kuantitatif akan disajikan 
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dalam bentuk presentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data 

kuantitatif adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan skor berdasarkan skor teoretis 

N= x100% 

Keterangan: 

N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St= Skor maksimum                     

(Purwanti, 2008:6.4) 

2) Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

Menggunakan rumus sebagai berikut : 

P =   

Keterangan : 

P : Persentase siswa yang tuntas 

(Aqib, 2010:41) 

 

 

 

3) Menghitung mean atau rerata kelas 
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 Menurut Khotimah (dalam Aqib, 2009: 40) nilai rata-rata diambil 

dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa yang dibagi dengan 

jumlah siswa di dalam kelas, yaitu dengan rumus : 

Keterangan  :    

x :  nilai rata- rata 

∑ X      :  jumlah semua nilai siswa 

 ∑ N   : jumlah siswa (Aqib dkk, 2010:41) 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntas-

an minimal (KKM) SDN Sekaran 02 Semarang dengan KKM klasikal dan 

individual dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

KKM  Keterampilan Menulis Siswa kelas V SDN Sekaran 02 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

< 70 Tidak tuntas 

≥ 70 Tuntas 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal siswa  yang tidak tuntas belajar jika nilai-

nya kurang dari 70,  sedangkan yang mendapat nilai 70 keatas dikatakan  sudah 

memenuhi ketuntasan minimal belajar siswa. 

3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa pembelajaran 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

=  
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kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpul-

an. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrument pengamatan keterampilan menulis siswa dan instrument pengamat-

an aktivitas siswa. Purwanti dkk (2008:6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh 

instrument untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat 

adalah 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah 

adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah 

(10 + 50)/2 yaitu sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 

termasuk tidak berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 

41 – 50 sangat berminat. 

Maka dari contoh tersebut untuk menentukan skor dalam 4 kategori, 

langkah langkah yang ditempuh yaitu: 

1) menentukan skor maksimal dan skor minimal, 

2) menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan, 

3) membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

Jika: 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

Untuk  rumus yang digunakan adalah Heryanto, Hamid (2008: 5.3). 

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

n = (M - K) + 1 
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Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data 

ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan 

 

Deskripsi kualitatif aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa di-

sajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

 

 

 

kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2≤ skor < Q3 Baik 

Q1≤ skor < Q2 Cukup 

K ≤ skor < Q1 Kurang 
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Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (A) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur dalam suatu kegiatan 

tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah indikator keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Adapun indikator keberhasilan dalam KBM adalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas siswa dalam menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan komik 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor < 27). 

b. Keterampilan menulis kembali isi cerita dengan pemilihan kata yang sesuai 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui model Cooperative, 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan komik 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (10≤ skor< 15) dengan 

ketuntasan klasikal nilai hasil keterampilan menulis sebesar 80%. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELIITIAN 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) meng-

gunakan media komik yang peneliti gunakan pada penelitian ini terbukti dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis kembali isi cerita 

siswa kelas V SDN Sekaran 02 Semarang. Hal tersebut terlihat dari hasil 

observasi proses pembelajaran keterampilan menulis kembali isi cerita yaitu 

pada aktivitas siswa dan keterampilan menulis kembali isi cerita siswa. 

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh siswa kelas V SDN Sekaran  02 

Semarang. Jumlah siswa yang diamati adalah 25 siswa yang terdiri dari 12 

siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Peneliti bersama guru kelas V SDN 

Sekaran 02 Ibu Sulastri, S.Pd sebagai kolaborator yang membantu selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Peneliti juga dibantu observer dalam 

mengamati aktivitas  siswa dan keterampilan siswa dalam menulis kembali isi 

cerita. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I dilaksanakan satu kali pertemuan, yaitu pada hari 

Rabu, 10 April 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pembelajaran yang di-

lakukan pada siklus I yaitu pembelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran 

dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
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menggunakan media komik. Berikut adalah uraian pelaksanaan penelitian yang 

telah dilakukan. 

4.1.1.1 Deskripsi Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.1.1 Hasil Aktivitas Siswa  

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

25 

Kategor

i 0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Siap mengikuti 

proses 

pembelajaran 

0 1 15 8 1 59 2,36 B 

2. Menanggapi 

apersepsi guru 
0 0 11 14 0 64 2,56 B 

3. Melakukan 

kegiatan tanya 

jawab 

0 0 16 9 0 59 2,36 B 

4. Memperhatikan 

penjelasan guru 
0 0 20 5 0 55 2,2 B 

5. Aktif dalam 

diskusi kelompok 
0 0 21 4 0 54 2,16 B 

6. Aktif dalam 

menjalankan 

tugas kelompok 

0 0 18 7 0 57 2,28 B 

7. Melaporkan hasil 

diskusinya 
0 2 23 0 0 48 1,92 C 

8. Aktif 

mengemukakan 

pendapat 

0 0 18 7 0 57 2,28 B 

9. Aktif 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan 

0 0 3 21 0 72 2,88 B 

 Jumlah rata-rata Skor 21 
B 

 Rata-Rata 2,33 

 Prsentase Keberhasilan 58,33% 
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Keterangan: 

Tabel 4.2 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.1 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus I 

Indikator aktivitas siswa yang diamati pada siklus I adalah aspek 

kesiapan siswa, menanggapi apersepsi guru, melakukan kegiatan tanya jawab, 

memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam diskusi kelompok, aktif dalam 

menjalankan tugas kelompok, melaporkan hasil diskusinya, aktif mengemuka-

kan pendapat, dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Skor setiap 

indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Kesiapan untuk belajar 

Selama proses pembelajaran siklus I dalam penelitian melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan 

media komik terlihat deskriptor yang muncul pada indikator kesiapan 

siswa dalam belajar antara 1 sampai 4 deskriptor. Terdapat 1 anak yang 

mendapat skor 4 yang berarti mereka sudah benar-benar siap menerima 

dan melaksanakan pembelajaran. Ada 8 siswa yang mendapat skor 3 yang 

berarti mereka hampir siap menerima pelajaran. Sedangkan 15 siswa dan 1 

siswa lainnya masing-masing mendapat skor 2 dan 1. Mereka belum se-

penuhnya siap menerima pelajaran karena beberapa diantara mereka ada 

yang terlambat ke sekolah, belum menyiapkan buku pelajaran, dan masih 

asyik bermain sendiri. 

2) Menanggapi apersepsi guru 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus I mendapat skor antara 2 

sampai 3, dengan 14 siswa mendapat  skor 3 dan 11 lainnya mendapat skor  

2 karena hanya dapat memenuhi 2 deskriptor yakni siswa mendengarkan 

apersepsi guru dan menanggapi apersepsi dengan tepat. Namun untuk me-

nyimpulkan arah tujuan apersepi dan mengaitkannya dengan pembelajar-

an, siswa masih kurang. 

3) Melakukan kegiatan tanya jawab 

Indikator melakukan kegiatan tanya jawab siklus I memperoleh 

jumlah skor 59 dengan rata-rata 2,36. Siswa mengajukan pertanyaan, 

namun masih ada yang mau menjawab jika ditunjuk guru, dan pertanyaan 
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maupun jawabannya relevan dengan materi. Akan tetapi belum sepenuh-

nya ada siswa yang memenuhi deskriptor karena tidak ada siswa yang 

mendapat skor 4. Siswa yang mendapat skor 3 ada 9 dan 16 lainnya men-

dapat skor 2. 

4) Memperhatikan penjelasan guru 

Indikator memperhatikan penjelasan materi pembelajaran kurang 

dapat terpenuhi dengan baik pada siklus I. Hal ini terbukti dengan tidak 

ada satu orang pun yang mendapat skor 4 dan yang mendapat skor 3 ada 5 

siswa serta 20 lainnya hanya mendapat skor 2 yang mana sebagian dari 

siswa kurang berkosentrasi dan memfokuskan perhatian dan beberapa 

siswa membuat gaduh di kelas.  

5) Aktif dalam diskusi kelompok 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok siklus I memperoleh 

jumlah skor 54 dengan rerata 2,16. Tidak ada satu pun siswa yang mem-

peroleh skor 4. Hanya sebagian saja siswa yang aktif berperan dalam 

kelompoknya. Namun belum sepenuhnya mereka berpartisipasi penuh 

dalam kegiatan diskusi kelompok seperti menghasilkan ide-ide dalam 

kelompok dan mencari referensi dalam kegiatan diskusi terhitung masih 

sangat kurang. Dan hanya 4 siswa yang mendapat skor 3 sedangkan 21 

lainnya hanya mendapat skor 2. 

6) Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 

Indikator keaktivan siswa dalam menjalankan tugas kelompok siklus 

I memperoleh jumlah skor 57 dengan rata-rata 2,28. Siswa hanya mem-
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peroleh skor 2 sampai 3 saja dan tidak ada yang memperoleh 4 skor. Siswa 

yang mendapat skor 3 ada 7 anak dan 18 lainnya memperoleh skor 2. 

Hanya beberapa siswa saja yang mau bekerja sama memecahkan masalah 

kelompok dan tidak semua anggota kelompok menjalankan tugas yang 

guru berikan. 

7) Melaporkan hasil diskusi 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I men-

dapatkan skor 1 sampai 2 saja. Pada siklus awal ini hanya memperoleh 

skor 48 dengan rerata 1,92. Sebagian siswa belum aktif dalam kegiatan 

kelompok. Siswa melakukan kegiatan menulis laporan diskusi dan me-

laporkan hasil kelompok saja. Untuk memberi simpulan dan alasan hasil 

laporan sebagian dari mereka masih sangat kurang. Terdapat 23 siswa 

yang mendapat skor 2 dan 2 siswa lainnya mendapat skor 1. 

8) Aktif mengemukakan pendapat 

Dalam indikator keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat 

pada siklus I memperoleh skor 57 dengan rerata 2,28. Terdapat 7 siswa 

yang mendapat skor 3 dan 18 lainnya mendapat skor 2. Siswa sudah mulai 

berani mengemukakan pendapat mereka. Selain itu mereka juga mampu 

mengkonfirmasi sanggahan temannya saat berpandapat. Namun belum 

semua siswa perpartisipasi penuh dalam dalam kegiatan mengemukakan 

pendapat. 
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9) Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

Indikator keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

pada siklus I mendapatkan skor  2 sampai 3 dengan jumlah skor 72 rerata 

2,88. Terdapat 21 siswa yang mendapat skor 3 dan 3 lainnya mendapat 

skor 2. Siswa mengerjakan dengan tenang tanpa mencontek. Namun ada 

sebagian siswa yang tidak mendengarkan petunjuk pengerjaan soal dari 

guru, jadi mereka masih banyak bertanya bagaimana pengerjaan soal. 

Berdasarkan hasil observasi keaktivan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) menggunakan media komik pada siklus I 

diperoleh skor rata-rata adalah 21 dan termasuk dalam kategori cukup. 

4.1.1.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Berikut hasil keterampilan menulis kembali isi cerita pada Siklus I  

Tabel 4.3 

Hasil  Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

No Indikator 

Tingkat Kemampuan Jumlah 

Skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

25 

Ketuntasan 

Klasikal 

(%) 

Ket 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Isi - 5 14 6 76 3,04 76% SB 

2 Mekanik 14 5 6 - 42 1,68 42% C 

3 Organisasi isi 1 10 9 5 68 2,72 68% B 

4 Kosakata - 7 14 4 72 2,88 72% B 

5 
Pengembangan 

bahasa 
- 3 16 6 78 3,12 78% SB 

Jumlah Skor Total 336 13,44   

Rata-rata Skor  2,69   

Persentase   67%  

Kategori  B   
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Keterangan : 

Tabel 4.4 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis  

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (A) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia  melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik siswa kelas V SDN Sekaran 

02 pada siklus I sebagai berikut. 

1) Aspek Isi  

Dalam keterampilan menulis pada aspek isi memperoleh skor 76 

dengan rata-rata 3,04. Terdapat 6 siswa yang mendapat skor 4. Hal ini me-

nunjukkan bahwa 6 siswa tersebut menghasilkan tulisan yang berkaitan erat 

dengan inti cerita dan sesuai dengan isi cerita. Ada 14 siswa yang meng-

hasilkan tulisan sesuai dengan tema namun kurang sesuai dengan jalan 

cerita. Sedangkan siswa yang menghasilkan tulisan sesuai dengan inti cerita 

namun tidak sesuai dengan jalan cerita ada 5 anak, dan tidak ada siswa yang 

menulis tidak sesuai inti cerita dan tidak sesuai jalan cerita. Sebagian besar 

dari mereka menghasilkan tulisan yang sesuai dengan inti cerita meskipun 

beberapa ada yang kurang sesuai dengan jalan cerita. 
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2) Aspek mekanik 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek mekanik mem-

peroleh skor 42 dengan rata-rata 1,68. Terdapat 14 siswa yang mendapat 

skor 1. Hal ini menunjukkan siswa tersebut mengalami kesalahan lebih dari 

dua dalam unsur mekanik yaitu dalam hal penggunaan tanda baca, huruf 

kapital, kata depan, dan konjungsi. Ada 5 siswa yang mendapat skor 2 dan 6 

siswa lainnya mendapat skor 3. Sedangkan yang mendapat skor 4 tidak ada 

sama sekali karena sebagian besar siswa masih salah dalam penggunaan 

tanda baca, huruf kapital, dan kata depan.  

3) Aspek Organisasi 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek organisasi mem-

peroleh skor 68 dengan rata-rata 2,72. Terdapat 5 siswa yang menulis sesuai 

kejadian dalam ceria dan kalimat yang digunakan saling berkaitan sehingga 

menghasilkan cerita yang runtut. Ada 9 siswa mendapat skor 3 yaitu ter-

dapat satu kalimat yang kurang berkaitan erat dengan kalimat lain dalam 

cerita. Dan 10 siswa mendapat skor 2 karena terdapat dua kalimat yang 

kurang berkaitan dengan kalimat lain dalam cerita. Sedangkan yang men-

dapat skor 1 hanya 1 orang  karena sebagian siswa sudah dapat menulis 

sesuai dengan cerita yang mereka baca. 

4) Aspek Kosakata  

Pada penilaian aspek kosakata dalam penilaian keterampilan menulis 

memperoleh skor 72 dengan rerata 2,88. Terdapat 4 siswa yang dalam 

penulisan tepat dalam menggunakan kata baku. Ada 14 siswa yang dalam 
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tulisannya terdapat 1 kata yang tidak menggunakan kata baku dan 7 lainnya 

dalam tulisannya terdapat 2 kata yang tidak baku. Dan yang melakukan 

kesalahan lebih dari dua kata dalam penggunaan kata baku hampir tidak ada. 

5) Aspek Pengembangan Bahasa 

Dalam keterampilan menulis pada aspek pengembangan bahasa mem-

peroleh skor 78 dengan rata-rata 3,12. Terdapat 6 siswa yang menggunakan 

kalimat efektif dengan tepat. Ada 16 siswa yang dalam tulisannya terdapat 

satu kalimat yang tidak efektif dan 3 siswa lain dalam tulisannya  terdapat 

dua kalimat yang tidak tepat menggunakan kalimat efektif. Dan kesalahan 

yang banyak yaitu lebih dari dua tidak tepat dalam menggunakan kalimat 

efektif tidak ada seorangpun karena sebagian besar siswa sudah mengerti 

kalimat efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masih ada aspek yang 

belum mengalami ketuntasan yaitu pada aspek mekanik. Sedangkan pada aspek 

lain sudah cukup baik. Masih diperlukan siklus selanjutnya untuk memperbaiki 

hasil keterampilan menulis siswa agar lebih baik lagi dan mencapai kriteria 

yang ditentukan. 

Berdasarkan observasi hasil keterampilan menulis siswa data hasil 

keterampilan menulis kembali isi cerita pada siklus I memperoleh jumlah rata-

rata skor 13,44 dengan kategori baik, dengan rata-rata skor 2,69, dan 

persentase yang diperoleh sebesar 67%. Data tersebut disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4. 2 Data Hasil Keterampilan Menulis Siklus I 

Berdasarkan data hasil observasi siswa dalam keterampilan menulis 

kembali isi cerita pada siklus I  memperoleh skor yang digunakan sebagai hasil 

belajar kognitif siswa dalam pembelajaran menulis siswa. Adapun dalam 

memperoleh nilai hasil tes keterampilan menulis siswa yaitu dengan mem-

perhatikan lima aspek yaitu aspek isi, mekanik, organisasi isi, kosakata, dan 

pengembangan bahasa. Dimana untuk memperoleh nilai akhir yaitu dengan  

membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal kemudian dikalikan 

seratus persen seperti berikut:  

Sehingga diperoleh data hasil keterampilan menulis siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus I 

No. 
Nama 

Siswa 
Nilai Siklus I Kategori 

1 R-01 55 Tidak Tuntas 

2 R-02 65 Tidak Tuntas 

3 R-03 85 Tuntas 

4 R-04 65 Tidak Tuntas 

5 R-05 85 Tuntas 

6 R-06 85 Tuntas 

7 R-07 70 Tuntas 

8 R-08 55 Tidak Tuntas 

9 R-09 75 Tuntas 

10 R-10 85 Tuntas 

11 R-11 70 Tuntas 

12 R-12 55 Tidak Tuntas 

13 R-13 85 Tuntas 

14 R-14 55 Tidak Tuntas 

15 R-15 60 Tidak Tuntas 

16 R-16 65 Tidak Tuntas 

17 R-17 65 Tidak Tuntas 

18 R-18 55 Tidak Tuntas 

19 R-19 55 Tidak Tuntas 

20 R-20 70 Tuntas 

21 R-21 70 Tuntas 

22 R-22 55 Tidak Tuntas 

23 R-23 85 Tuntas 

24 R-24 55 Tidak Tuntas 

25 R-25 55 Tidak Tuntas 

JUMLAH 1680 
Tidak Tuntas 

RATA-RATA 67,2 

Kriteria:  

Tuntas  = Nilai rata-rata di atas KKM 

Tidak Tuntas = Nilai rata-rata di bawah KKM 

Prosentase Ketuntasan= 
  

  
x 100% = 44 % 

Prosentase Ketidaktuntasan= 
  

  
x 100% = 56% 
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Berikut perbandingan nilai hasil tes keterampilan menulis pada 

prasiklus dan siklus I.  

Tabel 4.6 

Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus dan Siklus I 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 

1 Nilai terendah 53 55 

2 Nilai tertinggi 84 85 

3 Rata-rata 65,7 67,2 

4 Ketuntasan Klasikal 32% 44% 

 

Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 
Diagram 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus dan Siklus I 

Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik pada siklus I menunjuk-kan 

bahwa dari 25 siswa, sebanyak 11 siswa tuntas sedangkan 14 siswa tidak 

tuntas. Rata-rata nilai hasil menulis siswa pada siklus I yaitu 67,2 dengan nilai 

tertinggi 85 dan nilai terendah 55. Pada siklus I mengalami peningkatan yang 
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cukup baik dengan peningkatan rata-rata hasil keterampilan menulis yang 

semula pada prasiklus hanya 65,7 meningkat menjadi 67,2. Dan ketuntasan 

klasikal juga mengalami peningkatan dari 32% pada prasiklus menjadi 44% 

pada siklus I. Namun persentase ketuntasan klasikal tersebut belum mencapai 

batas ketuntasan minimal yang ditentukan dalam indikator keberhasillan 

penelitian yaitu 80% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes terdiri dari analisis hasil dokumentasi, catatan lapangan, 

dan angket. Berikut akan diuraikan analisis hasil nontes siklus I yaitu. 

4.1.1.2.1 Hasil Dokumentasi  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti dari kata 

“dokumentasi” adalah sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat 

dipakai sebagai bukti atau keterangan. Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan 

lain-lain. 

Dokumentasi berupa foto digunakan sebagi bukti visual kegiatan pem-

belajaran selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi saat penelitian berlangsung. 

Pengambilan dokumentasi berupa foto difokuskan selama proses kegiatan pem-
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belajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) menggunakan media komik. 

Dalam proses pengambilan foto selama penelitian, peneliti dibantu 

teman sejawat. Adapun aktivitas yang didokumentasikan antara lain: kegiatan 

membaca siswa dalam kelompok dan kegiatan menulis siswa. 

Berbagai aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran menulis 

kembali isi cerita menggunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik disajikan dalam gambar 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Membaca Dalam Kelompok 

Gambar 4.1 menunjukkan kegiatan membaca bergantian saat diskusi 

dalam kelompok. Semua siswa dalam kelompok mendapat bagian masing-

masing dalam bacaan yang mana dalam membacanya setiap siswa bergantian 

dan siswa yang lain memperhatikan apa yang sedang siswa lain. Proses pem-

bacaan bergantian begitu seterusnya sampai teks bacaan habis dan semua siswa 

mendapat gilirannya masing-masing. Guru juga membimbing jalannya diskusi 

untuk membantu siswa yang masih perlu bimbingan. 
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Gambar 4.2 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita 

Gambar 4.2 menunjukkan kegiatan menulis siswa. Siswa membaca 

teks yang diberikan kemudian menulis kembali isi cerita tersebut dengan 

bahasa sendiri menggunakan pilihan kata yang tepat. Pada kegiatan menulis 

siswa aktif mengerjakan tugas yang guru berikan. Siswa bersikap tenang dan 

mengerjakan tugas sesuai petunjuk guru.  

4.1.1.2.2 Hasil Catatan Lapangan  

Catatan lapangan berupa data kualitatif yang berisi catatan guru 

selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam 

proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting 

yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan 

media komik. Catatan lapangan berisi catatan guru selama proses pembelajaran 

misalnya pada kondisi kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi siswa 
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dengan guru, interaksi antar siswa dan kegiatan pembelajaran yang ber-

langsung.  

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus I keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran masih kurang. Hal ini terlihat dari sedikitnya siswa yang 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hanya beberapa siswa saja 

yang berani mengungkapkan pendapat dan menanggapi pertanyaan yang guru 

berikan. 

Terdapat beberapa siswa saja yang aktif dalam kegiatan berdiskusi 

dan masih terdapat beberapa siswa yang bermain sendiri. Mereka juga terlihat 

bermalas-malasan saat diberikan tugas oleh guru dan beberapa siswa membuat 

gaduh di kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran yang sedang ber-

langsung. 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan pembelajar-

an dan melakukan refleksi. Terdapat beberapa siswa yang tidak aktif ikut 

dalam menyimpulkan pembelajaran. Dan ada beberapa siswa yang kurang tepat 

waktu dalam mengumpulkan hasil tes keterampilan menulis siswa. 

4.1.1.2.3 Hasil Angket 

Angket respon siswa merupakan cara untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga 

dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan 

respon siswa. Angket diberikan kepada seluruh siswa setelah kegiatan pem-

belajaran pada siklus I selesai dilaksanakan. Data hasil angket respon siswa 

berdasarkan angket yang telah diisi siswa adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 

Data Angket Respon Siswa Siklus I 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Jawaban Siswa 

Ya Tidak  

1. 
Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti yang 

telah kita lakukan tadi? 20 5 

2. 
Apakah kalian lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 
15 10 

3. 
Apakah kalian mengalami kesulitan selama mengikuti 

pembelajaran seperti tadi? 
10 15 

4. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 
15 10 

5. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
15 10 

 

Berdasarkan angket respon siswa tersebut dapat diketahui bahwa 

penerapan model CIRC menggunakan media komik mendapat respon positif 

dari siswa. Hal tersebut terlihat dari data angket yang telah diisi siswa. 

Sebanyak 20 siswa dari 25 siswa menjawab “Ya” pada pertanyaan pertama.  

Pada pertanyaan yang kedua yaitu kemudahan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis kembali isi cerita. Sebanyak 15 dari 25 siswa 

menjawab “Ya”. Hal ini menyatakan bahwa dengan menggunakan model 

CIRC menggunakan media komik siswa lebih mudah dalam memahami materi 

yang disampaikan. 

Pada pertanyaan ketiga yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa 

dalam proses pembelajaran menggunakan model CIRC menggunakan media 

komik. Terdapat 15 dari 10 siswa menjawab “tidak”. Hal ini menyatakan 
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bahwa sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses 

kegiatan pembelajaran. 

Pada pertanyaan keempat yaitu semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita. sebanya 15 dari 25 siswa menjawab 

“Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa menggunakan model CIRC meng-

gunakan media komik menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  

 Pada pertanyaan kelima yaitu kesediaan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita  menggunakan model CIRC meng-

gunakan media komik. Sebanyak 15 siswa dari 25 siswa menjawab “Ya”. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa bersedia mengikuti. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan 

media komik dapat meningkatkan motivasi siswa dan memudahkan siswa 

dalam memahami materi sehingga siswa senang dengan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

4.1.1.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi hasil tes dan nontes yang telah di-

paparkan dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran siklus I belum me-

muaskan. Oleh karena itu, peneliti dan kolaborator melakukan diskusi untuk 

menemukan masalah yang muncul selama proses penelitian. Hasil diskusi me-

nyimpulkan permasalahan yang muncul pada penelitian siklus I adalah sebagai 

berikut. 
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a. Pada saat kegiatan apersepsi, siswa menanggapi pertanyaan guru namun 

masih ada siswa yang masih sibuk sendiri dan tidak memperhatikan 

apersepsi guru. 

b. Pada saat guru meminta siswa maju dan menceritakan cerita siswa masih 

malu disuruh maju ke depan kelas. 

c. Pada saat guru menjelaskan terdapat beberapa siswa yang bermain sendiri, 

tidak memperhatikan penjelasan guru, dan mencatat hal-hal penting yang di-

jelaskan guru. 

d. Siswa malu bertanya dan hanya mengemukakan pendapat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

e. Siswa kurang maksimal berpartisipasi aktif saat kegiatan diskusi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

f. Beberapa siswa masih membuat kegaduhan di kelas.  

g. Beberapa siswa tidak tepat waktu dalam mengerjakan evaluasi. 

h. Siswa belum maksimal dalam mempresentasikan hasil karya kelompok dan 

kurang berpartisipasi aktif menanggapi dan menyampaikan pendapat. 

i. pada hasil tes keterampilan menulis siswa diperoleh rata-rata 67,2 dan ke-

tuntasan klasikal 44% sebanyak 11 dari 25 siswa sudah mengalami ke-

tuntasan belajar namun masih banyak siswa yang belum tuntas dalam pem-

belajaran, dan masih perlu ditingkatkan lagi dan diperbaiki pada aspek isi, 

mekanik, organisasi, kosakata, dan pengembangan bahasa.  

Hasil refeksi tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar masih belum 

mencapai standar yang telah ditentukan. Dari berbagai permasalahan yang 
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muncul pada pelaksanaan tindakan siklus I maka perlu diadakan perbaikan 

selanjutnya pada siklus II. 

4.1.1.4 Revisi  

Berdasarkan temuan permasalahan yang terdapat pada siklus I maka 

perlu untuk diadakan revisi. Perbaikan untuk siklus II adalah sebagai berikut 

a. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran siswa dikondisikan dengan baik 

agar semua siswa memperhatikan guru. 

b. Memberi rangsangan yang membangkitkan antusias siswa dalam belajar. 

c. Siswa yang membuat gaduh dan bermain sendiri ditegur guru agar tidak 

mengganggu siswa lain dan kegiatan pembelajaran yang sedang ber-

langsung. 

d. Mengingatkan siswa agar belajar terlebih dahulu sebelumnya agar siswa 

lebih mudah paham saat guru menjelaskan materi. 

e. Memberikan dorongan dan motivasi pada siswa agar siswa berani bertanya 

dan mengemukakan pendapat. 

f. Memberikan rangsangan dan dorongan partisipasi dalam membimbing 

diskusi kelompok agar kelompok bisa menampilkan hasil yang terbaik. 

g. Siswa yang belum paham sebaiknya tidak malu bertanya pada guru. 

h. Siswa lebih memperhatikan waktu pengerjaan evaluasi. 

i. Penjelasan materi lebih diperjelas dengan contoh. 
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Dari perolehan data Siklus I dapat dilihat pada rekap sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I 

No. Pencapaian Siklus I 

1 Aktivitas Siswa 58,33% 

2 Keterampilan menulis kembali isi cerita 67% 

3 Nilai Hasil Keterampilan Menulis 44% 

 

Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

Diagram 4.4 Rekapitulasi Perolehan Data Siklus I 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian siklus II dilaksanakan satu kali pertemuan, yaitu pada hari 

Jumat, 12 April 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus II yaitu pembelajaran sesuai dengan langkah pem-

belajaran dengan model CIRC menggunakan media komik. Berikut adalah 

uraian pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. 

4.1.2.1 Deskripsi Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.1.1 Hasil Aktivitas Siswa 

Hasil aktivitas siswa pada siklus II disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.9 

Hasil Aktivitas Siswa siklus II 

No. 
Indikator  yang  

di amati 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

 

25 

Kategori 
0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Siap mengikuti 

proses 

pembelajaran 

0 0 1 14 10 84 3,36 SB 

2. Menanggapi 

apersepsi guru 
0 0 9 14 2 68 2,72 B 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab 
0 0 9 15 1 67 2,68 B 

4. Memperhatikan 

penjelasan guru. 
0 0 12 10 3 66 2,64 B 

5. Aktif dalam diskusi 

kelompok 
0 0 10 12 3 68 2,72 B 

6. Aktif dalam 

menjalankan tugas 

kelompok 

0 0 8 14 3 70 2,8 B 

7. Melaporkan hasil 

diskusinya 
0 2 20 33 0 59 2,36 C 

8.  Aktif 

mengemukakan 

pendapat 

0 0 16 9 0 59 2,36 B 

9.  Aktif mengerjakan 

tugas yang 

diberikan 

0 0 1 18 6 80 3,2 SB 

 Jumlah rata-rata Skor 24,84 
B 

 Rata-Rata  2,76 

 Persentase Keberhasilan  69% 

Keterangan: 

Tabel 4.10 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 
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Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.5 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus II 

Indikator aktivitas siswa yang diamati pada siklus II sama dengan 

indikator siswa pada siklus I. Aspek tersebut diantaranya, aspek kesiapan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran, menanggapi apersepsi guru, melakukan 

kegiatan tanya jawab, memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam diskusi 

kelompok, aktif dalam menjalankan tugas kelompok, melaporkan hasil diskusi-

nya, aktif mengemukakan pendapat, dan aktif mengerjakan tugas yang diberi-

kan. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam aspek keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan 

media komik  pada siklus II diperoleh skor rata-rata adalah 24,84 dan termasuk 

dalam kategori baik. Skor setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kesiapan untuk mengikuti proses belajar 

Selama proses pembelajaran siklus II dalam penelitian melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan 
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media komik terlihat deskriptor yang muncul pada indikator kesiapan siswa 

dalam belajar antara 2 sampai 4 deskriptor. Terdapat 10 anak yang men-

dapat skor 4 yang berarti mereka sudah benar-benar siap menerima dan me-

laksanakan pembelajaran. Ada 14 siswa yang mendapat skor 3 yang berarti 

mereka hampir siap menerima pelajaran. Dan hanya 1 siswa yang mendapat 

skor 2. Dan tidak ada siswa yang hanya memperoleh skor 1. Sudah terjadi 

peningkatan yang sangat baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya 

dalam indikator kesiapan siswa dalam pembelajaran. Namun beberapa dari 

mereka belum sepenuhnya siap menerima pelajaran.  

2) Menanggapi apersepsi guru 

Kegiatan menanggapi apersepsi ada siklus II mendapat skor antara 2 

sampai 4. Terjadi peningkatan dari siklus I karena pada siklus kedua ini 

terjadi peningkatan yang cukup baik. Terdapat 2 siswa yang mendapat skor 

4, dan 14 siswa mendapat  skor 3 dan 9 lainnya mendapat skor 2. Dan tidak 

ada siswa yang mendapat skor I. Sebagian besar siswa belum memenuhi 

semua deskriptor dalam indikator menanggapi apersepsi guru. Namun 

mereka sudah lebih paham kemana arah tujuan guru menyampaikan 

apersepsi. 

3) Melakukan kegiatan tanya jawab 

Indikator melakukan kegiatan tanya jawab siklus II memperoleh jumlah 

skor 67 dengan rata-rata 2,68. Sebagian besar siswa mendapat skor 2 sampai 

3, ada juga yang mendapat skor 4 namun hanya 1 orang dan yang mendapat 

skor 1 tidak ada. Terjadi peningkatan yang cukup baik. Siswa sudah mulai 
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berani mengajukan pertanyaan, namun masih ada beberapa yang mau men-

jawab jika ditunjuk guru, dan pertanyaan maupun jawabannya sudah relevan 

dengan materi. Akan tetapi belum sepenuhnya siswa dapat memenuhi 

semua deskriptor. Masih ada siswa yang tetap malu untuk bertanya dan 

tidak mau menjawab karena takut salah. Terdapat 15 siswa yang mendapat 

skor 3 dan yang mendapat skor 2 ada 9 siswa. 

4) Memperhatikan penjelasan guru 

Indikator menjelaskan materi pembelajaran kurang dapat terpenuhi 

dengan baik pada siklus II. Hal ini terlihat hanya 3 siswa saja yang men-

dapat skor 4 dan yang mendapat skor  3 ada 10 siswa dan 12 lainnya hanya 

mendapat skor 2 yang mana sebagian dari siswa kurang berkosentrasi dan 

memfokuskan perhatian dan beberapa siswa membuat gaduh di kelas. 

Namun sudah terjadi peningkatan yang cukup baik dari pada siklus 

sebelumnya. 

5) Aktif dalam diskusi kelompok 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok siklus II  memperoleh jumlah 

skor 68 dengan rerata 2,72. Terjadi peningkatan dari siklus I yang mem-

peroleh skor 61. Terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 4 lebih baik di-

banding siklus sebelumnya yang tidak ada seorangpun yang mendapat skor 

4. Hanya sebagian saja siswa yang aktif berperan dalam kelompoknya. 

Namun belum sepenuhnya mereka berpartisipasi penuh dalam kegiatan 

diskusi kelompok seperti menghasilkan ide-ide dalam kelompok dan men-

cari referensi dalam kegiatan diskusi terhitung masih sangat kurang. Ter-
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dapat 12 siswa yang mendapat skor 3 sedangkan 10 lainnya hanya mendapat 

skor 2. 

6) Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 

Indikator aktivitas siswa dalam menjalankan tugas kelompok siklus II 

memperoleh jumlah skor 70 dengan rata-rata 2,8. Terjadi peningkatan dari 

siklus pertama yang semula jumlah skor yang diperoleh 60 dengan rata-rata 

2,4. Siswa memperoleh skor 2 sampai 4. Terdapat 3 siswa yang mendapat 

skor 4, siswa yang mendapat skor 3 ada 14 anak, 8 lainnya memperoleh skor 

2, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 1. Tidak semua siswa dalam 

anggota kelompok menjalankan tugas yang guru berikan. 

7) Melaporkan hasil diskusi 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus II mendapatkan 

skor 2 sampai 4. Sudah terjadi sedikit peningkatan karena pada siklus I 

belum ada satu pun siswa yang memperoleh skor 4. Pada siklus II ini mem-

peroleh skor 59 dengan rerata 2,38. Sebagian siswa belum aktif dalam 

kegiatan kelompok. Hanya beberapa saja yang mampu memberi alasan hasil 

dari laporan mereka. Terdapat 3 siswa yang mendapat skor 3. Ada 20 siswa 

mendapat skor 2 dan 2 lainnya mendapat skor 1. 

8) Aktif mengemukakan pendapat 

Dalam indikator keaktivan siswa dalam mengemukakan pendapat pada 

siklus II memperoleh skor 59 dengan rerata 2,36. Terdapat 9 siswa yang 

mendapat skor 3 dan 16 lainnya hanya mendapat skor 2. Siswa sudah mulai 

berani mengemukakan pendapat mereka. Selain itu mereka juga mampu 
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mengkonfirmasi sanggahan temannya saat berpendapat. Namun belum 

semua siswa perpartisipasi penuh dalam dalam kegiatan mengemukakan 

pendapat. Karena sebagian besar dari mereka masih malu dan takut salah. 

9) Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

Indikator keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

pada siklus II mendapatkan skor 2 sampai 4 dengan jumlah skor 80 rerata 

3,2. Pada siklus kedua ini beberapa siswa sudah memenuhi indikator 

keaktifan dalam mengerjakan tugas. Ada 6 siswa yang mendapat skor 4 me-

menuhi semua deskriptor, terdapat 18 siswa yang mendapat skor 3 dan 1 

lainnya mendapat skor 2. Siswa mengerjakan dengan tenang tanpa men-

contek. Namun ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan petunjuk pe-

ngerjaan soal dari guru jadi dalam waktu pengerjan yang diberikan mereka 

masih banyak bertanya bagaimana pengerjaan soal. 

Berdasarkan hasil observasi keaktivan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik 

pada siklus II mengalami peningkatan diperoleh skor rata-rata adalah 24,84 

dan termasuk dalam kategori baik 

4.1.2.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil keterampilan menulis kembali isi cerita siswa pada siklus II 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.11 

Hasil Keterampilan Menulis SiswaSiklus II 

No Indikator 

Tingkat Kemampuan Jumlah 

Skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

25 

Ketuntasan 

klasikal 

(%) 

Ket 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Isi - 5 13 7 77 3,08 76% SB 

2 mekanik - 8 17 - 67 2,68 67% B 

3 Organisasi isi - 7 15 3 70 2,8 70% B 

4 kosakata - 5 14 6 76 3,04 76% SB 

5 
Pengembangan 

bahasa 
- 1 18 6 80 3,2 78% SB 

Jumlah Skor Total 370 14,8   

Rata-rata Skor  2,96   

Persentase   73,4%  

Kategori  B   

Keterangan : 

Tabel 4.12 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis 

 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia  melalu model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)   menggunakan media komik siswa kelas V SDN Sekaran 

02 pada siklus II adalah sebagai berikut. 

1) Aspek Isi  

Dalam keterampilan menulis kembali isi cerita pada aspek isi mem-

peroleh skor 77 dengan rata-rata 3,08. Terdapat 7 siswa yang mendapat skor 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 
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4. Hal ini menunjukkan bahwa 7 siswa tersebut menghasilan tulisan yang 

berkaitan erat dengan inti cerita dan sesuai dengan isi cerita. Ada 13 siswa 

yang menghasilkan tulisan sesuai dengan tema namun kurang sesuai dengan 

jalan cerita. Sedangkan siswa yang menghasilkan tulisan sesuai dengan inti 

cerita namun tidak sesuai dengan jalan cerita ada 5 anak dan tidak ada siswa 

yang menulis tidak sesuai inti cerita dan tidak sesuai jalan cerita. Sebagian 

besar dari mereka menghasilkan tulisan yang sesuai dengan inti cerita 

meskipun beberapa ada yang kurang sesuai dengan jalan cerita. 

2) Aspek mekanik 

Dalam penilaian keterampilan menulis kembali isi cerita  pada aspek 

mekanik memperoleh skor 67 dengan rata-rata 2,68. Terjadi peningkatan 

yang cukup baik dari siklus I yang memperoleh skor 66 dengan rata-rata 

2,64. Pada siklus II ini tidak seorang siswa pun yang mendapat skor 1. Hal 

ini menunjukkan siswa sudah mengalami peningkatan pemahaman dalam 

unsur mekanik yaitu dalam hal penggunaan tanda baca, huruf kapital, kata 

depan, dan konjungsi. Terdapat 8 anak yang mendapat skor 2. Dan 17 siswa 

lainnya mendapat skor 3. Sedangkan yang mendapat skor 4 belum ada 

karena sebagian besar siswa masih salah dalam penggunaan tanda baca, 

huruf kapital, kata depan, dan konjungsi.  

3) Aspek Organisasi 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek organisasi isi mem-

peroleh skor 70 dengan rata-rata 2,8. Terdapat 2 siswa yang menulis sesuai 

kejadian dalam cerita dan kalimat yang digunakan saling berkaitan sehingga 
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menghasilkan cerita yang runtut. Ada 16 siswa mendapat skor 3 yaitu ter-

dapat satu kalimat yang kurang berkaitan erat dengan kalimat lain dalam 

cerita. Dan 7 siswa lainnya mendapat skor 2 karena terdapat dua kalimat 

yang kurang berkaitan dengan kalimat lain dalam cerita. Sedangkan yang 

mendapat skor 1 tidak ada karena sebagian siswa sudah dapat menulis 

sesuai dengan cerita yang mereka baca. 

4) Aspek Kosakata  

Pada penilaian aspek kosakata dalam penilaian keterampilan menulis 

memperoleh skor 71 dengan rerata 2,84. Terdapat 6 siswa yang dalam 

penulisan tepat dalam menggunakan kata baku. Ada 14 siswa yang dalam 

tulisannya terdapat 1 kata yang tidak menggunakan kata baku dan 5 siswa 

lain dalam tulisannya terdapat 2 kata yang tidak baku. Dan yang melakukan 

kesalahan lebih dari dua kata dalam penggunaan kata baku hampir tidak ada. 

5) Aspek Pengembangan Bahasa 

Dalam keterampilan menulis pada aspek pengembangan bahasa mem-

peroleh skor 79 dengan rata-rata 3,12. Terdapat 6 siswa yang menggunakan 

kalimat efektif dengan tepat. Ada 18 siswa yang dalam tulisannya terdapat 

satu kalimat yang tidak efektif dan 1 siswa lain dalam tulisannya  terdapat 

dua kalimat yang tidak tepat menggunakan kalimat efektif. Dan kesalahan 

yang banyak yaitu lebih dari dua tidak tepat dalam menggunakan kalimat 

efektif tidak ada karena sebagian besar siswa sudah mengerti kalimat 

efektif. 
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Berdasarkan observasi hasil keterampilan menulis siswa data hasil 

keterampilan menulis kembali isi cerita pada siklus II memperoleh jumlah rata-

rata skor 14,8 dengan kategori baik, rata-rata skor 2,96 dengan kategori B 

(baik), dan persentase yang diperoleh sebesar 73,4%. Data tersebut disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut.  

 

Diagram 4.6 Hasil Keterampilan Menulis Siklus II 

. Berdasarkan data hasil observasi siswa dalam keterampilan menulis 

kembali isi cerita pada siklus II memperoleh skor yang digunakan sebagai hasil 

belajar kognitif siswa dalam pembelajaran menulis siswa. Adapun dalam mem-

peroleh nilai hasil tes keterampilan menulis siswa yaitu dengan memperhatikan 

lima aspek yaitu aspek isi, mekanik, organisasi isi, kosakata, dan pengembang-

an bahasa. Dimana untuk memperoleh nilai akhir guru membagi skor yang di-

peroleh dengan skor maksimal kemudian dikalikan seratus persen seperti 

berikut: 

Sehingga diperoleh data hasil keterampilan menulis siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Data Hasil tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus II 

No. 
Nama 

Siswa 

Nilai Siklus 

II  
Kategori 

1 R-01 65 Tidak Tuntas 

2 R-02 70 Tuntas 

3 R-03 75 Tuntas 

4 R-04 80 Tuntas 

5 R-05 85 Tuntas 

6 R-06 85 Tuntas 

7 R-07 75 Tuntas 

8 R-08 65 Tidak Tuntas 

9 R-09 80 Tuntas 

10 R-10 85 Tuntas 

11 R-11 75 Tuntas 

12 R-12 70 Tuntas 

13 R-13 85 Tuntas 

14 R-14 70 Tuntas 

15 R-15 60 Tidak Tuntas 

16 R-16 80 Tuntas 

17 R-17 75 Tuntas 

18 R-18 65 Tidak Tuntas 

19 R-19 65 Tidak Tuntas 

20 R-20 75 Tuntas 

21 R-21 85 Tuntas 

22 R-22 65 Tidak Tuntas 

23 R-23 80 Tuntas 

24 R-24 70  Tuntas 

25 R-25 65 Tidak Tuntas 

JUMLAH 1850 TUNTAS 

RATA-RATA 74 

KKM : 70 

Tuntas  = Nilai di atas KKM  Tidak Tuntas = Nilai di bawah KKM 

Prosentase Ketuntasan = 
  

  
x 100% = 72%  

Persentase Ketidaktuntasan= 
 

  
x 100% = 28 % 

Berikut perbandingan hasil tes keterampilan menulis pada prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. 
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Tabel 4.14 

Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa PraSiklus, Siklus I, dan II 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 
Data Siklus 

II 

1 Nilai terendah 53 55 60 

2 Nilai tertinggi 84 85 85 

3 Rata-rata 65,7 67,2 74 

4 Ketuntasan Klasikal 32% 44% 72% 

 

Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.7 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Prasiklus, Siklus 

I, dan Siklus II 

Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis siswa dalam pem-

belajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik pada siklus II 

menunjukkan bahwa dari 25 siswa, sebanyak 18 siswa tuntas sedangkan 7 

siswa tidak tuntas. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II yaitu 74 dengan 

nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60. Pada siklus II mengalami peningkatan 
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yang cukup baik dengan peningkatan rata-rata hasil keterampilan menulis 

yang semula pada siklus I hanya 67,2 meningkat menjadi 74. Dan ketuntasan 

klasikal juga mengalami peningkatan dari 44% pada siklus I menjadi 72% 

pada siklus II. Namun persentase ketuntasan klasikal tersebut belum men-

capai batas ketuntasan minimal yang ditentukan dalam indikator keberhasilan 

penelitian yaitu 80% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus selanjutnya 

yaitu siklus III.  

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes terdiri dari analisis hasil dokumentasi, catatan lapangan, 

dan angket. Berikut akan diuraikan analisis hasil nontes siklus II yaitu. 

4.1.2.2.1 Hasil Dokumentasi  

Dokumentasi foto pada siklus II masih digunakan. Dokumentasi 

berupa foto digunakan sebagi bukti visual kegiatan pembelajaran selama proses 

penelitian berlangsung. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi saat penelitian berlangsung. Pengambilan 

dokumentasi berupa foto difokuskan selama proses kegiatan pembelajaran 

menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan media komik. 

Adapun aktivitas yang didokumentasikan antara lain: kegiatan mem-

baca siswa dalam kelompok dan kegiatan menulis siswa. 

Berbagai aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran menulis 

kembali isi cerita menggunakan model CIRC menggunakan media komik di-

sajikan dalam gambar sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Kegiatan Membaca dalam Kelompok 

Gambar 4.3 menunjukkan kegiatan membaca bergantian saat diskusi 

dalam kelompok. Semua siswa dalam kelompok mendapat bagian masing-

masing dalam bacaan yang mana dalam membacanya setiap siswa bergantian 

dan siswa yang lain memperhatikan apa yang sedang siswa lain. Proses pem-

bacaan bergantian begitu seterusnya sampai teks bacaan habis dan semua siswa 

mendapat gilirannya masing-masing. Pada siklus II ini siswa dapat men-

jalankan tugasnya masing-masing dalam kelompok dengan baik. Siswa me-

lakukan langkah pembelajaran yang guru jelaskan dengan baik. 

 

Gambar 4.4 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita 
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Gambar 4.4 menunjukkan kegiatan menulis siswa. Siswa membaca 

teks yang diberikan kemudian menulis kembali isi cerita tersebut dengan 

bahasa sendiri menggunakan pilihan kata yang tepat. Pada kegiatan menulis 

siswa aktif mengerjakan tugas yang guru berikan. Siswa bersikap tenang dan 

mengerjakan tugas sesuai petunjuk guru. Guru membimbing siswa yang masih 

kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. 

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting 

yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan 

media komik. Catatan lapangan berisi catatan guru selama proses pembelajaran 

misalnya pada kondisi kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi siswa 

dengan guru, interaksi antar siswa dan kegiatan pembelajaran yang ber-

langsung.  

Berdasarkan catatan lapangan pada siklus II keaktivan siswa selama 

proses pembelajaran sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa siswa 

yang berani berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan meng-

ungkapkan pendapat dan menanggapi pertanyaan yang guru berikan. 

Masih terdapat beberapa siswa terlihat bermalas-malasan saat 

diberikan tugas oleh guru dan beberapa siswa yang membuat gaduh di kelas 

sehingga mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan pembelajar-

an dan melakukan refleksi. Terdapat beberapa siswa yang aktif ikut dalam 
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menyimpulkan pembelajaran. Dan siswa yang tepat waktu dalam mengumpul-

kan hasil tes keterampilan menulis siswa. 

4.1.2.2.3 Hasil Angket 

Angket respon siswa merupakan cara untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga 

dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan 

respon siswa. Angket diberikan kepada seluruh siswa setelah kegiatan pem-

belajaran pada Siklus II selesai dilaksanakan. Siswa terlihat antusias dalam 

mengisi angket yang guru berikan. Data hasil angket respon siswa berdasarkan 

angket yang telah diisi siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 

Data Angket Respon Siswa Siklus II 

No Pertanyaan 

Jumlah Jawaban 

Siswa 

Ya Tidak  

1. 
Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti 

yang telah kita lakukan tadi? 
23 2 

2. 
Apakah kalian lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 
23 2 

3. 
Apakah kalian mengalami kesulitan selama 

mengikuti pembelajaran seperti tadi? 
8 17 

4. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 
17 8 

5. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
20 5 

Berdasarkan angket respon siswa tersebut dapat diketahui bahwa 

penerapan model CIRC menggunakan media komik mendapat respon positif 

dari siswa. Hal tersebut terlihat dari data angket yang telah diisi siswa. 

Sebanyak 23 siswa dari 25 siswa menjawab “Ya” pada pertanyaan pertama.  
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Pada pertanyaan yang kedua yaitu kemudahan siswa dalam meng-

ikuti pembelajaran menulis kembali isi cerita. sebanyak 23 dari 25 siswa men-

jawab “Ya”. Hal ini menyatakan bahwa dengan menggunakan model CIRC 

menggunakan media komik siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan. 

Pada pertanyaan ketiga yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa 

dalam proses pembelajaran menggunakan model CIRC menggunakan media 

komik. Terdapat 8 dari 25 siswa menjawab “tidak”. Hal ini menyatakan bahwa 

sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses 

kegiatan pembelajar-an. 

Pada pertanyaan keempat yaitu semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita. Sebanyak 17 dari 25 siswa menjawab 

“Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa menggunakan model CIRC meng-

gunakan media komik menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  

 Pada pertanyaan kelima yaitu kesediaan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita  menggunakan model CIRC meng-

gunakan media komik. Sebanyak 20 siswa dari 25 siswa menjawab “Ya”. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa bersedia mengikuti  

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan 

media komik dapat meningkatkan motivasi siswa dan memudahkan siswa 
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dalam memahami materi sehingga siswa senang dengan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

4.1.2.3 Refleksi 

Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek ke-

terampilan menulis pada siklus II sudah  baik dan meningkat dibanding dengan 

siklus sebelumnya. Tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi, 

diantaranya:  

a. Pada hasil keterampilan menulis masih perlu ditingkatkan. Baik pada aspek 

isi, mekanik, organisasi isi, kosakata, dan penggunaan bahasa belum 

maksimal. Meskipun sudah meningkat namun sebagian siswa belum 

menguasai sepenuhnya aspek tersebut. 

b. Siswa belum maksimal dalam kegiatan berpartisipasi aktif saat kegiatan 

diskusi maupun presentasi hasil diskusi kelompok. 

c. Siswa kurang maksimal dalam kegiatan tanya jawab, mereka menjawab jika 

ditunjuk guru. 

d. Hanya siswa-siswa tertentu saja yang berpartisipasi aktif, yang lain hanya 

mengikuti dan kurang memberikan ide pada kelompok. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan yang terdapat pada siklus I maka 

perlu untuk diadakan revisi. Perbaikan untuk siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Pemberian stimulus dan rangsangan agar siswa lebih tertarik untuk belajar 

dan memperhatikan guru. 
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b. Memotivasi siswa untuk lebih berani mengemukakan pendapat dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Materi yang diberikan diberi contoh yang mudah untuk siswa pahami 

d. Membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan baik dan 

jelas. 

e. Menganalisis kesalahan yang sering terjadi dan harus lebih diperbaiki. 

4.1.3 Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

 Data aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan 

jumlah rata-rata skor. Secara keseluruhan rekapitulasi hasil obserasi aktivitas 

siswa dari siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

No Indikator 
Rata-rata skor  

Siklus I Siklus II 

1. Siap mengikuti proses pembelajaran 2,36 3,36 

2. Menanggapi apersepsi guru 2,56 2,72 

3. Melakukan kegiatan tanya jawab 2,36 2,68 

4. Memperhatikan penjelasan guru 2,2 2,64 

5. Aktif dalam diskusi kelompok 2,16 2,72 

6. Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 2,28 2,8 

7. Melaporkan hasil diskusinya 1,92 2,36 

8. Aktif mengemukakan pendapat 2,28 2,36 

9. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 2,88 3,2 

Jumlah 21 24,84 

Rata-rata 2,33 2,76 

Prosentase 58,33% 69% 

Kategori Cukup Baik  
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Keterangan: 

Tabel 4.17 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I dan II disajikan 

dalam diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.8 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan rekapitulasi data hasil aktivitas siswa dapat 

diketahui bahwa pada siklus II jumlah rata-rata skor yang didapatkan adalah 
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24,84 dengan kategori baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I dan siklus 

II disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.9  Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

4.1.4 Rekapitulasi Data Keterampilan Menulis Siswa  Siklus I dan Siklus II 

Data keterampilan menulis kembali isi cerita siswa pada siklus I dan 

siklus II menunjukkan peningkatan jumlah rata-rata skor. Secara keseluruhan 

rekapitulasi hasil keterampilan menulis kembali isi cerita pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 
Rata-rata skor  

Siklus I Siklus II 

1. Isi 3,04 3,08 

2. mekanik 1,68 2,72 

3. Organisasi isi 2,72 2,84 

4. kosakata 2,88 3,04 

5  Pengembangan bahasa  3,12 3,2 

Jumlah 13,44 14,88 

Rata-rata 2,69 2,96 

Prosentase 67% 74% 

Kategori Cukup Baik 
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Keterangan: 

Tabel 4.19 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis  

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

  

 Rekapitulasi hasil observasi keterampilan menulis kembali isi cerita 

siklus I dan siklus II disajikan dalam diagram berikut. 

Diagram 4.10 Rekapitulasi Hasil  Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil observasi keterampilan menulis 

kembali isi cerita dapat diketahui bahwa pada siklus I jumlah rata-rata skor 

yang didapatkan adalah 13,44 dengan kategori cukup. Kemudian pada siklus II 

mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata skor 14,8 dengan kategori 

baik. Peningkatan keterampilan menulis kembali isi cerita dari siklus I dan 

siklus II disajikan dalam diagram sebagai berikut: 
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Diagram 4.11 Peningkatan Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

Data nilai hasil keterampilan menulis pada siklus I dan siklus II me-

nunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

klasikal. Data rekapitulasi nilai hasil keterampilan menulis disajikan dalam 

tabel berikut.  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Nilai Hasil Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

No. Pencapaian Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Nilai rata-rata 65,7 67,2 74 

2 Nilai terendah 53 55 60 

3 Nilai tertinggi 84 85 85 

4 Jumlah siswa tuntas 8 11 18 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 17 14 7 

6 Persentase ketuntasan belajar klasikal 32% 44% 72% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data awal me-

nunjukkan nilai rata-rata kelas 65,7. Nilai terendah 53 dan nilai tertinggi 84. 

Siswa yang sudah tuntas yaitu 8 dan yang tidak tuntas yaitu 17. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal yaitu 32%. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I, nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 67,2. Nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang 
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tuntas yaitu 11 dan yang tidak tuntas yaitu 14. Persentase ketuntasan belajar  

yaitu 44% dan belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan 

sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74. Nilai 

terendah 60 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang tuntas 18 dan yang tidak tuntas 

yaitu 7. Persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 72% dan belum mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 80% sehingga penelitian 

dilanjutkan pada siklus III. 

Data tersebut diatas disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

Diagram 4.12 Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I dan II 

Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, keterampilan menulis kembali 

isi cerita dan peningkatan aktivitas siswa pada prasiklus, siklus I, dan Siklus II 

disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.13 Rekapitulasi Aktivitas Siswa dan Hasil Tes Keterampilan 

Menulis Siklus I dan Siklus II 

4.1.5 Hasil Penelitian Siklus III 

Penelitian siklus III dilaksanakan satu kali pertemuan, yaitu pada hari 

Sabtu, 13 April 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus III yaitu pembelajaran sesuai dengan langkah pem-

belajaran dengan model CIRC menggunakan media komik. Berikut adalah 

uraian pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. 

4.1.5.1 Deskripsi Pembelajaran Siklus III 

4.1.5.1.1 Hasil Aktivitas siswa  

Hasil aktivitas siswa pada siklus III disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.21 

Hasil  Aktivitas Siswa Siklus III 

No 
Indikator  yang di 

amati 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor 
Jumlah 

skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

25 

Kategori 
0 

(x0) 

1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1. Siap mengikuti proses 

pembelajaran 
0 0 1 14 10 84 3,36 SB 

2. Menanggapi apersepsi 

guru 
0 0 2 21 2 75 3,0 B 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab 
0 0 9 14 2 68 2,72 B 

4. Memperhatikan 

penjelasan guru. 
0 0 11 10 4 68 2,72 B 

5. Aktif dalam diskusi 

kelompok 
0 0 10 10 5 70 2,8 B 

6. 
Aktif dalam 

menjalankan tugas 

kelompok 

0 0 6 15 4 72 2,88 B 

7. Melaporkan hasil 

diskusinya 
0 0 17 7 1 59 2,36 C 

8. Aktif mengemukakan 

pendapat 
0 0 14 11 0 61 2,44 B 

9. Aktif mengerjakan 

tugas yang diberikan 
0 0 0 16 9 84 3,36 SB 

 Jumlah rata-rata Skor 25,64 
B 

 Rata-Rata 2,85 

 Prsentase Keberhasilan 71,22% 

Keterangan: 

Tabel 4.22 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 
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Data tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

Diagam 4.14 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus III 

Indikator aktivitas siswa yang diamati pada siklus III adalah aspek 

kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, menanggapi apersepsi 

guru, melakukan kegiatan tanya jawab, memperhatikan penjelasan guru, aktif 

dalam diskusi kelompok, aktif dalam menjalankan tugas kelompok, 

melaporkan hasil diskusinya, aktif mengemukakan pendapat, dan aktif 

mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek keterampilan menulis 

kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan media komik  pada siklus 

III diperoleh skor rata-rata adalah 25,64 dan termasuk dalam kategori baik. 

Skor setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kesiapan untuk belajar 

Selama proses pembelajaran siklus III dalam penelitian melalui model 

CIRC menggunakan media komik terlihat deskriptor yang muncul pada 

indikator kesiapan siswa dalam belajar antara 2 sampai 4 deskriptor. Ter-
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dapat 10 anak yang mendapat skor 4 yang berarti mereka sudah benar-benar 

siap menerima dan melaksanakan pembelajaran. Ada 14 siswa yang men-

dapat skor 3 yang ber-arti mereka hampir siap menerima pelajaran. Dan  

hanya 1 siswa yang men-dapat skor 2. Dan tidak ada siswa yang hanya 

memperoleh skor 1.  

2) Menanggapi apersepsi guru 

Kegiatan menanggapi apersepsi dalam siklus III mendapat skor antara 2 

sampai 4. Terjadi peningkatan dari siklus II karena pada siklus III ini terjadi 

peningkatan yang cukup baik. Terdapat 2 siswa yang mendapat skor 4, dan 

21 siswa mendapat  skor 3 dan 2 lainnya mendapat skor 2. Dan tidak ada 

siswa yang mendapat skor I. Dalam siklus ini terjadi peningkatan yang baik. 

Sebagian siswa belum memenuhi semua deskriptor. Namun mereka sudah 

lebih paham kemana arah tujuan guru menyampaikan apersepsi. 

3) Melakukan kegiatan tanya jawab 

Indikator melakukan kegiatan tanya jawab siklus III memperoleh jumlah 

skor 68 dengan rata-rata 2,72. Siswa mendapat skor 2 sampai 4, dan tidak 

ada siswa yang mendapat skor 1. Siswa sudah mulai berani mengajukan 

pertanyaan, dan berani menjawab jika ditunjuk guru, dan pertanyaan 

maupun jawabannya sudah relevan dengan materi. Akan tetapi belum se-

penuhnya ada siswa yang memenuhi semua deskriptor. Masih ada siswa 

yang tetap malu untuk bertanya dan tidak mau menjawab karena takut salah. 

Terdapat 2 anak yang mendapat skor 4, 14 siswa mendapat skor 3 dan 9 

lainnya mendapat skor 2.  
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4) Memperhatikan penjelasan guru 

Indikator menjelaskan materi pembelajaran sudah meningkat cukup baik 

dibanding dengan siklus sebelumnya. Terdapat 4 siswa yang mendapat 4, 10 

siswa yang mendapat skor 3 dan 11 siswa lainnya hanya mendapat skor 2 

yang mana sebagian dari siswa kurang memfokuskan perhatian dan 

beberapa siswa membuat gaduh di kelas. Namun sudah terjadi peningkatan 

dari siklus II yang tadinya memperoleh skor rata-rata  2,64 pada siklus III 

ini meningkat menjadi 2,72. 

5) Aktif dalam diskusi kelompok 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok siklus III memperoleh jumlah 

skor 70 dengan rerata 2,8 terjadi peningkatan dari siklus II. Tidak semua 

siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Hanya sebagian saja siswa 

yang aktif berperan dalam kelompoknya, sebagian siswa perpartisipasi 

penuh dalam kegiatan diskusi kelompok seperti menghasilkan ide-ide dalam 

kelompok dan mencari referensi dalam kegiatan diskusi. Terdapat 5 siswa 

yang mendapat skor 4, ada 10 siswa yang mendapat skor 3 sedangkan 10 

lainnya hanya mendapat skor 2. 

6) Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 

Indikator aktivitas siswa dalam menjalankan tugas kelompok siklus III 

memperoleh jumlah skor 72 dengan rata-rata 2,88. Terjadi peningkatan dari 

siklus kedua yang semula jumlah skor yang diperoleh 70 dengan rata-rata 

2,8. Siswa memperoleh skor 2 sampai 4. Siswa yang mendapat skor 4 ada 4 

anak, 15 siswa yang memperoleh skor  3, 6 siswa lainnya yang memperoleh 
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skor 2. Hanya beberapa siswa saja yang mau bekerja sama memecahkan 

masalah kelompok, dan tidak semua anggota kelompok menjalankan tugas 

yang diberikan. 

7) Melaporkan hasil diskusi 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus III mendapat-

kan skor 2 sampai 4. Pada siklus ini memperoleh skor 59 dengan rerata 

2,36. Sebagian siswa belum aktif dalam kegiatan kelompok. Siswa menulis 

laporan diskusi dan melaporkan hasil kelompok saja. Untuk memberi 

simpulan pada hasil diskusi kelompok beberapa dari mereka masih kurang. 

Hanya beberapa saja yang mampu memberi alasan hasil dari laporan 

mereka. Hanya 1 siswa yant mendapat skor 4. Terdapat 7 siswa yang 

mendapat skor 3 dan 17 siswa mendapat skor 2. 

8) Aktif mengemukakan pendapat 

Dalam indikator keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat pada 

siklus III memperoleh skor 61 dengan rerata 2,44. Terdapat 11 siswa yang 

mendapat skor 3 dan 14 lainnya hanya mendapat skor 2. Siswa sudah mulai 

berani mengemukakan pendapat mereka. Selain itu mereka juga mampu - 

sanggahan temannya saat berpandapat. Namun belum semua siswa ber-

partisipasi penuh dalam dalam kegiatan mengemukakan pendapat beberapa 

masih takut salah. 

9) Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

Indikator keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan pada 

siklus III mendapatkan skor  3 sampai 4 dengan jumlah skor 84 rerata 3,36. 
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Terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. Pada siklus ini beberapa siswa 

sudah memenuhi indikator keaktivan dalam mengerjakan tugas. Ada 9 siswa 

yang mendapat skor 4 memenuhi semua deskriptor, terdapat 16 siswa 

lainnya mendapat skor 3 dan tidak ada siswa yang mendapat skor 2 dan 1, 

ini merupakan peningkatan yang cukup baik  Siswa mengerjakan dengan 

tenang tanpa mencontek. 

Berdasarkan hasil observasi keaktivan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model CIRC menggunakan 

media komik pada siklus III mengalami peningkatan diperoleh skor rata-rata 

adalah 25,64 dan termasuk dalam kategori baik. 

4.1.5.1.2 Hasil  Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil observasi keterampilan menulis kembali isi cerita siswa pada 

siklus III dapat dilihat dalam tabel di berikut ini: 

Tabel 4.23 

Hasil Keterampilan Menulis Siklus III 

No Indikator 

Tingkat Kemampuan Jumlah 

Skor 

(1+2+3+4) 

Rata-rata 

(1+2+3+4) 

25 

Ketuntasan 

Klasikal 

(%) 

Ket 1 

(x1) 

2 

(x2) 

3 

(x3) 

4 

(x4) 

1 Isi - 2 7 16 89 3,56 89% SB 

2 mekanik - 4 21 - 71 2,84 71% B 

3 Organisasi isi - 5 16 4 74 2,96 74% B 

4 kosakata - 2 17 6 79 3,16 79% SB 

5 
Pengembangan 

bahasa 
- 2 18 5 78 3,12 78% SB 

Jumlah Skor Total 391 15,64   

Rata-rata Skor  3,13   

Persentase   78%  

Kategori  SB   
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Keterangan : 

Tabel 4.24 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

Berdasarkan tes keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia  melalu model pembelajaran CIRC menggunakan media komik 

siswa kelas V SDN Sekaran 02 pada siklus III adalah sebagai berikut. 

1) Aspek Isi  

Dalam keterampilan menulis kembali isi cerita pada aspek isi mem-

peroleh skor 89 dengan rata-rata 3,56. Terdapat 16 siswa yang mendapat 

skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa 16 siswa tersebut menghasilan tulisan 

yang berkaitan erat dengan inti cerita dan sesuai dengan isi cerita. Ada 7 

siswa yang menghasilkan tulisan sesuai dengan tema namun kurang sesuai 

dengan jalan cerita. Sedangkan siswa yang menghasilkan tulisan sesuai 

dengan inti cerita namun tidak sesuai dengan jalan cerita ada 2 anak, dan 

tidak ada siswa yang menulis tidak sesuai inti cerita dan tidak sesuai jalan 

cerita. Sebagian besar dari mereka mengahasilkan tulisan yang sesuai 

dengan inti cerita. 

2) Aspek Mekanik 

Dalam penilaian keterampilan menulis kembali isi cerita pada aspek 

mekanik memperoleh skor 71 dengan rata-rata 2,84. Terjadi peningkatan 
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yang cukup baik dari siklus II yang  memperoleh  skor 67 dengan rata-rata 

2,68. Pada Siklus III ini tidak ada siswa yang mendapat skor 1. Ada 4 siswa 

yang mendapat skor 2 dan 21 siswa lainnya mendapat skor 3. Sedangkan 

yang mendapat skor 4 belum ada karena terdapat siswa yang masih salah 

dalam penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kata depan.  

3) Aspek Organisasi 

Dalam penilaian keterampilan menulis pada aspek organisasi mem-

peroleh skor 74 dengan rata-rata 2,96. Terdapat 4 siswa yang menulis sesuai 

kejadian dalam ceria dan kalimat yang digunakan saling berkaitan sehingga 

menghasilkan cerita yang runtut. Ada 16 siswa mendapat skor 3 yaitu ter-

dapat satu kalimat yang kurang berkaitan erat dengan kalimat lain dalam 

cerita. Dan 5 siswa lainnya mendapat skor 2 karena terdapat dua kalimat 

yang kurang berkaitan dengan kalimat lain dalam cerita. Sedangkan yang 

mendapat skor 1 tidak ada karena sebagian siswa sudah dapat menulis 

sesuai dengan cerita yang mereka baca. 

4) Aspek Kosakata 

Pada penilaian aspek kosakata dalam penilaian keterampilan menulis 

memperoleh skor 79 dengan rerata 3,16. Terdapat 6 siswa yang dalam 

penulisan tepat dalam menggunakan kata baku. Ada 17 siswa yang dalam 

tulisannya terdapat 1 kata yang tidak menggunakan kata baku dan 2 siswa 

lainn yang dalam tulisannya terdapat 2 kata yang tidak baku. Dan yang 

melakukan kesalahan lebih dari dua kata dalam penggunaan kata baku 

hampir tidak ada. 
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5) Aspek Pengembangan Bahasa 

Dalam keterampilan menulis pada aspek pengembangan bahasa mem-

peroleh skor 78 dengan rata-rata 3,12. Terdapat 5 siswa yang menggunakan 

kalimat efektif dengan tepat. Ada 18 siswa yang dalam tulisannya terdapat 

satu kalimat yang tidak efektif dan 2 siswa lainnya dalam tulisannya  ter-

dapat dua kalimat yang tidak tepat menggunakan kalimat efektif. Dan ke-

salahan yang banyak yaitu lebih dari dua tidak tepat dalam menggunakan 

kalimat efektif tidak ada karena sebagian besar siswa sudah mengerti 

kalimat efektif. 

Berdasarkan observasi hasil keterampilan menulis siswa data hasil 

keterampilan menulis kembali isi cerita pada siklus III memperoleh jumlah 

rata-rata skor 15,76 dengan kategori baik, rata-rata skor 3,14 dengan kategori 

SB (sangat baik), dan persentase yang diperoleh sebesar 78%. Data tersebut 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.  

 

Diagram 4.15 Hasil Keterampilan Menulis Siklus III 

Berdasarkan data hasil observasi siswa dalam keterampilan menulis 

kembali isi cerita pada siklus III guru memperoleh skor yang digunakan 

sebagai hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran menulis siswa. Adapun 
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dalam memperoleh nilai hasil tes keterampilan menulis siswa yaitu dengan 

memperhatikan lima aspek yaitu aspek isi, mekanik, organisasi isi, kosakata, 

dan pengembangan bahasa. Dimana untuk memperoleh nilai akhir guru mem-

bagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal kemudian dikalikan seratus 

persen seperti berikut: 

Sehingga diperoleh data hasil keterampilan menulis siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Data Hasil tes Keterampilan Menulis Siklus III 

No. 
Nama 

Siswa 

Nilai Siklus 

II  
kategori 

1 R-01 75 Tuntas 

2 R-02 80 Tuntas 

3 R-03 75 Tuntas 

4 R-04 80 Tuntas 

5 R-05 85 Tuntas 

6 R-06 85 Tuntas 

7 R-07 75 Tuntas 

8 R-08 75 Tuntas 

9 R-09 85 Tuntas 

10 R-10 85 Tuntas 

11 R-11 80 Tuntas 

12 R-12 70 Tuntas 

13 R-13 90 Tuntas 

14 R-14 75 Tuntas 

15 R-15 75 Tuntas 

16 R-16 85 Tuntas 

17 R-17 80 Tuntas 

18 R-18 65 Tidak Tuntas 

19 R-19 70 Tuntas 

20 R-20 80 Tuntas 

21 R-21 85 Tuntas 

22 R-22 75 Tuntas 

23 R-23 85 Tuntas 

24 R-24 75  Tuntas 

25 R-25 65 Tidak Tuntas 

JUMLAH 1955 TUNTAS 

RATA-RATA 78,2 

Nilai  
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KKM : 70 

Tuntas  = Nilai rata-rata di atas KKM 

Tidak Tuntas = Nilai rata-rata di bawah KKM 

Prosentase Ketuntasan = 
  

  
x 100% = 92% 

Prosentase Ketidaktuntasan= 
 

  
x 100% = 8 % 

Berikut perbandingan hasil tes keterampilan menulis pada siklus I, 

siklus II, dan Siklus III 

Tabel 4.26 

Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siswa Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

No Pencapaian Data Siklus I 
Data 

Siklus II 

Data Siklus 

III 

1 Nilai terendah 55 60 65 

2 Nilai tertinggi 85 85 90 

3 Rata-rata 67,28 74 78,2 

4 Ketuntasan Klasikal 44% 72% 92% 

 

Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.16 Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Siklus I, II, dan III 
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Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis siswa dalam pem-

belajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik pada siklus III 

menunjukkan bahwa dari 25 siswa, 23 siswa tuntas dalam pembelajaran 

menulis kembali isi cerita. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III yaitu 

78,2 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 65. Pada siklus III mengalami 

peningkatan yang cukup baik dengan peningkatan rata-rata hasil keterampilan 

menulis yang semula pada siklus II hanya 74 meningkat menjadi 78,2. Dan 

ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan dari 44% pada siklus I, 72% 

pada siklus II kemudian 92% pada siklus III. Persentase ketuntasan klasikal 

tersebut telah mencapai batas ketuntasan minimal yang ditentukan dalam 

indikator keberhasilan penelitian yaitu 80% sehingga penelitian berhenti 

sampai pada siklus III. 

4.1.5.2 Hasil Nontes Siklus III 

Hasil Nontes terdiri dari analisis hasil dokumentasi, catatan lapangan, 

dan angket. Berikut akan diuraikan analisis hasil nontes siklus III yaitu. 

4.1.5.2.1 Hasil Dokumentasi  

Dokumentasi foto dalam  siklus III masih tetap digunakan. Dokumentasi 

berupa foto digunakan sebagi bukti visual kegiatan pembelajaran selama proses 

penelitian berlangsung. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi saat penelitian berlangsung. Pengambilan 

dokumentasi berupa foto difokuskan selama proses kegiatan pembelajaran 
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menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)   menggunakan media komik. 

Sama seperti siklus sebelumnya beberapa aktivitas yang didokumentasikan 

antara lain: kegiatan membaca siswa dalam kelompok dan kegiatan menulis 

siswa. 

Berbagai aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran menulis kembali 

isi cerita menggunakan model CIRC menggunakan media komik disajikan 

dalam gambar sebagai berikut. 

 

Gambar 4.5 Kegiatan Membaca dalam Kelompok 

Gambar 4.5 menunjukkan kegiatan membaca bergantian saat diskusi 

dalam kelompok. Semua siswa dalam kelompok mendapat bagian masing-

masing dalam bacaan yang mana dalam membacanya setiap siswa bergantian 

dan siswa yang lain memperhatikan apa yang sedang dibaca siswa yang 

membaca. Proses pembacaan bergantian begitu seterusnya sampai teks bacaan 

habis dan semua siswa mendapat bagiannya masing-masing. Pada siklus III ini 
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siswa dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam kelompok dengan 

baik. Siswa melakukan langkah pembelajaran yang guru jelaskan dengan baik. 

 

Gambar 4.6 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita 

Gambar 4.6 menunjukkan kegiatan menulis siswa. Siswa membaca teks 

yang diberikan kemudian menulis kembali isi cerita tersebut dengan bahasa 

sendiri menggunakan pilihan kata yang tepat. Pada kegiatan menulis siswa 

aktif mengerjakan tugas yang guru berikan. Siswa bersikap tenang dan me-

ngerjakan tugas sesuai petunjuk guru. Guru membimbing siswa yang masih 

kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. 

4.1.5.2.2 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting 

yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik. Catatan 

lapangan berisi catatan guru selama proses pembelajaran misalnya pada 

kondisi kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi siswa dengan guru, 

interaksi antar siswa dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung.  
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Berdasarkan catatan lapangan pada siklus III keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran sudah baik. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang 

berani berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mengungkap-

kan pendapat dan menanggapi pertanyaan yang guru berikan. 

Untuk pelaksanaan tindakan siklus III, pembelajaran sudah berjalan 

dengan tertib dan lancar. Siswa sudah banyak yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa juga lebih aktif dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru. Hal tersebut terlihat dari banyaknya siswa yang berebut 

untuk menjawab pertanyaan.  

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

dan melakukan refleksi. Terdapat beberapa siswa yang aktif ikut dalam 

menyimpulkan pembelajaran. Dan ketika mengerjakan evaluasi siswa me-

ngerjakan dengan tepat waktu dalam mengumpulkan hasil tes keterampilan 

menulis siswa. Berdasarkan catatan lapangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis kembali isi cerita menggunakan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   meng-

gunakan media komik mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

4.1.5.2.3 Hasil Angket  

Pengisian angket pada siklus III bukan merupakan hal yang baru bagi 

siswa karena pada siklus sebelumnya siswa juga sudah diminta untuk mengisi 

angket. Pada saat pengisian angket ini, siswa tampak antusias dalam mengisi-

nya. Berikut data hasil respon siswa berupa angket yang telah diisi yaitu. 
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Tabel 4.27 

Data Angket Respon Siswa Siklus III 

No Pertanyaan 

Jumlah 

Jawaban Siswa 

Ya Tidak  

1. 
Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti 

yang telah kita lakukan tadi? 
25 0 

2. 
Apakah kalian lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 
25 0 

3. 
Apakah kalian mengalami kesulitan selama 

mengikuti pembelajaran seperti tadi? 
2 23 

4. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 
23 2 

5. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
23 2 

 

Berdasarkan angket respon siswa tersebut dapat diketahui bahwa 

penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   

menggunakan media komik mendapat respon positif dari siswa. Hal tersebut 

terlihat dari data angket yang telah diisi siswa. Semua siswa menjawab “Ya” 

pada pertanyaan pertama.  

Pada pertanyaan yang kedua yaitu kemudahan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita. Sebanyak 25 siswa menjawab “Ya”. 

Hal ini menyatakan bahwa dengan menggunakan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik 

siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. 

Pada pertanyaan ketiga yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa dalam 

proses pembelajaran menggunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)   menggunakan media komik. Terdapat 23 dari 25 siswa 
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menjawab “tidak”. Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar  siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. 

Pada pertanyaan keempat yaitu semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita. sebanyak 23 dari 25 siswa menjawab 

“Ya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa menggunakan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik 

menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 Pada pertanyaan kelima yaitu kesediaan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menulis kembali isi cerita  menggunakan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik. 

Sebanyak 23 siswa dari 25 siswa menjawab “Ya”. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa bersedia mengikuti  

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)   menggunakan media komik dapat 

meningkatkan motivasi siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi 

sehingga siswa senang dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

4.1.5.3 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan bersama dengan tim kolaborator untuk meng-

analisis pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus III ini. Refleksi ini 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran 

berikutnya. Adapun refleksi tersebut diantaranya: 
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a. Pada hasil tes keterampilan menulis siswa pada aspek mekanik masih perlu 

ditingkatkan karena beberapa siswa belum memperhatikan penggunaan 

tanda baca, konjungasi, dan kata depan dalam menulis. 

b. Pada penggunaan bahasa masih perlu ditingkatkan lagi karena siswa belum 

mengembangkan bahasanya secara maksimal dan penggunaan kalimat 

efektif yang belum maksimal 

c. Ketuntasan klasikal hasil keterampilan menulis siswa pada siklus III 

mencapai 92%. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajarann Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   

menggunakan media komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam aspek keterampilan menulis dengan  pokok bahasan menulis 

kembali isi cerita yang meliputi aktivitas siswa dan hasil keterampilan menulis 

siswa dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. 

Sehingga peneliti menetapkan bahwa penelitian tindakan kelas ini dicukupkan 

pada siklus III. 

4.1.5.4 Revisi 

Pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  menggunakan media komik 

yang diterapkan sudah berhasil dengan baik, namun perbaikan harus tetap 

dilakukan agar dapat berlangsung lebih baik lagi. Perbaikan yang perlu 

dilakukan adalah memotivasi siswa untuk terampil dan giat menulis sehingga 

dapat menghasilkan karya yang lebih baik.  
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4.1.6 Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 Data aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

peningkatan jumlah rata-rata skor. Secara keseluruhan rekapitulasi hasil 

aktivitas siswa dari siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.28 

Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan  Siklus III 

No Indikator 
Rata-rata skor  

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Siap mengikuti proses pembelajaran 2,36 3,36 3,36 

2. Menanggapi apersepsi guru 2,56 2,72 3,0 

3. Melakukan kegiatan tanya jawab 2,36 2,68 2,72 

4. Memperhatikan penjelasan guru 2,2 2,64 2,72 

5. Aktif dalam diskusi kelompok 2,16 2,72 2,8 

6. Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 2,28 2,8 2,88 

7. Melaporkan hasil diskusinya 1,92 2,36 2,36 

8. Aktif mengemukakan pendapat 2,28 2,36 2,44 

9. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 2,88 3,2 3,36 

Jumlah 21 24,84 25,64 

Rata-rata 2,33 2,76 2,85 

Prosentase 58,33% 69% 71,22% 

Kategori Baik  Baik  Baik 

Keterangan: 

Tabel 4.29 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa dari siklus I dan II disajikan 

dalam diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4.17 Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan rekapitulasi data hasil observasi aktivitas siswa dapat di-

ketahui bahwa pada siklus II jumlah rata-rata skor yang didapatkan adalah 

25,64 dengan kategori baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I dan siklus 

II disajikan dalam diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 4.18 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

4.1.7 Rekapitulasi Data Keterampilan Menulis Kembali  Isi Cerita Siklus I, 

siklus II, dan Siklus III 

Data keterampilan menulis kembali isi cerita siswa pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III menunjukkan peningkatan jumlah rata-rata skor. Secara 
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keseluruhan rekapitulasi hasil observasi keterampilan menulis kembali isi 

cerita pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.30 

Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Menulis Siklus I, siklus II dan 

Siklus III 

No Aspek 
Rata-rata skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Isi 3,04 3,08 3,56 

2. mekanik 1,68 2,68 2,84 

3. Organisasi isi 2,72 2,8 2,96 

4. kosakata 2,88 3,04 3,16 

5  Pengembangan bahasa 3,12 3,2 3,12 

Jumlah 13,44 14,8 15,72 

Rata-rata 2,69 2,96 3,14 

Prosentase 67% 73,4% 78% 

Kategori Baik Baik 
Sangat 

baik 

 Keterangan  

Tabel 4.31 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Siswa 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

  

 Rekapitulasi hasil observasi keterampilan menulis kembali isi cerita 

siklus I, siklus II, dan siklus III disajikan dalam diagram berikut. 
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Diagram 4.19 Rekapitulasi Hasil Keterampilan Menulis Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil keterampilan menulis kembali isi 

cerita dapat diketahui bahwa pada siklus I jumlah rata-rata skor yang 

didapatkan adalah 13,44 dengan kategori baik. Kemudian pada siklus II 

mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata skor 14,8 dengan kategori 

baik dan pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 15,64. Peningkatan 

keterampilan menulis kembali isi cerita dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 
Diagram 4.20 Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita Siklus I, 

Siklus II, dan Siklus III 
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Data nilai hasil keterampilan menulis pada siklus I, siklus II, dan siklus 

III menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

klasikal. Data rekapitulasi nilai hasil keterampilan menulis siklus I, siklus II , 

dan siklus II disajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 4.32 

Rekapitulasi Nilai Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

No. Pencapaian Prasiklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai rata-rata 65,7 67,2 74 78,6 

2 Nilai terendah 53 55 60 65 

3 Nilai tertinggi 84 85 85 90 

4 Jumlah siswa tuntas 8 11 18 23 

5 Jumlah siswa tidak 

tuntas 

17 14 7 2 

6 Persentase ketuntasan 

belajar klasikal 

32% 44% 72% 92% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data awal menunjuk-

kan nilai rata-rata kelas 65,7. Nilai terendah 53 dan nilai tertinggi 84. Siswa 

yang sudah tuntas yaitu 8 dan yang tidak tuntas yaitu 17. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal yaitu 32%. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I, nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 67,2. Nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang 

tuntas yaitu 11 dan yang tidak tuntas yaitu 14. Persentase ketuntasan belajar  

yaitu 44% dan belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan 

sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74. Nilai terendah 

60 dan nilai tertinggi 85. Siswa yang tuntas 18 dan yang tidak tuntas yaitu 7. 
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Persentase ketuntasan belajar yaitu 72% dan belum mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu 80% sehingga penelitian dilanjutkan pada 

siklus III. 

Pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 78,2. Nilai 

terendah 65 dan nilai tertinggi 90. Semua siswa tuntas dalam pembelajaran 

pada siklus ketiga ini. Persentase ketuntasan belajar yaitu 92% dan belum 

mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 80% sehingga 

penelitian berhenti pada siklus III ini. 

Data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.21 Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Keterampilan Menulis 

Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, keterampilan menulis kembali 

isi cerita dan peningkatan aktivitas siswa pada prasiklus, siklus I, Siklus II, dan 

siklus III disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.22 Rekapitulasi Aktivitas Siswa dan Keterampilan Menulis 

prasiklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian  

Pembahasan ini didasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada setiap 

siklusnya. Kegiatan pembelajaran menulis kembali isi cerita melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  menggunakan 

media komik adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam aspek  menulis kembali isi cerita melalui model pembelajaran  

Cooperative Integrated, Reading, and Composition (CIRC) menggunakan 

media komik  pada siswa kelas V SDN Sekaran 02 mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Pada siklus I  keaktivan siswa mendapat rata-rata skor 
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tiap indikator 2,33, Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata skor tiap 

indikator menjadi 2,76 dan pada siklus III juga mengalami peningkatan yang 

cukup baik yaitu rata-rata skor tiap indikator 2,85.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis kembali isi cerita erat 

kaitannya dengan kedelapan aktivitas dalam Hamalik (2011) yang meliputi, (1) 

Visual activities (kegiatan visual); (2) Oral activities (kegiatan lisan); (3) 

Listening activities (kegiatan mendengarkan; (4) Writing activities (kegiatan 

menulis); (5) Drawing activities (kegiatan menggambar); (6) Motor activities 

(kegiatan metrik); (7) Mental activities (kegiatan mental); (8) Emotional 

activities (kegiatan emosional), siswa telah melaksanakan kedelapan aktivitas 

tersebut. Terlihat dengan adanya deskriptor yang muncul pada setiap indikator 

keaktifan siswa pada saat kegiatan pembalajaran berlangsung. Yang mana 

dalam indikator tersebut telah dikaitkan dengan tahapan model pembelajaran  

Cooperative Integrated Reading and Composition (Suprijono, 2010:130) yang 

terdiri atas tahapan-tahapan berikut, yaitu; 1) membentuk kelompok yang 

anggotanya 4-5 orang secara heterogen; 2) guru memberikan wacana/kliping 

sesuai dengan topik pembelajaran; 3) siswa bekerja sama saling membacakan 

dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping 

dan ditulis pada lembar kertas; 4) mempresentasikan/membacakan hasil 

kelompok; 5) guru membuat kesimpulan bersama; dan 6) Penutup. 

Adapun rincian peningkatan dalam masing-masing siklus yang terjadi 

dalam indikator kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada 

siklus I mendapat rata-rata skor 2,36. Pada siklus II mengalami peningkatan 
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yaitu mendapat rata-rata skor 3,36 dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 

3,36. Hal ini karena siswa aktif dan siap memperhatikan  perintah guru dalam 

pembelajaran. 

Dalam aspek menanggapi apersepsi guru terjadi peningkatan pada 

masing masing siklus, yaitu pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,56. Pada 

siklus II mendapat skor 2,72 dan pada siklus III mengalami peningkatan rata-

rata skor menjadi 3,0. Hal ini karena arah tujuan apersepsi yang guru 

sampaikan sudah siswa pahami. 

Aspek melakukan kegiatan tanya jawab pada siklus I mendapat rata-rata 

skor 2,36. Pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,68 dan pada siklus III men-

dapat rata-rata skor 2,72. Pada aspek ini terjadi peningkatan yang cukup baik. 

Hal ini karena siswa sudah berani dan tidak malu lagi untuk bertanya. 

Aspek memperhatikan penjelasan guru pada siklus I mendapat rata-rata 

skor 2,2. Pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,64 dan pada siklus III rata-

rata skor meningkat menjadi 2,72. Hal ini karena guru mampu mengkondisikan 

siswa dan siswa sudah memperhatikan penjelasan guru dengan lebih baik. 

Pada aspek keaktivan siswa dalam diskusi kelompok siklus I mendapat 

rata-rata skor 2,16. Pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,72 dan mengalami 

peningkatan pada siklus III yaitu mendapat rata-rata skor 2,8. Dalam kegiatan 

diskusi siswa aktif terutama bagi siswa yang semula kurang aktif karena 

dorongan dari teman lain yang aktif menjadikan teman lainnya aktif dalam 

diskusi kelompok 
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 Aspek keaktivan siswa dalam menjalankan tugas kelompok siklus I 

mendapat rata-rata skor 2,28. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu rata-

rata skor menjadi  2,8 dan Siklus  III rata-rata skor meningkat menjadi 2,88. 

Dalam menjalankan tugas kelompok siswa sudah menjalankan tugas kelompok 

dengan baik yaitu mereka melakukan diskusi sesuai dengan langkah yang telah 

guru sampaikan. 

Aspek melaporkan hasil diskusi pada siklus I mendapat rata-rata skor 

1,92. Pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,36 dan pada sikus III mendapat 

skor 2,36. Siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. 

Aspek mengemukakan pendapat pada siklus I mendapat rata-rata skor 

2,28. Pada siklus II mendapat rata-rata  skor 2,36 dan siklus III rata-rata skor 

meningkat menjadi  2,44. Hal ini karena siswa sudah mulai aktif dan berani 

mengemukakan pendapatnya. 

Aspek keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas yang guru berikan 

pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,88. Pada siklus II rata-rata skor 

meningkat menjadi  3,2 dan siklus III mendapat skor 3,36. Hal ini karena 

semua siswa dapat mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan tepat waktu. 

Berikut dari hal tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

1. Siap mengikuti proses pembelajaran 

2. Menanggapi apersepsi guru 

3. Aktif dalam diskusi kelompok 

4. Memperhatikan penjelasan guru. 

5. Melakukan kegiatan tanya jawab 

6. Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 

7. Melaporkan hasil diskusinya 

8. Aktif mengemukakan pendapat 

9. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

 

Diagram 4.23 Peningkatan Ketercapaian Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

4.2.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil tes keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   

menggunakan media komik pada siswa kelas V SDN Sekaran 02 mengalami 

peningkatan yang cukup baik dalam setiap siklusnya. Sesuai dengan instrumen 

penilaian dalam indikator rata-rata hasil keterampilan menulis siswa meningkat 

pada masing-masing siklus yaitu pada siklus I mendapat skor 2,69, siklus II 

mendapat skor 2,96, dan pada siklus III mendapat skor 3,14. 
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Dalam penilaian keterampilan menulis terdiri dari lima aspek seperti yang 

dikemukakan Aries (2011:138) dalam penilaian sebuah karangan terdapat  lima 

komponen yang dinilai meliputi, (1) isi, (2) organisasi, (3) kosakata, (4) 

pengembangan bahasa, (5) mekanik. Dimana kelima aspek tersebut digunakan 

dalam penilaian keterampilan menulis kembali isi cerita ini untuk mengetahui 

dan mengukur tingkat kemampuan dan keterampilan siswa hususnya dalam ke-

mampuan menulis.  

Peningkatan terjadi pada masing-masing siklus di setiap aspek dalam 

keterampilan menulis. Dalam aspek isi meningkat dari siklus I mendapat skor 

3,04 siklus II mendapat skor 3,08, dan siklus III mendapat skor 3,56. Hal ini 

menunjukkan peningkatan cukup baik pada pemahaman isi. 

Aspek mekanik pada siklus I mendapat skor 1,68 pada siklus II mendapat 

skor 2,68, dan pada siklus III mendapat skor 2,84. Hal ini terjadi peningkatan 

pada aspek mekanik keterampilan menulis siswa meskipun belum maksimal 

peningkatannya namun sudah menunjukan peningkatan yang cukup baik.  

Dalam aspek organisasi isi pada siklus I mendapat skor 2,72, pada siklus II 

mendapat skor 2,8 dan siklus III mendapat skor 2,96. Hal tersebut menunjuk-

kan peningkatan yang cukup baik dalam aspek organisasi isi. 

Aspek kosakata dalam keterampilan menulis adalah bagaimana siswa me-

milih dan menggunakan kata dalam bahasa yang baku dan sesuai dengan isi 

cerita. Pada siklus I mendapat skor 2,88, pada siklus II mendapat skor 3,04 dan 

siklus III mendapat skor 3,16. Pada aspek ini menunjukkan peningkatan yang 

cukup baik. 
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Pada aspek pengembangan bahasa siklus I mendapat skor 3,12, pada siklus 

II mendapat skor 3,2, dan pada siklus III memperoleh 3,12.  

Hal tersebut di sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Diagram 4.24 Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Siswa Siklus I, Siklus 

II, dan Siklus III 

Dari hasil tes keterampilan menulis tersebut dihasilkan nilai melalui 

pengolahan skor dibagi skor maksimal dikalikan seratus persen (Purwanti, 

2008:6.4) maka diperoleh data hasil nilai keterampilan menulis siswa. 

Pada evaluasi hasil nilai keterampilan siswa mengalami peningkatan 

pada masing-masing siklus. Pada siklus I rata-rata nilai siswa 67,2 meningkat 

menjadi 74 pada siklus II dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 78,2. 

Pada ketuntasan klasikal juga meningkat dari siklus pertama 44% menjadi 72% 

pada siklus kedua dan 92% pada siklus III. Peningkatan hasil keterampilan 

menulis siswa mengalami peningkatan yang cukup baik karena dalam 

penelitian ini guru selalu merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung dan 

selanjutnya melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi tersebut. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan pembelajaran 

keterampilan menulis kembali isi cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang meliputi aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa melalui model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan 

media komik pada siswa kelas V SD Negeri Sekaran 02 Semarang.  

Adapun implikasi hasil penelitian tersebut adalah dilaksanakannnya 

penelitian tindakan kelas, pendidik dapat mengetahui kesulitan belajar siswa. 

Dengan demikian dapat merancang strategi pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran serta menawarkan 

cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan inovasi dan 

kreativitas dalam proses belajar mengajar di kelas. Melalui penerapan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   menggunakan 

media komik dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek keterampilan 

menulis dapat membangkitkan semangat belajar siswa dan membantu siswa 

mempermudah memahami materi yang diajarkan dan meningkatkan ke-

terampilan menulis siswa. 

Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) meng-

gunakan media komik diantaranya: kesiapan siswa dalam mengikuti pem-

belajaran, menanggapi apersepsi guru, melakukan kegiatan tanya jawab, mem-

perhatikan penjelasan guru, aktif dalam diskusi kelompok, aktif dalam men-
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jalankan tugas kelompok, melaporkan hasil diskusi, aktif mengemukakan 

pendapat, dan aktif mnengerjakan tugas yang diberikan. 

Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia  setelah menerapkan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)   menggunakan media komik pada siklus I aktivitas siswa 

memperoleh rata-rata skor 2,33, pada siklus II dan siklus III meningkat 

menjadi 2,76 dan 2,85  

Peningkatan juga terjadi pada nilai hasil keterampilan menulis siswa. 

Pada siklus I rata-rata nilai hasil keterampilan menulis adalah 67,2 dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 44%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

dengan nilai rata-rata hasil keterampilan menulis 74 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 72%, dan pada siklus III meningkat menjadi 78,2 dengan 

ketuntasan klasikal 92%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian  pembelajaran bahasa Indonesia  aspek 

keterampilan menulis kembali isi cerita melalui model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) menggunakan media 

komik yang telah dilaksanakan di kelas V SDN Sekaran  02  Semarang, maka 

peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik pada pembelajaran 

bahasa Indonesia aspek keterampilan menulis kembali isi cerita di kelas V 

SDN Sekaran 02 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil pengamatan aktivitas siswa pada pelaksanaan 

tindakan siklus I memperoleh skor 21 dengan rata-rata skor 2,33. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data aktivitas siswa dengan 

perolehan skor 24,84, rata-rata skornya 2,76, dan pada siklus III aktivitas 

siswa meningkat dengan perolehan skor 25,64 dengan rata-rata skor 2,85. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan 

dengan kualifikasi sekurang-kurangnya baik. 

b. Melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik pada pembelajaran 
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bahasa Indonesia aspek keterampilan menulis kembali isi cerita di kelas V 

SDN Sekaran 02  dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali isi 

cerita dengan pilihan kata sesuai dengan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil keterampilan menulis  

siswa kelas V pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil evaluasi di akhir 

pembelajaran pada setiap siklusnya diperoleh data pada siklus I dengan 

nilai terendah 55, nilai tertinggi 85, rata-rata kelas 67,2 dan ketuntasan 

klasikal 44%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II hasil keterampilan 

menulis siswa yang diperoleh dengan nilai terendah 60, nilai tertinggi 85, 

rata-rata 74 dan persentase ketuntasan klasikal 72%. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus III hasil keterampilan menulis siswa yang diperoleh 

dengan nilai terendah 65, nilai tertinggi 90, rata-rata 78,2 dan persentase 

ketuntasan klasikal 92%. Dapat disimpulkan bahwa hasil keterampilan 

menulis siswa kelas V sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya baik dengan ketuntasan klasikal mencapai 80% 

(KKM Bahasa Indonesia  ≥70) 

Berdasarkan hasil penelitian melalui model pembelajaran Cooperative 

Integrated  Reading  and Composition (CIRC) menggunakan media komik  ter-

bukti dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa yang meliputi aktivitas 

siswa dan  hasil keterampilan menulis kembali isi cerita di kelas V SD Negeri 

Sekaran 02 Semarang. 
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5.2 SARAN 

Setelah dilakukan penelitian di kelas V SDN Sekaran 02 Semarang 

melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) menggunakan media komik untuk meningkatkan keterampilan menulis 

kembali isi cerita. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan persiapan dan 

perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut meliputi: 1) pemilihan 

materi yang akan disampaikan; 2) lembar kerja apa saja yang akan 

diberikan; 3) pendekatan dan model apa yang digunakan; dan  4) sarana 

apa saja yang akan digunakan. 

b. Guru dapat meneerapkan model Cooperative Intergrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia  khususnya dalam aspek menulis dan membaca, karena 

dapat membantu siswa dalam mempermudah memahami isi cerita dalam 

suatu bacaan. Terdapat unsur cooperative/kerja sama antar siswa di dalam-

nya, jadi bagi siswa yang belum paham bisa dibantu teman lain dalam 

kelompok dan menggabungkan potensi yang mereka miliki untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan menghadapinya secara bersama-

sama. Khususnya pada proses membaca dan menulis, jika menggunakan 

model Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) semua 

siswa membaca dan memperhatikan isi dari suatu teks cerita yang di-

bacakan. Sehingga akan lebih mudah jika semua siswa memahami isi 
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cerita yang dibacakan. Jika ada salah seorang siswa kurang paham materi 

yang disampaikan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, 

bisa dibantu oleh teman yang lain dalam satu kelompok. 

c. Penelitian tentang model Cooperative Intergrated Reading and 

Composition (CIRC) menggunakan media komik dapat dikembangkan 

lebih lanjut oleh pendidik maupun pengembang pendidikan lainnya. 

Dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media 

Komik  Siswa Kelas V SDN Sekaran 02 Semarang 

Aktivitas Siswa 

Keterampilan Menulis 

Kembali Isi Cerita Dengan 

Model CIRC 

Menggunakan Media 

Komik 

Indikator Aktivitas 

Siswa Dalam 

Menulis Kembali Isi 

Cerita 

1. Visual activities, 

misalnya:  

membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan 

diskusi.  

3. Listening activities, 

misalnya:  

mendengarkan 

uraian, percakapan 

dalam diskusi 

4. Writing activities, 

misalnya:  menulis 

laporan, menyalin. 

 

a. Membentuk kelompok 

yang terdiri dari 4 atau 5 

orang berdasarkan 

tingkat kemampuan 

membaca (heterogen) 

b. Guru memberikan 

wacana yang berbentuk 

komik sesuai dengan 

topik pembelajaran. 

c. Siswa bergantian 

membaca cerita dengan 

keras bersama pasangan 

kelompok yang sudah 

dibagi sebelumnya, 

bergiliran untuk setiap 

paragraf. 

d. Siswa bekerja sama 

menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan 

terhadap wacana yang 

berbentuk komik dan 

ditulis pada lembar 

1. Siap mengikuti 

proses pembelajaran 

(aktivitas 

emosional) 

2. Menanggapi 

apersepsi guru 

(Aktivitas visual, 

mendengarkan, 

lisan, dan mental) 

3. Aktif bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan (aktivitas 

mendengarkan, 

mental, visual,  dan 

lisan) 

4. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas 

mendengarkan, 

visual, dan mental) 

5. Aktif dalam diskusi 

kelompok (aktivitas 

LAMPIRAN 1 
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5. Drawing activities, 

misalnya:  

menggambar, 

membuat grafik, 

diagram.   

6. Motor activities, 

misalnya: 

melakukan 

percobaan, 

permainan 

7. Mental activities, 

misalnya:  

mengingat, 

menganalisis, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan soal   

8. Emotional 

activities, 

misalnya:  gembira, 

berani, bergairah, 

semangat 

kertas. 

e. Siswa merangkum poin-

poin dari bacaan. 

f. Siswa menuliskan 

kembali isi cerita yang 

telah dibaca dengan 

bahasa sendiri. 

g. Mempresentasikan/mem

bacakan hasil kelompok. 

h. Guru dan siswa 

membuat kesimpulan 

bersama. 

i. Penutup. 

mntal) 

6. Aktif menjalankan 

tugas kelompok 

(aktivitas mental dan 

gerak) 

7. Melaporkan hasil 

diskusinya (aktivitas 

lisan, 

mendengarkan, 

mental, dan 

emosional) 

8. Aktif 

mengemukakan 

pendapat (aktivitas 

mental, lisan, dan 

emosional) 

9. Aktif mengerjakan 

tugas yang diberikan 

(aktivitas emosional, 

gerak, mental, dan 

menulis).  

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media 

Komik  Siswa Kelas V SDN Sekaran 02 

No Variabel Indikator Pengamatan 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menulis kembali 

isi cerita melalui   

Model 

Cooperative 

Integrated 

Reading 

Composition 

(CIRC) 

menggunakan 

media komik 

1. Siap mengikuti proses  

pembelajaran (aktivitas 

emosional) 

2. Menanggapi apersepsi guru 

(Aktivitas visual, mendengarkan, 

lisan, dan mental) 

3. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan (aktivitas 

mendengarkan, mental, visual,  

dan lisan) 

4. Memperhatikan penjelasan guru 

(aktivitas mendengarkan, visual, 

dan mental) 

5. Aktif dalam diskusi kelompok 

(aktivitas mntal) 

6. Aktif menjalankan tugas 

kelompok (aktivitas mental dan 

gerak) 

7. Melaporkan hasil diskusinya 

(aktivitas lisan, mendengarkan, 

mental, dan emosional) 

8. Aktif mengemukakan pendapat 

(aktivitas mental, lisan, dan 

emosional) 

 

a. Siswa  

b. Catatan 

lapangan 

c. Foto 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 

c. Angket 

d. Kamera  
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9. Aktif mengerjakan tugas yang 

diberikan (aktivitas emosional, 

gerak, mental, dan menulis). 

2. Keterampilan 

menulis kembali 

isi cerita dengan 

pemilihan kata 

yang sesuai 

dengan bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

dengan model 

Cooperative 

Integrated 

Reading and 

Composition 

(CIRC) 

menggunakan 

media komik 

1. Aspek Isi 

2. Aspek Mekanik 

3. Aspek Organisasi Isi 

4. Aspek Kosakata 

5. Aspek Pengembangan Bahasa 

a. Siswa 

b. Foto  

   

a. Tes 

Keterampil

an Menulis 

b. Kamera  
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LEMBAR  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

Siklus…… 

Nama : 

Sekolah  : SDN Sekaran 02  

Kelas : V 

Hari/tanggal :  

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Nilai 4: apabila ada 4 deskriptor muncul 

b. Nilai 3 : apabila ada 3 deskriptor muncul 

c. Nilai 2 : apabila 2 deskriptor muncul 

d. Nilai 1 : apabila 1 deskriptor muncul 

e. Nilai 0 : apabila deskriptor tidak nampak (Rusman, 2012: 101) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan 

0 1 2 3 4 

1. Siap mengikuti 

proses 

pembelajaran 

(aktivitas 

emosional) 

1. Menyiapkan buku 

pelajaran 

2. Menyiapkan alat tulis 

3. Duduk dengan rapi 

4. Sikap siap menerima 

pembelajaran 

      

2. Menanggapi 

apersepsi guru 

(Aktivitas 

visual, 

1. Mendengarkan 

apersepsi guru 

2. Mengaitkan apersepsi 

dengan pembelajaran 
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mendengarkan, 

lisan, dan 

mental) 

3. Menanggapi apersepsi 

dengan tepat 

4. Menyimpulkan arah  

tujuan apersepsi 

3. Melakukan 

kegiatan tanya-

jawab (aktivitas 

mendengarkan, 

mental, visual,  

dan lisan) 

1. Mengajukan 

pertanyaan 

2. Relevan dengan 

materi 

3. Berpartisipasi aktif 

selama kegiatan 

tanya-jawab 

berlangsung 

4. Menjawab pertanyaan 

      

4. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas 

mendengarkan, 

visual, dan 

mental) 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru 

2. Mencatat materi yang 

disampaikan guru 

3. Bersikap baik dan 

tidak gaduh 

4. Berkonsentrasi dan 

memfokuskan 

perhatian 

      

5. Aktif dalam 

diskusi 

kelompok 

(aktivitas 

mental) 

1. Aktif berperan dalam 

diskusi 

2. Menghasilkan ide-ide 

dalam kelompok 

3. Mencari referensi 

dalam kegiatan 

diskusi kelompok 

 

4. Bersikap saling 
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menghargai dalam 

kelompok 

6. Aktif dalam 

menjalankan 

tugas kelompok 

(aktivitas 

mental dan 

gerak) 

1. Berdiskusi dengan 

kelompok 

2. Menjalankan tugas 

kelompok dari guru 

3. Bekerja sama 

memecahkan masalah 

kelompok 

4. Mengerjakan lembar 

kerja kelompok 

      

7. Melaporkan 

hasil diskusinya 

(aktivitas lisan, 

mendengarkan, 

mental, dan 

emosional) 

1. Menulis laporan 

dengan tepat 

2. Melaporkan hasil 

diskusi  kelompok 

3. Memberi alasan hasil 

laporan 

4. Memberi simpulan 

dari hasil laporan 

      

8. Aktif 

mengemukakan 

pendapat 

(aktivitas 

mental, lisan, 

dan emosional) 

 

 

1. Mengajukan pendapat 

dari pembelajaran 

yang berlangsung 

2. Melakukan sanggahan 

3. Mengkonfirmasi 

sanggahan teman 

4. Berpartisipasi dalam 

kegiatan umpan balik 

      

9. Aktif 

mengerjakan 

tugas yang 

1. Menyiapkan buku 

atau lembar jawab 

dan alat tulis 
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diberikan 

(aktivitas 

emosional, 

gerak, mental, 

dan menulis). 

2. Mendengarkan 

petunjuk pengerjaan 

soal dari guru 

3. Mengerjakan dengan 

tenang, tanpa 

mencontek 

4. Mengerjakan dengan 

tepat waktu  

Jumlah Skor  

Jumlah Skor = .........., Kategori = ...................... 

 

Skor minimal   = 9x0=0  

Skor maksimum  = 9x4=36 

n = banyaknya skor = 36 – 0 + 1=37 

Letak Q1 =  (n + 2) 

                =  (37 + 2) 

                = 9,75=10 

jadi nilai Q1 adalah 9 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

    =  (37 + 1) 

    = 19 

jadi nilai Q2 adalah 18 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

                = (3.37 + 2) 

     = 28,5 

jadi nilai Q3 adalah 27 

 

 

 

 



151 
 

 
 

Kriteria Penilaian : 

 

 

 

 

 

 

Semarang, .................2013 

Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

18 ≤ skor < 27 Baik 

9≤ skor < 18 Cukup 

0 ≤ skor < 9 Kurang 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI ISI 

CERITA MELALUI MODEL COOPERATIVE INTEGRATED READING 

AND COMPOSITION (CIRC) MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK SISWA 

KELAS V SDN SEKARAN 02 

Siklus…… 

Nama siswa   : 

Nama SD   : SDN Sekaran  02 

Kelas/semester : 

Hari/tanggal   : 

PETUNJUK 

1. Amatilah penilaian unjuk kerja, kemudian berilah tanda check (√) pada 

kolom skor yang sesuai dengan indikator pengamatan. 

2. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

0 Apabila tidak ada deskriptor yang tampak 

1 Apabila deskriptor  1 yang tampak 

2 Apabila deskriptor  2 yang tampak 

3 Apabila deskriptor  3 yang tampak 

4 Apabila deskriptor  4 yang tampak 

 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan 

No

. 
Indikator deskriptor 

Check 

(√) 
Skor 

1.  Aspek Isi  4. Tulisan berkaitan erat  dengan inti 

cerita dan sesuai jalan cerita  

  

3. Tulisan  sesuai dengan inti cerita dan 

kurang sesuai dengan jalan cerita  
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2. Tulisan sesuai dengan inti cerita tetapi 

tidak sesuai dengan jalan cerita 

 

  

1. Tidak sesuai dengan inti cerita dan 

tidak sesuai dengan jalan cerita 

  

2. Aspek 

Mekanik  

4. Tulisan tepat  penggunaan semua 

unsur mekanik (tanda baca, huruf 

kapital, kata depan, dan konjungsi) 

  

3. Terdapat satu kesalahan penggunaan 

unsur mekanik (tanda baca, huruf 

kapital, kata depan, dan konjungsi) 

  

2. Terdapat dua kesalahan penggunaan 

unsur mekanik (tanda baca, huruf 

kapital, kata depan, dan konjungsi) 

  

1. Terdapat lebih dari dua kesalahan 

penggunaan unsur mekanik (tanda 

baca, huruf kapital, kata depan, dan 

konjungsi) 

  

3. Aspek 

Organisasi  

4. Runtut, semua kalimat sesuai kejadian 

dalam cerita  

  

3. Ada satu kalimat yang kurang 

berkaitan dengan kalimat lainnya 

sesuai kejadian dalam cerita  

  

2. Ada dua kalimat kurang berkaitan 

dengan kalimat lainnya sesuai 

kejadian dalam cerita 

  

1. Ada lebih dari dua  kalimat kurang 

berkaitan dengan kalimat lainnya 

sesuai kejadian dalam cerita 

  

4. Aspek 4. Semua kata dalam kalimat   
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Kosakata  menggunakan  kata baku  

3. Terdapat satu kata dalam kalimat yang 

tidak menggunakan kata baku 

  

2. Terdapat dua kata dalam kalimat yang 

tidak menggunakan kata baku 

  

1. Terdapat lebih dari dua kata yang 

tidak menggunaan kata baku 

  

5. Aspek 

pengembangan 

bahasa  

4. Semua kalimat tepat dalam  

penggunaan unsur  utama kalimat 

efektif (S-P) 

  

3. Ada satu kalimat yang tidak tepat 

penggunaan unsur utama kalimat 

 (S-P)  

  

2. Ada dua kalimat yang tidak tepat 

penggunaan unsur utama  kalimat (S-

P) 

  

1. Ada lebih dari dua kalimat yang tidak 

tepat penggunaan unsur utama  

kalimat (S-P) 

  

JUMLAH SKOR  

Jumlah Skor = .........., Kategori = ...................... 

Skor minimal   = 5x0=0 

Skor maksimum  = 5x4=20 

n = banyaknya skor = 20 – 0 + 1=21 
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Letak Q1 =  (n + 2) 

 =  (21 + 2) 

            = 5,75=6 

jadi nilai Q1 adalah 5 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

              =  (21 + 1) 

   = 11 

jadi nilai Q2 adalah 10 

Letak Q3 =  ( 3n + 2) 

= (3.21 + 2) 

            = 16,25=16 

jadi nilai Q3 adalah 15 

 

Kriteria Penilaian : 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, .................2013 

Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 

10 ≤ skor < 15 Baik 

5≤ skor < 10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MENULIS 

KEMBALI ISI CERITA MELALUI MODEL COOPERATIVE 

INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) MENGGUNAKAN 

MEDIA KOMIK 

Siklus........ 

Nama Siswa  : ............................... 

Nama SD  : SDN Sekaran 02  

Kelas   : V  

Hari/Tanggal  : ............................... 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang kamu 

anggap paling sesuai! 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti 

yang telah kita lakukan tadi? 

  

2. Apakah kalian lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dengan pembelajaran seperti tadi? 

  

3. Apakah kalian mengalami kesulitan selama 

mengikuti pembelajaran seperti tadi? 

  

4. Apakah pembelajaran tadi membuat kalian lebih 

semangat belajar? 

  

5. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti tadi lagi? 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus……  

 

Nama Sekolah :  SDN Sekaran 02  

Kelas/ Semester         : V / II  

Hari / tanggal             :   

Petunjuk             : Catatlah aktivitas guru dan siswa selama proses   

pembelajaran sesuai dengan keadaan sesungguhnya di 

lapangan! 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................  

Semarang, ………………….2013 

             Observer 

 

 

     ............................ 

 

 

LAMPIRAN 6 



158 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Sekolah   : SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester  : V (Lima)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 April 2013 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator 

7.3.1 Menemukan hal-hal pokok cerita yang dibaca 

7.3.2 Mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat 

7.3.4 Menuliskan kembali isi cerita dengan pilihan kata yang tepat 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca cerita siswa dapat menemukan hal-hal pokok cerita 

yang dibaca 

2. Melalui cerita yang di baca siswa dapat mencatat pokok-pokok isi cerita 

yang dibaca 

3. Dengan membaca cerita secara keseluruhan siswa dapat menyimpulkan 

isi cerita dalam beberapa kalimat. 

4. Dengan mengetahui pokok-pokok isi cerita siswa dapat menulis kembali 

isi cerita  dengan plihan kata yang tepat 

 

Karakter yang diharapkan 

1. Disiplin 

2. Tanggung jawab 

3. Bijaksana  

4. Jujur 

LAMPIRAN 7 
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V. Materi Ajar 

1. Cerita anak 

2. Menyimpulkan isi  cerita  

3. Menulis kembali isi cerita 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode 

1) Ceramah 

2) Diskusi 

3) Penugasan 

2. Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pra kegiatan (± 5 menit) 

a) Salam 

b) Pengkondisian 

c) Do’a 

d) Presensi 

2) Kegiatan awal (± 5 menit) 

a) Guru melakukan apersepsi: guru bertanya kepada siswa tentang 

cerita yang pernah dibaca. 

b) Menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran 

c) Penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

3) Kegiatan Inti (± 65menit) 

a) Siswa diberi pertanyaan tentang cerita yang pernah dibaca. 

(eksplorasi) 

b) Guru meminta beberapa siswa untuk menceritakan cerita yang 

pernah dibaca.( eksplorasi) 

c) Guru meminta siswa untuk berkelompok 4-5 siswa. (elaborasi) 

d) Guru membagikan contoh teks cerita kepada masing-masing 

kelompok. (elaborasi) 

e) Guru menjelaskan cara menyimpulkan isi cerita dan menuliskannya 

kembali. (elaborasi) 

f) Siswa memberikan wacana/cerita kepada tiap kelompok. (elaborasi) 



160 
 

 
 

g) Siswa dalam kelompok bergantian membaca wacana yang diberikan. 

(eksplorasi) 

h) Siswa diberi kesempatan untuk mengulangi membaca dalam hati. 

(eksplorasi) 

i) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok cerita. (eksplorasi) 

j) Siswa bersama membuat simpulan cerita. (eksplorasi) 

k) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang dibacakan. (eksplorasi) 

l) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok.    

(konfirmasi) 

m) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang maju. 

(konfirmasi)  

n) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (konfirmasi) 

4) Kegiatan akhir (± 30menit) 

a) Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siwa yang belum 

paham tentang materi yang diberikan 

b) Guru memberikan evaluasi 

c) Guru memberikan motivasi 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1) Media Belajar :  

a. komik anak 

b. cerita anak 

2) Sumber Belajar  

a. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Dasar.  

b. Model Silabus kelas V 

c. Buku Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD kelas V. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

d. Finoza, Lamudin.2004. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Diksi Insan Mulia 

e. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu 

Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung. 

f. Buku cerita anak, majalah anak, dan  

g. Internet 
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IX. Penilaian 

b. Prosedur tes : Tes proses 

    Tes akhir 

c. Jenis tes : Tertulis 

d. Bentuk Tes : produk  

e. Instrumen Tes: Lembar observasi aktivitas siswa  

: Lembar Keterampilan menulis siswa  

 

 

Semarang,  April 2013 

 

Kolaborator        Peneliti   

       

Sulastri, S.Pd       Bintari Wahyu S. 

NIP 19700710200212002     NIM 1401409242 

 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SIKLUS I 

a. Simpulan  

Simpulan merupakan intisari atau bagian ringkas yang mengungkapkan 

gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberi penekanan ide 

pokok atau gagasan sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang 

diungkapkan. Langkah membuat simpulan diantaranya dengan membaca terlebih 

dulu cerita, mengidentifikasi ide pokok cerita kemudian menyimpulkan gagasan 

utama berdasarkan ide pokok cerita tersebut. 

b. Ide pokok  

Ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama yang mengandung pokok 

persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok di awal paragraf (deduktif), akhir 

paragraf (induktif), awal dan akhir paragraf (deduktif-induktif), dan menyebar 

diseluruh kalmat (paragraf narasi dan deskripsi). Ide pokok dinyatakan secara 

eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok dituangkan dalam 

satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. 

c. Menulis Kembali Isi Cerita  

Menulis kembali cerita adalah kemampuan atau kesanggupan siswa untuk 

menulis kembali gambaran isi cerita yang telah dibacanya dari awal hingga akhir 

cerita ke sebuah tulisan.  

Penilaian yang digunakan dalam menulis kembali cerita yaitu latar,  alur dalam 

cerita, tokoh-tokoh dalam cerita, penggunaan bahasa, kesesuaian isi cerita,dan  

kreativitas penulisan cerita serta ejaan dan tanda baca. 

d. Langkah-langkah Menulis Kembali cerita 

Adapun langkah-langkah menulis kembali cerita  yang telah dibaca  yaitu sebagai 

berikut. 

1) Membaca cerita dan membuat simpulan isi cerita 

a) Setelah membaca cerita tersebut tulislah judul, tokoh utama cerita , watak 

tokoh utama, dan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut 

b) Tulis simpulan isi cerita  yang telah dibaca dengan bahasa yang mudah 

dipahami 

2) Menentukan pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

a) Menentukan pokok-pokok isi cerita dapat dilakukan dengan menganalisis 

bagian-bagian penting dari cerita tersebut atau dengan cara menentukan 

ide-ide pokok cerita  tersebut 

b) Catatlah ide-ide pokok dari cerita  tersebut 
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3) Menulis kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa sendiri. 

a) Menulis pokok-pokok isi cerita 

b) Mengembangkan pokok-pokok isi cerita dengan kalimat yang jelas dan 

efektif menjadi kerangka cerita. 

c) Melengkapi/merangkai kerangka cerita menjadi cerita yang utuh 

d) Mengedit cerita yang telah utuh tersebut dan memperbaiki ejaan, tanda 

baca dan tata bahasanya. 

 

e. Penggunaan Huruf Kapital 

a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada 

awal kalimat. 

Contoh: Kamu Harus Bekerja Keras 

Mobil itu berjalan cepat 

b) Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan 

yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata 

ganti untuk Tuhan. 

Contoh: Allah  Hindu    

  Islam  Yang Maha Kuasa 

c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, 

keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang 

Contoh:  Nabi Ibrahim  Sultan Agung 

  Imam Syafi’i  Haji Umar Bakri 

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama khas 

salam geografi 

Contoh: Asia Tenggara  Danau Toba  Surakarta 

  Jazirah Arab  Laut Jawa  Selat Sunda 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
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Burung yang Malang 
Karya: Sophia Laily 

Hari Minggu, Mia bangun pagi untuk berolahraga bersama orang tuanya. 

Mia membuka pintu lebarlebar. Namun, ketika Mia membungkukkan badan untuk 

melakukan sedikit peregangan, dia melihat seekor burung kecil tergeletak lemas 

di lantai teras rumah. Sayap burung itu terkulai penuh darah. Mia berjongkok 

untuk mengamati lebih dekat. 

”Ooh . . . lengan sayapnya terluka. Darahnya cukup banyak,” gumamnya. 

Mia segera mengambil obat antiseptik yang biasa diletakkan ibu di dalam kotak 

obat. Ia lalu meneteskan obat antiseptik ke lengan burung itu pelan-pelan. ”Kau 

tenang saja burung cantik, ini akan sedikit sakit. Tapi kau akan segera sembuh dan 

bisa terbang lagi bersama keluargamu,” ujarnya lirih pada burung malang itu 

seperti seorang dokter. 

”Kau boleh meletakkan burung itu di kebun belakang rumah, jangan lupa 

jauhkan dari jangkauan si meong.” 

Setelah memberikan tempat yang nyaman, Mia segera menyusul orang 

tuanya lari pagi. 

Sepulang dari berlari, Mia tak henti-hentinya menjenguk pasiennya. 

Sesekali paruh kecil itu disuapi dengan air dan biji beras. 

Dua hari berlalu, tetapi burung itu tetap terbaring lemah meskipun lukanya 

telah mengering. Ketika suatu pagi Mia bangun untuk melihat pasien kecilnya, 

betapa terkejut dia. 

”Ayah . . . Ibu . . .!” teriak Mia. Ayah dan Ibu pun tergopoh-gopoh 

menghampiri 

Mia. 

”Lihat, Yah! Burung ini kenapa? Sayap dan tubuhnya kaku sekali dan 

dadanya 

tidak naik turun seperti kemarin.” Seru Mia. 

Ayah dengan lembut mengelus rambut putrinya lalu berkata, ”Mia, burung 

ini terluka cukup parah waktu kau menemukannya. Dia sekarang tidak kuat lagi.” 

”Mmm . . . maksud Ayah dia sudah mati?” pekik Mia. 

”Iya, Mia. Ayah turut menyesal.” 

”Tetapi, Mia kan sudah mengobati lukanya, memberi minum serta 

makan,” protes Mia. 

”Mia sudah benar, tetapi burung ini terlalu lemah. Ini bukan salah Mia,” 

hibur Ibu. 

”Maafkan aku burung kecil, aku tidak bisa menyelamatkanmu.” Mia 

memandangi burung itu dengan penuh iba dan penyesalan. 

”Tuhan tahu Mia telah berusaha dengan sebaik-baiknya dan burung ini 

juga tahu. Dia pasti berterima kasih kepadamu jika dia bisa bicara,” lanjut Ayah. 
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Mia mulai tersenyum di sela tangisnya. ”Kita akan menguburnya, Ayah?” 

Ayah mengangguk, ”Iya. Ayah akan menggali lubang di tanah pojok sana.” 

Mia masih menangis, tetapi dia senang sekali bisa merawat burung yang 

malang itu, walaupun hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. 

 

Menyimpulkan Isi Cerita Anak 

1. Menentukan pokok-pokok isi cerita anak yang dibaca. 

2. Merangkai pokok-pokok isi cerita anak ke dalam beberapa kalimat. 

3. Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

Pertanyaan : Apa yang akan dilakukan Mia pada hari Minggu pagi itu? 

Jawab : Pada hari Minggu pagi itu Mia akan berolahraga bersama orang tuanya. 

Pertanyaan : Apa yang dilihat Mia ketika membungkukkan badan untuk me-

lakukan peregangan? 

Jawab : Pada saat Mia membungkukkan badan akan melakukan peregangan, Mia 

melihat seekor burung kecil tergeletak lemas di lantai teras rumah. 

 

Jawaban di atas merupakan bagian dari pokok-pokok isi cerita Burung yang 

Malang. Jika dirangkai, jawaban tersebut akan menjadi bagian awal ringkasan 

cerita. 

Perhatikan contohnya! 

 

Pada hari Minggu pagi, Mia akan berolahraga bersama orang tuanya. Saat 

melakukan peregangan, Mia melihat seekor burung kecil tergeletak lemas di 

teras rumah................ 

 

Kamu tinggal merangkai pokok-pokok cerita menjadi beberapa kalimat. 

Rangkaian kalimat itu kemudian dikembangkan menjadi beberapa paragraf. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK  

SIKLUS I 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Anggota kelompok : 

 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah cerita yang telah guru berikan, catatlah pokok-pokok isi dari cerita 

tersebut 

2. Buatlah simpulan dari cerita tersebut 

3. Kemudian tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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KISI-KISI EVALUASI 

SIKLUS 1 

Standar Kompetensi: 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak 

Kompetensi Dasar:   7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Penilaian 

Ranah 

Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3.1 Menemukan 

hal-hal pokok cerita 

yang dibaca 
Produk  Soal C4 Sedang  

7.3.2 Mencatat 

pokok pokok isi 

cerita yang dibaca 
Produk  Soal C1 Mudah 

7.3.3 Menyimpul-

kan isi cerita dalam 

beberapa kalimat 

 

Produk Soal C2 Sedang 

7.3.4 Menuliskan 

kembali isi cerita 

dengan pilihan kata 

yang tepat 

Produk Soal C6 Sukar 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS I 

 

Evaluasi 

Bacalah cerita di bawah ini! 

 

Abu Nawas Tidak Bisa Kehujanan 

Hari itu, baginda benar-benar kesal kepada Abu Nawas . sudah lewat satu 

jam, ia menunggu kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas tak kunjung 

datang. Baginda lalu memutuskan akan menghukumnya karena tidak 

mengindahkan panggilan Raja. 

Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Baginda kemudian memanggil 

Perdana Menteri dan membisikkan sesuatu kepada Perdana Menteri. Lalu, 

Baginda meninggalkan ruang kerjanya. 

Perdana Menteri bertanya, “Hai Abu Nawas, mengapa kamu terlambat?” 

“Ampun seribu ampun, Tuan! Hamba terlambat karena ketika hendak 

berangkat, datanglah tamu hamba dari negeri Mesir. Hamba harus menghormati 

tamu dulu, Tuan,” jawab Abu Nawas. 

“Alasanmu tidak dapat kami terima. Sekarang, kamu harus menerima hukuman 

atas keterlambatanmu ini,” jelas Perdana Menteri. 

“Siap Tuan!” jawab Abu Nawas. 

“Antarkan buku dan alat tulis ini kepada Baginda di tempat peristirahatannya. 

Buku ini harus kamu antar sekarangdengan keledaimu. Kemu tidak boleh pulang 

untuk mengambil tas atau payung. Nanti, saat tiba di hadapan Baginda, kamu dan 

alat tulis ini harus dalam keadaan kering. Jika sampai kamu dan alat tulis ini basah 

kena hujan, kamu akan dihukum lebih berat lagi,” jelas Perdana Menteri. 

Setelah menerima bungkusan dari Perdana Menteri, Abu Nawas keluar dari 

istana menuju tempat keledainya. Ia memendang keledanya dengan perasaan 

cemas. Selintas, ia membayangkan bahwa nanti Baginda pasti akan menghukum 

dirinya lebih berat lagi. Saat itu, sedang musim hujan angin sehingga mustahil 

dirinya dapat menghadap Raja dalam keadaan kering. 
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Abu Nawas berpikir keras sambil berdoa. Akhirnya menemukan jalan 

keluarnya. Dengan senyum penuh percaya diri, ia naiki keledainya yang kurus dan 

sakit-sakitan itu. Ia susuri jalan gurun yang terjal diluar kota menuju kawasan 

perbukitan di utara kota Bagdad. Akhirnya, sampailah Abu Nawas di 

peristirahatan Baginda di sebuah bukit yang sejuk dan rindang. Di sana, sudah 

menunggu Baginda Raja dan Perdana Menteri. 

“Ampun, Tuan-Tuan yang hamba hormati! Izinkanlah hamba menghadap dan 

menyerahkan bungkusan ini kepada Baginda,” kata Abu Nawas dengan sikap 

penuh hormat sambil menyerahkan bungkusan. 

Begitu melihat Abu Nawas dan bungkusan yang dibawanyatidak basah 

sedikitpun, Baginda Raja dan Perdana Menteri terheran-heran. Mereka sangat 

heran karena dalam keadaan hujan angin begini, pakaian yang dikenakan dan 

bungkusan yang dibawanya tidak basah. 

“ baik, Abu Nawas! Bungkusna kami terima. Kamu sudah melaksanakan tugas 

dengan baik. Akan tetapi, saya ingin tanya, bagaimana kamu dapat bebas dari air 

hujan , padahal, hari ini hujan angin terus menerus?” tanya Perdana Menteri. 

“Oh, bagi hamba, itu mudah, Tuan! Waktu hujan turun, hamba lepas semua 

pakaian, lalu hamba lipat bersama bungkusan itu. Kemudian hamba duduki 

sehingga tidak terkena air hujan. Jika hujan reda, pakaian hamba pakai kembali. 

Demikian hamba lakukan berulang-ulang hingga sampailah hamba disini,: jelas 

Abu Nawas. 

 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Mengapa Abu Nawas di hukum oleh Baginda Raja? 

Jawab:............................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Hukuman apa yang dijatuhkan kepada Abu Nawas? 

Jawab:............................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3. Apa syarat yang dijatuhkan oleh Perdana Menteri? 

Jawab:............................................................................................................

....................................................................................................................... 
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4. Apakah Abu Nawas berhasil melaksanakan hukuman tersebut? 

Jawab:............................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Bagaimana cara Abu Nawas hingga berhasil menjalankan hukumannya? 

Jawab:............................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

B. Tulis simpulan dari bacaan diatas kemudian tulis kembali cerita di atas 

dengan bahasamu sendiri. 

Bacalah cerita di atas dengan cermat! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Sekolah   : SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester  : V (Lima)/II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Jumat, 12 April 2013 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator  

7.3.1 Menemukan hal-hal pokok cerita yang dibaca 

7.3.2 Mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat 

7.3.4 Menuliskan kembali isi cerita dengan pilihan kata yang tepat 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca cerita siswa dapat menemukan hal-hal pokok cerita 

yang dibaca 

2. Melalui cerita yang di baca siswa dapat mencatat pokok-pokok isi cerita 

yang dibaca 

3. Dengan membaca cerita secara keseluruhan siswa dapat menyimpulkan 

isi cerita dalam beberapa kalimat. 

4. Dengan mengetahui pokok-pokok isi cerita siswa dapat menulis 

kembali isi cerita  dengan plihan kata yang tepat 

 

 

LAMPIRAN 8 
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Karakter yang diharapkan 

1. Disiplin 

2. Tanggung jawab 

3. Bijaksana  

4. Jujur 

 

V. Materi Ajar 

1. Cerita anak 

2. Menyimpulkan isi  cerita  

3. Menulis kembali isi cerita 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

a. Metode 

1) Ceramah 

2) Diskusi 

3) Penugasan 

b. Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

a) Salam 

b) Pengkondisian 

c) Do’a 

d) Presensi 

b. Kegiatan awal (± 5menit) 

a) Guru melakukan apersepsi: guru bertanya kepada siswa tentang 

langkah-langkah menyimpulkan cerita dengan benar 

b) Menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran 

c) Penyampaian langkah-langkah pembelajaran 
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c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a) Siswa diberi pertanyaan tentang langkah menulis kembali cerita 

dengan benar. (eksplorasi) 

b) Guru meminta siswa untuk berkelompok 4-5 siswa. (elaborasi) 

c) Guru memberikan wacana/cerita kepada tiap kelompok. (elaborasi) 

d) Siswa dalam kelompok bergantian membaca wacana yang 

diberikan. (eksplorasi) 

e) Siswa diberi kesempatan untuk mengulangi membaca dalam hati. 

(eksplorasi) 

f) Siswa bekerja sama menemukan ide pokok cerita. (eksplorasi) 

g) Siswa menyimpulkan isi cerita yang di baca. (ekplorasi) 

h) Siswa menuliskan kembali isi cerita yang dibacakan. (eksplorasi) 

i) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok.    

(konfirmasi) 

j) Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang maju. 

(konfirmasi)  

k) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir (±45menit) 

a) Guru memberikan kesempatan bertanya bagi isiwa yang belum 

paham tentang materi yang diberikan 

b) Guru memberikan evaluasi 

c) Guru memberikan motivasi 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1) Media Belajar :  

a. komik anak 

b. cerita anak 

2) Sumber Belajar  

a. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Dasar.  

b. Model Silabus kelas V 
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c. Buku Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD kelas V. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

d. Finoza, Lamudin.2004. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Diksi Insan Mulia 

e. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung. 

f. Buku cerita anak, majalah anak, dan  

g. internet 

IX. Penilaian 

a. Prosedur tes : Tes proses 

 Tes akhir 

b. Jenis tes : Tertulis 

c. Bentuk Tes : produk  

d. Instrumen Tes: Lembar observasi aktivitas siswa  

: Lembar Keterampilan menulis siswa  

 

Semarang,   2013 

Kolaborator        Peneliti   

       

Sulastri, S.Pd       Bintari Wahyu S. 

NIP 19700710200212002     NIM 1401409242 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SIKLUS II 

a. Simpulan  

Simpulan merupakan intisari atau bagian ringkas yang mengungkapkan 

gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberi penekanan ide 

pokok atau gagasan sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang 

diungkapkan. Langkah membuat simpulan diantaranya dengan membaca terlebih 

dulu cerita, mengidentifikasi ide pokok cerita kemudian menyimpulkan gagasan 

utama berdasarkan ide pokok cerita tersebut. 

b. Ide pokok  

Ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama yang mengandung pokok 

persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok di awal paragraf (deduktif), akhir 

paragraf (induktif), awal dan akhir paragraf (deduktif-induktif), dan menyebar 

diseluruh kalmat (paragraf narasi dan deskripsi). Ide pokok dinyatakan secara 

eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok dituangkan dalam 

satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. 

c. Menulis Kembali Isi Cerita  

Menulis kembali cerita adalah kemampuan atau kesanggupan siswa untuk 

menulis kembali gambaran isi cerita yang telah dibacanya dari awal hingga akhir 

cerita ke sebuah tulisan.  

Penilaian yang digunakan dalam menulis kembali cerita yaitu latar,  alur dalam 

cerita, tokoh-tokoh dalam cerita, penggunaan bahasa, kesesuaian isi cerita,dan  

kreativitas penulisan cerita serta ejaan dan tanda baca. 

d. Langkah-langkah Menulis Kembali cerita 

Adapun langkah-langkah menulis kembali cerita  yang telah dibaca  yaitu sebagai 

berikut. 

3) Membaca cerita dan membuat simpulan isi cerita 

c) Setelah membaca cerita tersebut tulislah judul, tokoh utama cerita , watak 

tokoh utama, dan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut 

d) Tulis simpulan isi cerita  yang telah dibaca dengan bahasa yang mudah 

dipahami 

4) Menentukan pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

c) Menentukan pokok-pokok isi cerita dapat dilakukan dengan menganalisis 

bagian-bagian penting dari cerita tersebut atau dengan cara menentukan 

ide-ide pokok cerita  tersebut 

d) Catatlah ide-ide pokok dari cerita  tersebut 



181 
 

 
 

4) Menulis kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa sendiri. 

e) Menulis pokok-pokok isi cerita 

f) Mengembangkan pokok-pokok isi cerita dengan kalimat yang jelas dan 

efektif menjadi kerangka cerita. 

g) Melengkapi/merangkai kerangka cerita menjadi cerita yang utuh 

h) Mengedit cerita yang telah utuh tersebut dan memperbaiki ejaan, tanda 

baca dan tata bahasanya. 

 

e. Macam-macam tanda baca dan fungsinya 

1. Tanda titik (.) 

Fungsi dan pemakaian tanda titik: 

a. Untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaa atau seruan, 

b. Pada akhir singkatan nama orang 

c. Diletakan pada akhir sinkatan gelar, jabatan, pangkat dan sapaan, 

d. Pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum 

e. Dibelakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar, dll. 

2. Tanda Koma (,) 

Fungsi dan pemakaian tanda koma antara lain: 

a. Memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang, 

b. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat 

tersebut mendahului induk kalimat. 

c. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dll. 

3. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau 

perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaa, atau 

rasa emosi yang kuat. 

4. Tanda Titik Koma (;) 

Fungsi dan pemakaian titik koma adalah: 

a. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara 

b. Memisahkan kalimat yang setara didalam satu kalimat majemuk sebagai 

pengganti kata penghubung. 
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5. Tanda Titik Dua (:) 

Tanda Titik Dua digunakan dalam hal-hal sebagai berikut 

a. Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. 

b. Pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian 

c. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukan pelaku dalam 

percakapan 

d. Di antara jilid atau nomor buku/ majalah dan halaman. antara bab dan ayat 

dalam kitab suci, atau antara judul dan anak judul suatu karangan. 

6. Tanda Hubung (-) 

Tanda hubung dipakai dalam hal-hal seperti berikut: 

a. Menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris, 

b. Menyambung unsur-unsur kata ulang 

c. Merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing---- 

8. Tanda Tanya (?) 

a. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. 

b. Tanda tanya yang dipakai dan diletakan didalam tanda kurung menyatakan 

bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan 

kebenarannya. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK  

SIKLUS II 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Anggota kelompok : 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

Petunjuk: 

1) Bacalah cerita yang telah guru berikan, catatlah  pokok-pokok isi dari cerita 

tersebut! 

2) Buatlah simpulan dari cerita tersebut! 

3) Kemudian tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 



185 
 

 
 

KISI-KISI EVALUASI 

SIKLUS 1I 

Standar Kompetensi : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak 

Kompetensi Dasar :  7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Penilaian 

Ranah 

Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3.1 Menemukan 

hal-hal pokok 

cerita yang dibaca 
Produk  Soal C4 Sedang  

7.3.2 Mencatat 

pokok pokok isi 

cerita yang dibaca 
Produk  Soal C1 Mudah 

7.3.3 Menyimpul-

kan isi cerita dalam 

beberapa kalimat 

 

Produk Soal C2 Sedang 

7.3.4 Menuliskan 

kembali isi cerita 

dengan pilihan kata 

yang tepat 

Produk Soal C6 Sukar 
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SOAL EVALUASI  

SIKLUS II 

Seperti Tumbuhan Padi 

Sepatu belum dilepas. Pakaian seragam sekolahnyapun belum juga diganti. 

Tas dilempar di tempat tidurnya. Sigit langsung membantingkan dirinya sambil 

menggerutu dengan wajah cemberut. Emosinya meledak. 

Itulah sebabnya, maka ibunya memasang telinga di muka pintu Sigit. lngin 

mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada anak tunggalnya itu. 

“Prok! Prok!” suara di dalam kamar itu mengejutkan ibu Sigit. 

“Ada apa sih, Git?” tanya ibu Sigit dari balik pintu kamar. Tidak ada jawaban dari 

dalam kamar. 

“Keluarlah nak…!” pinta ibu Sigit halus. Itupun tak dijawab oleh Sigit. 

“Sebaiknya sepulang sekolah kamu cuci tangan dan makan dulu, Git…” Tetap 

tidak ada sautan. Hal itu menyebabkan ibu Sigit geleng-geleng kepala dan 

akhirnya berlalu menuju dapur untuk menyiapkan makan siang. 

Jam menunjukkan pukul lima sore ketika Sigit selesai mandi. Kini 

wajahnya tak secemberut siang tadi. Apa lagi tak lama kemudian Dullah datang 

membawa buah duku. 

“Manis juga ya….” ujar Sigit sambil mengunyah duku. 

“Mau yang masam?” kelakar Dullah. 

“Nggak, ah….” 

Ditengah-tengah keasyikan itu tiba-tiba ibu Sigit mendekatinya. “Nah, begitu 

dong, susah itu tak ada gunanya, bukan?” kata ibu Sigit. 

“Benar nggak, Git! Dul…! Oya, sebenarnya ada kejadian apa sih, Dul, siang tadi? 

Sepulang sekolah Sigit mengunci kamar menggerutu tak ada habisnya.” 

Dua anak itu berpandang-pandangan. Dullah berpikir¬pikir. 

“Apa sih, Git?” bisik Dullah kepada Sigit.  

“Ridwan! Murid baru tadi!” jawab Sigit berbisik pula. Dullah jadi ingat. 

“Oya bu, di kelas kami ada seorang murid baru. Ridwan namanya. Dia berasal 

dari desa. Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah 
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maka Iping selalu menyindirnya, mana anak udik! Anak tak becus dan 

sebagainya. Tetapi Ridwan tak marah sedikit pun. Namun di balik itu semua, dia 

cerdas sekali. Tadi ketika ulangan matematika dia mendapat nilai sepuluh. 

Bayangkan, bu! Padahal lainnya paling tinggi hanya mendapat tujuh. Termasuk 

Sigit yang biasanya mendapat nilai paling baik. Namun kali ini ada yang 

mengungguli.” Sigit menunduk. 

“Itukah yang menyebabkan siang tadi kau cemberut, Git?” desak ibu Sigit. 

“Itu keliru. Seharusnya teman baru yang lebih pandai harus bersyukur. Bahkan 

dapat kalian manfaatkan. Kalian harus banyak belajar dari dia, agar nilai-nilaimu 

nanti dapat lebih baik. Lebih dari itu ibu yakin dia mesti anak baik. Tidak 

sombong. Tidak suka menonjolkan kepandaiannya. Ibarat tumbuhan padi. 

Menunduk karena berisi. Nah, kalian harus meniru ilmu padi itu.” 

Sigit dan Dullah saling berpandangan. Mereka mengerti maksud ibu Sigit. 

“Baiklah, bu,” ucap Sigit tersendat. 

“Kapan-kapan kita belajar bersama ke rumahnya,” sambung Dullah. “Karena 

memang ujian sudah dekat.” 

“Tentu!” jawab Sigit.*** 

 

oleh Kakak Koko 
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EVALUASI 

SIKLUS II 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Petunjuk: 

1. Bacalah cerita yang telah guru berikan, catatlah pokok-pokok isi dari cerita 

tersebut! 

2. Buatlah simpulan dari cerita tersebut! 

3. Kemudian tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Sekolah   : SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester  : V (Lima)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 13 April 2013 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.4 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

 

III. Indikator  

7.3.1 Menemukan hal-hal pokok cerita yang dibaca 

7.3.2 Mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

7.3.3 Menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat 

7.3.4 Menuliskan kembali isi cerita dengan pilihan kata yang tepat 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca cerita siswa dapat menemukan hal-hal pokok cerita 

yang dibaca 

2. Melalui cerita yang di baca siswa dapat mencatat pokok-pokok isi cerita 

yang dibaca 

3. Dengan membaca cerita secara keseluruhan siswa dapat menyimpulkan 

isi cerita dalam beberapa kalimat. 

4. Dengan mengetahui pokok-pokok isi cerita siswa dapat menulis 

kembali isi cerita  dengan plihan kata yang tepat 

 

 

LAMPIRAN 9 
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Karakter yang diharapkan 

1. Disiplin 

2. Tanggung jawab 

3. Bijaksana  

4. Jujur 

 

V. Materi Ajar 

1. Cerita anak 

2. Menyimpulkan isi  cerita  

3. Menulis kembali isi cerita 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

a. Metode 

1) Ceramah 

2) Diskusi 

3) Penugasan 

b. Model : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1) Salam 

2) Pengkondisian 

3) Do’a 

4) Presensi 

b. Kegiatan awal (± 5menit) 

1) Guru melakukan apersepsi: guru mengulas kembali materi yang 

diberikan kemarin. 

2) Menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran 

3) Penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1) Guru meminta siswa untuk berkelompok 4-5 siswa. (elaborasi) 

2) Siswa memberikan wacana/cerita kepada tiap kelompok. (elaborasi) 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk membaca dalam hati 

4) Siswa dalam kelompok bergantian membaca wacana yang diberikan. 

(eksplorasi) 
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5) Siswa menemukan ide pokok cerita untuk menuliskan kembali isi 

ceritanya. (eksplorasi) 

6) Siswa menyimpulkan cerita dalam beberapa kalimat. (eksplorasi) 

7) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari.(konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir (±45 menit) 

1) Guru memberikan evaluasi 

2) Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan 

3) Guru memberikan motivasi 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

5) Media Belajar :  

a. komik anak 

b. cerita anak 

6) Sumber Belajar  

a) Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Dasar.  

b) Model Silabus kelas V 

c) Buku Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD kelas V. 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

d) Finoza, Lamudin.2004. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Diksi Insan Mulia 

e) Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung. 

f) Buku cerita anak, majalah anak, dan  

g) Internet 

 

IX. Penilaian 

a. Prosedur tes : Tes proses 

 Tes akhir 

b. Jenis tes : Tertulis 

c. Bentuk Tes : produk  
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d. Instrumen Tes: Lembar observasi aktivitas siswa  

: Lembar Keterampilan menulis siswa  

 

 

Semarang,   2013 

Kolaborator        Peneliti 

       

Sulastri, S.Pd       Bintari Wahyu S. 

NIP 19700710200212002     NIM 1401409242 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

SIKLUS III 

a. Simpulan  

Simpulan merupakan intisari atau bagian ringkas yang mengungkapkan 

gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberi penekanan ide 

pokok atau gagasan sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang 

diungkapkan. Langkah membuat simpulan diantaranya dengan membaca terlebih 

dulu cerita, mengidentifikasi ide pokok cerita kemudian menyimpulkan gagasan 

utama berdasarkan ide pokok cerita tersebut. 

b. Ide pokok  

Ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama yang mengandung pokok 

persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok di awal paragraf (deduktif), akhir 

paragraf (induktif), awal dan akhir paragraf (deduktif-induktif), dan menyebar 

diseluruh kalmat (paragraf narasi dan deskripsi). Ide pokok dinyatakan secara 

eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok dituangkan dalam 

satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. 

c. Menulis Kembali Isi Cerita  

Menulis kembali cerita adalah kemampuan atau kesanggupan siswa untuk 

menulis kembali gambaran isi cerita yang telah dibacanya dari awal hingga akhir 

cerita ke sebuah tulisan.  

Penilaian yang digunakan dalam menulis kembali cerita yaitu latar,  alur dalam 

cerita, tokoh-tokoh dalam cerita, penggunaan bahasa, kesesuaian isi cerita,dan  

kreativitas penulisan cerita serta ejaan dan tanda baca. 

d. Langkah-langkah Menulis Kembali cerita 

Adapun langkah-langkah menulis kembali cerita  yang telah dibaca  yaitu sebagai 

berikut. 

1) Membaca cerita dan membuat simpulan isi cerita 

a) Setelah membaca cerita tersebut tulislah judul, tokoh utama cerita , watak 

tokoh utama, dan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut 

b) Tulis simpulan isi cerita  yang telah dibaca dengan bahasa yang mudah 

dipahami 

2) Menentukan pokok-pokok isi cerita yang dibaca 

a) Menentukan pokok-pokok isi cerita dapat dilakukan dengan menganalisis 

bagian-bagian penting dari cerita tersebut atau dengan cara menentukan 

ide-ide pokok cerita  tersebut 
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b) Catatlah ide-ide pokok dari cerita  tersebut 

3) Menulis kembali isi cerita yang telah dibaca dengan bahasa sendiri. 

a) Menulis pokok-pokok isi cerita 

b) Mengembangkan pokok-pokok isi cerita dengan kalimat yang jelas dan 

efektif menjadi kerangka cerita. 

c) Melengkapi/merangkai kerangka cerita menjadi cerita yang utuh 

d) Mengedit cerita yang telah utuh tersebut dan memperbaiki ejaan, tanda 

baca dan tata bahasanya. 

 

 

e. Penulisan Kata  

1. Kata Dasar 

Kata yang berupa kata Dasar ditulis sebagai sau satuan. 

Contoh:  Ibu baru datang kemarin pagi. 

ayah pergi ke solo 

2. Kata Turunan 

Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata 

dasarnya. 

contoh: dipukul  dilebarkan 

  Melewati  bergemuruh 

Kalau bentuk dasarnya berua gabungan kata dan sekaligus mendapat 

awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai  

Contoh: mempertanggungjawabkan 

  Memberitahukan 

Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, 

gabungan kata itu ditulis serangkai 

Contoh: pancasila swadaya tunanetra 

  Prasangka mahasiswa purnawirawan 

Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung 

mengikuti atau mendahuluinya kalau bentuk dasarnya berupa gabungan 

kata 

Contoh: mata pelajaran    

  Bertanggung jawab   

3. Kata Ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung 

Contoh: anak-anak undang-undang jalan-jalan 

  Mata-mata lauk-pauk  gerak-gerik 
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4. Gabungan Kata 

Gabungan kata yang lazim desebut kata majemuk, termasuk istilah 

khusus, bagian-bagiannya yang umum ditulis namun terpisah 

Contoh: meja tulis orang tua rumah sakit 

  Duta besar tegak lurus kuda hitam 

Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai 

Contoh: apabila  bilamana 

  Barangkali tatabahasa 

5. Kata Depan 

Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, 

kecuali didalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata 

seperti kepada dan daripaa 

Contoh: Ardi duduk di kursi 

  Ayah pergi ke  Solo 

  Ibu baru saja datang dari Bali 

6. Kata Ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku,dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; 

ku, mu,dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluiya 

Contoh: bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di almari 

7. Partikel 

Partikel lah, kah, ditulis serangka dengan kata-kata yang mendahuluinya 

Contoh: marilah kita belajar bersama-sama 

  Siapakah yang menjadi juara kelas kemarin? 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK  

SIKLUS III 

 

Mencari Sumber Air 

Musim kemarau sudah berlangsung lima bulan di Desa Palaka. Aliran air 

sungai semakin lama semakin kecil. Airnya pun semakin surut. 

Bapak kepala Desa bersama beberapa ketua RT mengadakan pertemuan di 

balai desa. Mereka membicarakan cara mengatasi kekeringan itu. 

Beberapa usul diajukan. Ada yang mengusulkan agar membuat bendungan 

baru. Ada yang mengusulkan untuk membuat saluran air dari desa tetangga. Ada 

pula usul untuk mencari sumber air dari hutan. 

Akhirnya, meeka sepakat mencari sumber air di Hutan Marawi. Bila telah 

ditemukan, air itu akan dialirkan ke Desa Palaka dengan menggunakan bambu. 

Pada hari Minggu, Kepala Desa bersama beberapa orang pengurus RT dan 

warga Desa Palaka berangkat menuju Hutan Marawi. Mereka membawa golok, 

sabit, cangkul, dan linggis. 

Setelah berjalan kurang lebih satu jam, rombongan tiba di tepi hutan 

Marawi. Mereka menelusuri jalan setapak menuju tengah hutan. Setelah setengah 

jam akhirnya mereka menemukan mata air yang cukup besar. 

Tiga hari kemudian, mereka kembali ke hutan Marawi untuk memasang 

bambu saluran air. Setiap RT diwajibkan membawa sepuluh batang bambu, golok, 

cangkul, dan gergaji. 

Pada pukul 13.00, saluran air telah terbentang menuju Desa Palaka. Air tu 

dialirkan ke bak penampungan yang terdapat di masjid. 

Setela segalanya siap, penyumbat bambu pun dibuka. Air mengalir menuju 

desa. Rombongan kembali ke desa dan langsung menuju halaman masjid. Mereka 

ingin melihat seberapa besar aliran air yang sampai ke bak penampungan. 

Pukul 15.00, rombongan sampai di halaman masjid. Ternyata, air telah 

memenuhi bak penampungan. Mereka puas karena usaha mereka berhasil. Para 

penduduk pun gembira karena tidak kesulitan mendapatkan air lagi. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kelompok : 

Anggota kelompok : 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

Petunjuk: 

1. Bacalah cerita yang telah guru berikan, catatlah  pokok-pokok isi dari cerita 

tersebut! 

2. Buatlah simpulan dari cerita tersebut! 

3. Kemudian tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri! 

Jawab: 

........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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KISI-KISI EVALUASI 

SIKLUS III 

Standar Kompetensi: 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak 

Kompetensi Dasar:   7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Penilaian 

Ranah 

Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3.1 Menemukan 

hal-hal pokok 

cerita yang dibaca 
Produk  Soal C4 Sedang  

7.3.2 Mencatat 

pokok pokok isi 

cerita yang dibaca 
Produk  Soal C1 Mudah 

7.3.3 Menyimpul-

kan isi cerita dalam 

beberapa kalimat 

 

produk Soal C2 Sedang 

7.3.4 Menuliskan 

kembali isi cerita 

dengan pilihan kata 

yang tepat 

Produk Soal C6 Sukar 
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SOAL EVALUSI 

SIKLUS III 

 

Bacalah dengan seksama cerita di bawah ini! 

 

Tabulmpot Belimbing 

 

Tanaman buah dalam pot (tabulampot) akhir-akhir ini, banyak kita temui karena 

tanah sudah semakin sempit. Salah satu jenis tabulampot adalah belimbing. Meskipun 

buan tanaman asli Indonesia, tanaman ini sudah banyak dikenal di negara kita. Ada dua 

golongan tanaman belimbing, yaitu belimbing manis dan belimbing wuluh.  

Buah belimbing manis dapat dimakan langsung sebagai buah segar. Bisa juga 

diolah menjadi sari buah, manisan, dan selai. Kegunaan lainnya ialah dapat dijadikan 

obat. 

Selain ditanam ditanah yang cukup luas, tanaman belimbing dapat pula di tanam 

dalam pot. Belimbing yang ditanam dalam pot hasil buahnya tetap sama dengan 

belimbing yang ditanam di tanah luas, baik jumlah buah maupun rasanya. Tanaman ini 

juga dapat dijadikan hiasan di pekarangan rumah. Buah yang bergelantungan cukup indah 

untu dipandang. 

Jenis bibit belimbing ada banyak. Di Indonesia jenis bibit unggul ada dua, yaitu 

belimbing kapur dan belimbng kunir. Ciri-ciri belimbing kapur, yaitu buahnya lonjong, 

warna buah muda hijau, dan warna buah matang putih merata. Buah matang terasa manis 

dan banyak airnya. Ciri-ciri belimbing kunir, yaitu buahnya lonjong, warna buah hijau 

muda, warna buah matang kuning. Buah matang terasa manis dan berair banyak. 

Jika akan menanam belimbing dalam pot, harus menyediakan pot, media tanam 

berupa tanah yang dicampur sekam atau tanah yang dicampur pupuk organik, danpecahan 

bata merah atau genting untuk lapisan dasar pot. 

Agar tanaman belimbing dalam pot tumbuh subur, kita harus menyiram, 

memupuk sesuai dengan usia tanaman, dan membasmi hama atau penyakit yang 

menyerang batang dan daunnya.  

 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

A. Buatlah pokok pokok cerita diatas kemudian simpulkan isi cerita diatas! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nama: 

No.Absen: 
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................... 

B. Kemudian tulis kembali cerita diatas dengan bahasamu sendiri 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................... 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No. Nama Indikator pengamatan aktivitas siswa Jumlah 

skor 

Kategor

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AA 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 B 

2 AS 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 B 

3 AK 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 B 

4 AD 2 3 3 2 2 2 2 2 3 21 B 

5 AL 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 B 

6 DS 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 B 

7 EK 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 B 

8 FA 2 3 3 2 2 2 2 2 3 21 B 

9 JM 3 3 3 2 2 3 2 2 3 23 B 

10 MW 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 B 

11 NA 2 3 2 2 2 2 2 2 3 20 B 

12 NR 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 B 

13 NF 2 3 3 2 2 2 2 2 3 21 B 

14 PA 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 B 

15 RW 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 B 

16 RP 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 B 

17 SE 2 2 2 3 2 3 2 2 3 21 B 

18 SW 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 B 

19 S 1 2 2 2 2 2 2 2 3 18 B 

20 SM 3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 B 

21 TZ 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20 B 

22 VW 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20 B 

23 WI 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 B 

24 YP 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 C 

25 RU 2 2 2 2 2 2 1 2 3 18 B 

jumlah 59 64 59 55 54 57 48 57 72   

Rata-rata 2.3

6 

2.5

6 

2.3

6 

2.2 2.16 2.28 1.9

2 

2.2

8 

2.8

8 

  

JUMLAH PEROLEHAN KELAS 525 
B 

RATA-RATA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 10 

Keterangan: 1= siap mengikuti proses pembelajaran; 2= menanggapi apersepsi guru; 3= 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan; 4= memperhatikan penjelasan guru; 5= aktif 

dalam diskusi kelompok, 6= aktif menjalankan tugas kelompok; 7= melaporkan hasil 

diskusi; 8= aktif mengemukakan pendapat; 9= aktif mengerjakan tugas yang diberikan 
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Kriteria Penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Semarang,    April 2013 

Observer 

 

      Syarifatul Husna 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 
Indikator pengamatan aktivitas siswa Jumlah 

skor 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AA 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 B 

2 AS 4 3 2 3 2 3 2 2 3 24 B 

3 AK 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 SB 

4 AD 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 B 

5 AL 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 SB 

6 DS 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 SB 

7 EK 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 B 

8 FA 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 B 

9 JM 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 SB 

10 MW 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 SB 

11 NA 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 B 

12 NR 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 B 

13 NF 4 3 3 4 3 3 4 2 4 30 SB 

14 PA 3 2 2 2 3 3 2 2 3 22 B 

15 RW 3 2 3 3 3 2 2 2 3 23 B 

16 RP 4 3 3 2 3 3 2 3 3 26 B 

17 SE 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 B 

18 SW 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 B 

19 S 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 B 

20 SM 3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 B 

21 TZ 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32 SB 

22 VW 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 B 

23 WI 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

24 YP 3 3 3 2 3 2 2 2 3 23 B 

25 RU 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 B 

jumlah 84 68 67 66 68 70 59 59 80   

Rata-rata 3,3

6 

2,7

2 

2,6

8 

2,6

4 

 

2,7

2 

 

2,8 2,3

6 

 

2,3

6 

3,2   

JUMLAH PEROLEHAN KELAS 621 BAIK 

 RATA-RATA 24,84 

Keterangan: 1= siap mengikuti proses pembelajaran; 2= menanggapi apersepsi guru; 3= 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan; 4= memperhatikan penjelasan guru; 5= aktif 

dalam diskusi kelompok, 6= aktif menjalankan tugas kelompok; 7= melaporkan hasil 

diskusi; 8= aktif mengemukakan pendapat; 9= aktif mengerjakan tugas yang diberikan 

LAMPIRAN 11 
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Kriteria Penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Semarang,    April 2013 

Observer 

 

 Agung Palupi 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Indikator pengamatan aktivitas siswa Jumlah 

skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AA 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 B 

2 AS 4 3 2 3 2 3 2 2 4 25 B 

3 AK 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 SB 

4 AD 3 3 4 3 2 3 2 3 3 26 B 

5 AL 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30 SB 

6 DS 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 SB 

7 EK 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 B 

8 FA 3 3 3 2 2 2 2 2 3 22 B 

9 JM 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

10 MW 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 SB 

11 NA 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 B 

12 NR 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 B 

13 NF 4 3 3 4 4 3 3 2 4 30 SB 

14 PA 3 3 2 2 3 3 2 2 3 23 B 

15 RW 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 B 

16 RP 4 3 3 2 3 3 2 3 3 26 B 

17 SE 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 B 

18 SW 2 3 3 2 2 2 2 2 3 21 B 

19 S 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 B 

20 SM 3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 B 

21 TZ 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 SB 

22 VW 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 B 

23 WI 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 SB 

24 YP 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 B 

25 RU 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 B 

jumlah 84 75 68 68 70 72 59 61 84   

Rata-rata 3,3

6 

3 2,7

2 

2,7

2 

2,8 2,8

8 

2,3

6 

2,4

4 

3,3

6 

  

JUMLAH PEROLEHAN KELAS 641 BAIK 

RATA-RATA 25,64 

Keterangan: 1= siap mengikuti proses pembelajaran; 2= menanggapi apersepsi 

guru; 3= aktif bertanya dan menjawab pertanyaan; 4= memperhatikan penjelasan 

guru; 5= aktif dalam diskusi kelompok, 6= aktif menjalankan tugas kelompok; 7= 

melaporkan hasil diskusi; 8= aktif mengemukakan pendapat; 9= aktif mengerjakan 

tugas yang diberikan 

LAMPIRAN 12 
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Kriteria Penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 
Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 27≤ skor ≤ 36 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 9≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Semarang,    April 2013 

Observer 

 

Dita Ayu O 
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  REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

(SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III) 

 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Siap mengikuti proses pembelajaran 2,36 3,36 3,36 

2. Menanggapi apersepsi guru 2,56 2,72 3,0 

3. Melakukan kegiatan tanya jawab 2,36 2,68 2,72 

4. Memperhatikan penjelasan guru. 2,2 2,64 2,72 

5. Aktif dalam diskusi kelompok 2,16 2,72 2,8 

6. Aktif dalam menjalankan tugas kelompok 2,28 2,8 2,88 

7. Melaporkan hasil diskusinya 1,92 2,36 2,36 

8.  Aktif mengemukakan pendapat 2,28 2,36 2,44 

9. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan 2,88 3,2 3,36 

Jumlah Rata-Rata Skor 21 24,84 25,64 

Prosentase  58,33% 69% 71,22% 

Kategori BAIK BAIK BAIK 

 

Semarang, April 2013 

Guru Kelas V      Peneliti 

      

Sulastri, S.Pd      Bintari Wahyu S 

NIP 19700710200212002    NIM 1401409242 

 

 

 

 

LAMPIRAN 13 
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HASIL KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI ISI CERITA 

SIKLUS I 

No. Nama 

siswa  

Indikator Pengamatan Keterampilan 

Menulis Siswa 

Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 R-01 3 1 2 3 2 11 B 

2 R-02 2 3 2 3 3 13 B 

3 R-03 3 3 3 4 4 17 SB 

4 R-04 3 1 3 2 4 13 B 

5 R-05 4 2 4 3 4 17 SB 

6 R-06 4 2 4 3 4 17 SB 

7 R-07 3 1 3 4 3 14 B 

8 R-08 3 1 2 3 2 11 B 

9 R-09 3 2 3 4 3 15 B 

10 R-10 4 3 3 3 4 17 SB 

11 R-11 3 1 4 3 3 14 B 

12 R-12 3 1 2 3 2 11 B 

13 R-13 4 2 4 3 4 17 SB 

14 R-14 3 1 2 2 3 11 B 

15 R-15 3 2 2 2 3 12 B 

16 R-16 2 3 2 3 3 13 B 

17 R-17 2 3 3 2 3 13 B 

18 R-18 3 1 2 2 3 11 B 

19 R-19 2 1 3 2 3 11 B 

20 R-20 4 1 3 3 3 14 B 

21 R-21 3 1 4 3 3 14 B 

22 R-22 2 1 2 3 3 11 B 

23 R-23 4 3 3 4 3 17 SB 

24 R-24 3 1 1 3 3 11 B 

25 R-25 3 1 2 2 3 11 B 

Jumlah  76 42 68 72 78   

Rata-rata 3,04 1,68 2,72 2,88 3,12   

Jumlah Perolehan Kelas 336  

Rata-rata 13,44 B 

 

Keterangan: 

1= Aspek Isi    4= Aspek Kosakata 

2= Aspek Mekanik   5= Aspek Pegembangan Bahasa 

3= aspek Organisasi Isi 
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Kriteria penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

 

Semarang, April 2013 

Peneliti 

 

Bintari Wahyu S 
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DATA HASIL KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI ISI CERITA 

SIKLUS II 

No. Nama 

siswa  

Indikator Pengamatan Keterampilan 

Menulis Siswa 

Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 R-01 3 2 2 3 3 13 B 

2 R-02 4 2 3 2 3 14 B 

3 R-03 2 3 3 4 3 15 SB 

4 R-04 3 2 4 4 3 16 B 

5 R-05 4 3 3 4 3 17 SB 

6 R-06 4 3 3 3 4 17 SB 

7 R-07 3 3 3 3 3 15 SB 

8 R-08 3 2 3 2 3 13 B 

9 R-09 3 3 3 3 4 16 B 

10 R-10 3 3 4 3 4 17 SB 

11 R-11 3 3 3 3 3 15 SB 

12 R-12 2 3 3 3 3 14 B 

13 R-13 4 3 3 3 4 17 SB 

14 R-14 3 2 3 3 3 14 B 

15 R-15 3 2 2 2 3 12 B 

16 R-16 3 3 3 4 3 16 SB 

17 R-17 3 3 3 3 3 15 SB 

18 R-18 3 2 2 2 4 13 B 

19 R-19 3 3 3 2 2 13 B 

20 R-20 4 3 2 3 3 15 B 

21 R-21 3 3 3 4 4 17 SB 

22 R-22 2 3 2 3 3 13 B 

23 R-23 3 3 3 4 3 16 SB 

24 R-24 4 2 2 3 3 14 B 

25 R-25 2 3 2 3 3 13 B 

Jumlah  77 67 70 76 80   

Rata-rata 3,08 2,68 2,8 3,04 3,2   

Jumlah Perolehan Kelas 370  

Rata-rata 14,8 BAIK 

Keterangan: 

1= Aspek Isi    4= Aspek Kosakata 

2= Aspek Mekanik   5= Aspek Pegembangan Bahasa 

3= aspek Organisasi Isi 
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Kriteria penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

 

Semarang, April 2013 

Peneliti 

 

Bintari Wahyu S 
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HASIL KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI ISI CERITA 

SIKLUS III 

No. Nama 

Siswa  

Indikator Pengamatan 

Keterampilan Menulis Siswa 

Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 R-01 3 3 2 3 4 15 B 

2 R-02 4 3 3 3 3 16 SB 

3 R-03 2 3 3 4 3 15 SB 

4 R-04 3 2 4 4 3 16 B 

5 R-05 4 3 3 4 3 17 SB 

6 R-06 4 3 3 3 4 17 SB 

7 R-07 4 3 3 3 2 15 SB 

8 R-08 3 3 3 3 3 15 SB 

9 R-09 4 3 3 3 4 17 SB 

10 R-10 4 3 4 3 3 17 SB 

11 R-11 3 3 4 3 3 16 B 

12 R-12 2 3 3 3 3 14 B 

13 R-13 4 3 4 3 4 18 SB 

14 R-14 3 3 3 3 3 15 SB 

15 R-15 4 2 3 3 3 15 SB 

16 R-16 4 3 3 4 3 17 SB 

17 R-17 4 3 3 3 3 16 SB 

18 R-18 4 2 2 2 3 13 B 

19 R-19 4 3 3 2 2 14 B 

20 R-20 4 3 3 3 3 16 SB 

21 R-21 4 3 3 4 3 17 SB 

22 R-22 3 3 2 3 4 15 SB 

23 R-23 4 3 3 4 3 17 SB 

24 R-24 4 3 2 3 3 15 SB 

25 R-25 3 2 2 3 3 13 B 

Jumlah  89 71 74 79 78   

Rata-rata 3,56 2,84 2,96 3,16 3,12   

Jumlah Perolehan Kelas 391  Sangat 

Baik  Rata-rata 15,64 

Keterangan: 

1= Aspek Isi    4= Aspek Kosakata 

2= Aspek Mekanik   5= Aspek Pegembangan Bahasa 

3= aspek Organisasi Isi 
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Kriteria penilaian: 

Rata-rata skor per 

indikator 

Jumlah skor Kategori 

3 ≤ rata-rata skor < 4 15  ≤  skor ≤ 20 Sangat baik (SB) 

2 ≤ rata-rata skor < 3 10 ≤  skor < 15 Baik (B) 

1 ≤ rata-rata skor < 2 5 ≤  skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ rata-rata skor < 1 0  ≤  skor <5 Kurang (D) 

 

Semarang, April 2013 

Peneliti 

 

Bintari Wahyu S 
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI ISI 

CERITA  

(SIKLUS 1, SIKLUS II, DAN SIKLUS III) 

No Aspek 
Rata-rata skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Isi 3,04 3,08 3,56 

2. mekanik 1,68 2,68 2,84 

3. Organisasi isi 2,72 2,8 2,96 

4. kosakata 2,88 3,04 3,16 

4.  Pengembangan bahasa 3,12 3,2 3,12 

Jumlah 13,44 14,8 15,64 

Rata-rata 2,69 2,96 3,13 

Prosentase 67% 73,4% 78% 

Kategori Baik Baik 
Sangat 

baik 

 

Semarang, April 2013 

Guru Kelas V      Peneliti 

      

Sulastri, S.Pd      Bintari Wahyu S 

NIP 19700710200212002    NIM 1401409242 

 

Mengetahui, 
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DATA AWAL SEBELUM TINDAKAN 

No. 
Nama 

siswa 

Nilai Ulangan Harian 
Rata-rata Keterangan 

UH I UH II UH III 

1 R-01 65 58 67 63 Tidak tuntas 

2 R-02 56 51 60 56 Tidak tuntas 

3 R-03 76 77 72 75 Tuntas 

4 R-04 69 67 74 70 Tuntas 

5 R-05 70 66 72 69 Tidak tuntas 

6 R-06 71 74 72 72 Tuntas 

7 R-07 50 65 70 68 Tidak tuntas 

8 R-08 70 69 71 70 Tuntas 

9 R-09 82 73 71 75 Tuntas 

10 R-10 85 82 88 85 Tuntas 

11 R-11 62 50 70 61 Tidak tuntas 

12 R-12 55 60 61 59 Tidak tuntas 

13 R-13 71 72 60 68 Tidak tuntas 

14 R-14 69 67 70 69 Tidak tuntas 

15 R-15 51 55 52 53 Tidak tuntas 

16 R-16 50 65 65 60 Tidak tuntas 

17 R-17 60 55 50 55 Tidak tuntas 

18 R-18 55 60 59 58 Tidak tuntas 

19 R-19 61 65 63 63 Tidak tuntas 

20 R-20 51 55 59 55 Tidak tuntas 

21 R-21 50 60 54 55 Tidak tuntas 

22 R-22 84 88 81 84 Tuntas 

23 R-23 66 69 50 62 Tidak tuntas 

24 R-24 72 75 71 73 Tuntas 

25 R-25 67 66 70 68 Tidak tuntas 

    1568 1644 1652 1644   

    65,33 65,76 66,08 65,7   
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REKAPITULASI HASIL TES  KETERAMPILAN MENULIS SISWA 

No. Nama 

Siswa 

Siklus 

I 

Kualifikasi Siklus 

II 

Kualifikasi  Siklus 

III 

kualifikasi 

1 R-01 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

2 R-02 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 

3 R-03 85 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

4 R-04 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

5 R-05 85 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

6 R-06 85 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

7 R-07 70 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

8 R-08 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

9 R-09 75 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

10 R-10 85 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

11 R-11 70 Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

12 R-12 55 Tidak Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

13 R-13 85 Tuntas 85 Tuntas 90 Tuntas 

14 R-14 55  Tidak Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

15 R-15 60 Tuntas 60 Tuntas 75 Tuntas 

16 R-16 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

17 R-17 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

18 R-18 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 

19 R-19 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

20 R-20 70 Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas 

21 R-21 70 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 

22 R-22 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

23 R-23 85 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

24 R-24 55 Tidak Tuntas 70  Tuntas 75  Tuntas 

25 R-25 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 

Jumlah  1680  1850  1955  

Rata-rata 67,2  74  78,2  

Siswa Tuntas 11  18  23  

Siswa Tidak 

Tuntas 

14  7  2  

Nilai Tertinggi 85  85  90  

Nilai Terendah 55  65  65  

Prosentase 

Ketuntasan 

44%  72%  92%  
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Semarang, April 2013 

Guru Kelas V      Peneliti 

      

Sulastri, S.Pd      Bintari Wahyu S 

NIP 19700710200212002    NIM 1401409242 

 

Mengetahui, 
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CATATAN LAPANGAN  

Pembelajaran Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media Komik 

Siklus I  

  

Nama Sekolah  :  SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester           : V / II  

Hari/tanggal                : Rabu, 10 April 2013 

Petunjuk            :Catatlah aktivitas guru dan siswa selama proses   

pembelajaran sesuai keadaan di lapangan! 

 

Pada Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti,dan kegiatan akhir. Pra kegiatan berlangsung selam kurang lebih 5 

menit. Guru mengkondisikan kelas untuk kemudian siswa berdoa bersama. 

Kemudian guru melakukan presensi dilanjutkan siswa mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran. 

Pada awal kegiatan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Guru 

memberikan apersepsi untuk merangsang dan mengantarkan siswa pada materi 

yang akan dipelajari dan melakukan tanya jawab tentang cerita yang pernah 

mereka baca. Hanya beberapa siswa yang mau mengungkapkan pendapatnya. 

Namun sebagian dari mereka masih malu dan hanya satu siswa mau maju ke 

depan menceritakan kembali cerita yang pernah mereka baca. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti guru melakukan tanya jawab  dengan siswa tentang cerita 

yang pernah mereka baca dan unsur-unsur yang ada dalam cerita. Beberapa siswa 

menyebutkan beberapa cerita seperti cinderella, kancil mencuri timun, malin 

Kundang, dll. Kemudian guru menjelaskan tentang menceritakan kembali sebuah 

cerita kemudian cara menemukan dan menyimpulkan cerita tersebut.  

Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok masing-masing 

kelompok dibagi menjadi 4-5 siswa. Sebelum siswa mendapat tugas untuk 

berdiskusi kelompok, guru menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan siswa 
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dalam kelompok. Dalam pembagian tugas kelompok masing-masing siswa 

mendapat tugas untuk membacakan cerita dengan membaginya setiap bagian 

hingga semua anak mendapat bagiannya masing-masing. Setelah itu perwakilan 

kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain 

mengomentari presentasi kelompok yang maju. Setelah semua kelompok 

mendapat giliran presentasi. Guru memberikan penghargaan berupa tepuk tangan 

dan kata-kata “pintar” bagi siswa yang sudah aktif dan berani maju untuk 

memaparkan hasil diskusinya. Kemudian bersama-sama menyimpulkan hasil 

diskusi kemudian menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari 

tersebut. 

Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum paham tentang 

materi untuk menanyakan hal yang belum mereka ketahui. Beberapa siswa malu-

malu dan tidak berani bertanya. Kemudian guru memberikan evaluasi kepada 

siswa. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa mengumpulkan hasil evaluasi. 

Dan pada akhir pembelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

semangat belajar. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Semarang, 10 April 2013 

Observer 

 

Rokhimah Rina I 
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CATATAN LAPANGAN  

Pembelajaran Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media Komik 

Siklus II  

  

Nama Sekolah  :  SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester           : V / II  

Hari/tanggal                : Jumat, 12 April 2013 

Petunjuk            :Catatlah aktivitas guru dan siswa selama proses   

pembelajaran sesuai keadaan di lapangan! 

 

Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari prakegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti,dan kegiatan akhir. Dalam pra kegiatan terlebih dahulu guru 

mengkondisikan siswa untuk kemudian siswa berdoa bersama. Setelah itu guru 

melakukan presensi dan siswa mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran pada hari itu. Pada awal kegiatan guru melakukan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali materi menulis kembali isi cerita dengan memberikan 

rangsangan sebuah cerita kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa. Setelah 

itu guru menyampaikan tujuan pembalajaran dan menyampaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Kegiatan selanjtnya adalah meminta siswa untuk membentuk kelompok 

yang terdiri dari 4-5 kelompok. Sebelum tugas kelompok dilaksanakan guru 

membagi lembaran berupa sebuah cerita yang akan dibahas bersama-sama dengan 

mengulas materi yang pernah guru jelaskan. Setelah semua kelompok mendapati, 

guru bersama siswa mencari ide pokok dan menyimpulkan cerita yang guru 

berikan. Kemudian guru memberi penegasan tentang materi dan memberikan 

materi tentang penggunaan tanda baca/ tatabahasa. Setelah itu kemudian lembar 

kerja yang guru berikan agar didiskusikan bersama kelompoknya dengan 

melaksanakan tugas yang guru  perintahkan.  Yaitu membaca bergantian pada 

bagiannya masing-masing dan memperhatikan teman lain yang sedang membaca. 
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Guru berkeliling membimbing  diskusi kelompok siswa dan memberi penjelasan 

bagi siswa yang belum paaham tentang materi yang guru sampaikan tadi.  

Setelah hasil diskusi selesai perwakilan siswa dalam kelompok memaparkan 

hasil diskusinya ke depan kelas, dan kelompok lain mengomentari hasil presentasi 

kelompok yang maju.  Setelah selesai bersama dengan guru siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

Pada akhir kegiatan guru memberi kesempatan bertanya bagi siswa yang 

belum paham. Tidak ada yang bertanya, maka guru melanjutkan kegiatan dengan 

memberikan evaluasi. Evaluasi dikumpulkan setelah waktu pengerjaan habis. 

Setelah semua selesai mengerjakan guru memberikan motivasi pada siswa untuk 

senantiasa disiplin dan tekun belajar. Kemudian guru menutup pembelajaran 

untuk mengakhiri pembelajaran. 

  

 

Semarang, 12 April 2013 

Observer 

 

Rokhimah Rina I 
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CATATAN LAPANGAN  

Pembelajaran Menulis Kembali Isi Cerita Melalui Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) Menggunakan Media Komik 

Siklus III  

  

Nama Sekolah  :  SDN Sekaran 02 

Kelas/Semester            : V / II  

Hari/tanggal                : Sabtu, 13 April 2013 

Petunjuk              :Catatlah aktivitas guru dan siswa selama proses   

pembelajaran sesuai keadaan di lapangan! 

 

Pada pelaksanaan siklus III pembelajaran terdiri dari prakegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada prapembelajaran sebelum berdoa 

guru mengkondisikan kelas agar siswa duduk rapi dan hikmat dalam berdoa. 

Kemudian siswa mempersiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemudian guru melakukan presensi siswa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran menuliskan judul pembelajaran di papan tulis.  

Pada awal kegiatan guru menyampaikan apersepsi dengan bertanya pada 

siswa tentang materi yang telah guru sampaikan pada siklus sebelumnya. 

Sebagian besar siswa sudah paham materi yang telah diajarkan. Guru meminta 

beberapa siswa maju ke depan kelas untuk menuliskan langkah menulis kembali 

dan menyimpulkan cerita dan siswa yang duduk ditempat duduknya menanggapi 

jawaban temannya yang ditulis didepan kelas. Kemudian guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

Pada awal kegiatan guru meminta siswa membentuk kelompok menjadi 5 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Guru 

membagikan teks cerita pada tiap kelompok. Siswa dalam kelompok diberi 

kesempatan membaca dalam hati kemudiansecara bergantian membacakan cerita 

sesuai bagiannya masing-masing. Kemudian siswa diberikan tugas untuk mencari 

ide pokok, menyimpulkan cerita dalam beberapa kalimat kemudian menulis 

kembali isi cerita. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban dari teks yang 
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didiskusikan. Guru memberi penegasan jawaban yang benar dan guru memberi 

penjelasan tentang materi.  Kemudian bersama siswa guru  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

Pada kegiatan akhir guru memberi kesempatan bertanya pada siswa 

tentang materi yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan evaluasi dan 

siswa mengumpulkannya setelah waktu pengerjaan yang diberikan habis. 

Sebelum guru menutup pembelajaran guru memberikan motivasi pada siswa. 

Kemudian guru menutup pembelajaran 

 

Semarang, 13 April 2013 

Observer 

 

Rokhimah Rina I 
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DOKUMENTASI 

1) SIKLUS I 

 

Gambar 1 Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran 

 

 

Gambar 2  Kegiatan Diskusi Kelompok 
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Gambar 3 Kegiatan Membaca dalam Kelompok 

 

 

 

Gambar 4 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita  
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2) SIKLUS II 

 

Gambar 5 Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran  

 

 

 

Gambar 6 Kegiatan Diskusi Kelompok 
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Gambar 7 Kegiatan Membaca Dalam Kelompok 

 

 

 

Gambar 8 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita 
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3) SIKLUS III 

 

Gambar 9 Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran 

 

 

 

 

Gambar 10 Kegiatan Diskusi Kelompok 
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Gambar 11Kegiatan Membaca Dalam Kelompok 

 

 

 

Gambar 12 Kegiatan Menulis Kembali Isi Cerita 



230 
 

 
 

 

Gambar 13 Guru Kelas V sebagai Kolaborator 

 

 

Gambar 14 Observer 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT BUKTI PENELITIAN 
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HASIL EVALUASI SISWA  
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