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SARI 
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Teknik Permainan Media Tempel pada Siswa Kelas IX SMP 1 Jiken 

Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Bahasa 
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Sumartini, S.S., M.A. 

Kata kunci: keterampilan membaca artikel, metode CIRC, dan permainan media 

tempel 

Kemampuan membaca merupakan dasar semua proses belajar. 

Pembelajaran membaca telah mendapatkan perhatian yang cukup, namun minat 

baca siswa sangat kurang. Hal ini terjadi di SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora 

pada siswa kelas IX. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh 

informasi dari pihak guru bahwa siswa di Kabupaten Blora mengalami kesulitan 

membaca khususnya dalam menentukan gagasan utama dari artikel ataupun tajuk. 

Selain itu, minat belajar siswa kurang sehingga hasil belajar yang dicapai masih 

rendah. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu diatasi menggunakan metode CIRC 

dengan media tempel pada siswa kelas IX SMP 1 Jiken Kabupaten Blora. Metode 

CIRC adalah metode yang mengelompokan siswa secara heterogen agar siswa 

mampu saling membantu satu dengan yang lain. Aspek lain yang mendukung 

pembelajaran ini adalah penggunaan media tempel. Media ini dapat memberikan 

selingan permainan bagi siswa agar bersemangat belajar. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengangkat permasalahan, yaitu 

bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan metode CIRC dan teknik 

permainan media tempel yang berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca 

untuk menemukan gagasan utama dari artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken Kabupaten Blora, bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dari artikel dengan metode CIRC dan teknik permainan 

media tempel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora, dan 

bagaimanakah perubahan perilaku belajar siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken 

Kabupaten Blora setelah dilakukan pembelajaran keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dari artikel dengan metode CIRC dan teknik permainan 

media tempel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran menggunakan metode CIRC dan teknik permainan media tempel 

yang berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan 

gagasan utama dari artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten 

Blora, mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dari artikel dengan metode CIRC dan teknik permainan media 
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tempel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora, dan 

mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken 

Kabupaten Blora setelah dilakukan pembelajaran keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dari artikel dengan metode CIRC dan teknik permainan 

media tempel. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus yang 

dilaksanakan pada siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora. Tiap 

siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Analisis data 

yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang berupa nilai siswa. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan data 

yang diperoleh melalui observasi berupa perilaku ekologis, catatan harian, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode CIRC dan teknik permainan media tempel pada siklus I dan 

siklus II mengalami peningkatan ke arah positif. Pada siklus I, belum terlalu siap 

menerima pembelajaran, siswa masih bingung mengenai kehadiran peneliti sebagai 

guru dikelas. Pada pembelajaran siklus II, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan menujukan peningkatan dibanding 

siklus I. Berdasarkan analisis data penelitian keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel pada siswa kelas IX C SMP Negeri 1 

Jiken hasil siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Pada pembelajaran siklus 

I nilai rata-rata siswa adalah 54,4 dan dalam kategori kurang. Nilai rata-rata siswa 

setelah diberi tindakan pada siklus II adalah 73,09 dan berkategori baik. 

Peningkatan nilai rata-rata siswa setelah diberi tindakan siklus I dan siklus II 

sebesar 14,65 %. Perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel sangat positif. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran, siswa lebih aktif 

merespon instruksi guru, dan siswa antusias mengikuti pembelajaran keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

CIRC dan teknik permainan media tempel. 

Saran yang disampaikan yaitu; (1) guru bahasa Indonesia sebaiknya 

menggunakan cara mengajar yang mampu mendorong peserta didik untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat 

tercapai; (2) guru bahasa Indonesia lebih kreatif dalam menentukan metode dan 

media dalam pembelajaran bahasa Indonesia; (3) sSiswa hendaknya lebih aktif dan 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan cabang ilmu lain 

sehingga dapat diperolah hasil yang maksimal dan memuaskan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan 

satu dengan yang lain. Semua keterampilan berbahasa sangat penting, tak terkecuali 

keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi otak 

manusia.  Membaca adalah salah satu fungsi penting dalam hidup bahkan dapat 

dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. 

Berdasarkan hasil survei lembaga internasional yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, United Nation Education Society and Cultural Organization (UNESCO), 

minat baca penduduk Indonesia jauh di bawah negara-negara Asia. Indonesia 

tampaknya harus banyak belajar dari negara-negara maju yang memiliki tradisi 

membaca cukup tinggi. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, khususnya bahasa Indonesia 

pembelajaran membaca telah mendapatkan tempat yang cukup, namun pemahaman 

dan minat baca siswa sangat minim diperhatikan. Guru kesulitan menumbuhkan 

minat baca siswa, apalagi jika bacaan terlalu banyak dan membosankan. Hal ini juga 

terjadi di SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora pada siswa kelas IX. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan penulis, diperoleh informasi dari pihak guru bahwa 

hampir keseluruhan siswa di Kabupaten Blora mengalami kesulitan membaca 
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khususnya dalam menentukan gagasan utama dalam artikel ataupun tajuk. Hal 

tersebut disampaikan guru mata pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pertemuan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang rutin dilaksanakan semua guru 

bahasa Indonesia se-Kabupaten Blora. 

Selain itu, minat belajar siswa yang kurang mengakibatkan hasil belajar yang 

dicapai masih rendah. Pembelajaran yang dilakukan guru bersifat drill dan monoton. 

Contohnya, siswa diperintahkan membaca artikel dan menuliskan gagasan tiap 

paragraf di papan tulis dan selalu begitu. Media yang digunakan pun hanya berkutat 

dengan artikel dari koran, belum ada inovasi baru dari guru. 

Dari tuturan tiga orang peserta didik kelas IX yang diwawancarai, 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dari artikel diajarkan 

dengan cara guru menjelaskan tentang gagasan utama kemudian siswa diperintahkan 

secara individu membaca artikel dan menemukan gagasan utama, jika belum bisa 

menemukan gagasan utama guru menyuruh mengulanginya hingga menemukan 

gagasan utama dari artikel. 

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora pada siswa kelas IX, sudah cukup mendapatkan 

perhatian dari guru mata pelajaran. Namun dalam kenyataannya minat baca siswa 

sangat minim dan pembelajaran yang disampaikan guru monoton, sehingga siswa 

kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel pada siswa 
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kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora masih rendah. Untuk mencapai 

kompetensi yang diharapakan siswa dituntut untuk mencapai indikator dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel.  

Indikator yang pertama adalah siswa mampu menemukan gagasan pokok dari 

artikel. Indikator kedua, siswa mampu mengembangkan gagasan pokok dengan 

kalimat sendiri. Indikator ketiga, siswa mampu menyebutkan kalimat utama dalam 

paragraf, dan indikator keempat adalah siswa mampu menyebutkan kalimat penjelas 

dalam paragraf. 

Indikator pertama yang harus dicapai siswa dalam kompetensi dasar 

menemukan gagasan dalam artikel, yaitu siswa mampu menemukan gagasan utama 

dalam artikel. Berdasarkan wawancara pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas IX SMP Negeri 1 Jiken, lebih kurang 20,58 % siswa mampu menemukan 

gagasan utama dalam artikel. Jadi dapat diketahui indikator pertama belum dapat 

tercapai secara maksimal. 

Indikator yang kedua, yaitu siswa mampu menuliskan kembali isi artikel. 

Pada indikator kedua ini siswa cukup mampu mengembangkan gagasan utama 

dengan kalimat sendiri, namun karena gagasan utama yang mereka temukan kurang 

sesuai maka hasil pencapaian indikator kedua ini juga kurang tepat. Sebagian siswa 

sudah terbiasa untuk mencurahkan gagasan, yang perlu ditingkatkan adalah kepaduan 

gagasan yang mereka tulis. 

Indikator pertama, dan kedua sesuai dengan kebutuhan pencapaian 

kompetensi. Namun indikator ketiga dan keempat seharusnya tidak diperlukan karena 
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secara otomatis apabila siswa telah mampu menemukan gagasan utama, maka kalimat 

utama dan kalimat penjelas dalam artikel telah diketahui siswa. Hal tersebut tidak 

fokus pada kompetensi menemukan gagasan dalam artikel. Kegiatan pembelajaran 

seharusnya lebih ditekankan pada bagaimana siswa dapat dengan mudah memahami 

bacaan artikel dan menemukan gagasan dalam artikel tersebut. 

Dengan kondisi seperti itu dapat diketahui bahwa pembelajaran yang monoton 

dan bersifat drill dalam kegiatan membaca sangat berpengaruh pada minat baca siswa 

dan hasil pemahaman siswa yang kurang maksimal. Indikator juga berpengaruh pada 

kemampuan siswa yang dipaksa untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan, 

tetapi indikator tersebut kurang sesuai dan terkesan berlebihan. Padahal dalam 

kenyataannya membaca merupakan kegiatan yang dapat mendukung semua ilmu 

pengetahuan, karena dari membaca siswa dapat mengetahui pengetahuan yang lebih 

luas. 

Meskipun dengan kesadaran seperti itu, tetap saja dalam pembelajaran 

membaca masih kurang maksimal karena beberapa faktor. Pertama, pembelajaran 

membaca khususnya membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

diajarakan dengan cara yang membosankan. Kedua, pembelajaran membaca 

khususnya membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel kurang 

mendapat minat dari siswa karena bacaan yang telalu banyak dan tidak menarik. 

Ketiga, faktor guru yang kurang memberikan selingan berupa kegiatan kelompok atau 

sekedar permainan kecil agar siswa tidak bosan dan lebih tertarik untuk membaca. 
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Keempat, guru juga kurang memanfaatkan media pembelajaran, dan hanya 

menggunakan bahan ajar utama yakni artikel dari surat kabar 

Keadaan tersebut menyebabkan keterampilan membaca khususnya membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel siswa kelas IX masih  rendah. Dalam 

metodologi pengajaran ada dua aspek yang menonjol yakni metode mangajar dan 

media pengajaran sebagai alat bantu mengajar (Sudjana 2009:1). Oleh sebab itu, 

untuk mengatasi masalah ini peneliti menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dengan teknik permainan media tempel sehingga 

keterampilan membaca khususnya membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel siswa kelas IX dapat meningkat. 

Metode CIRC adalah metode yang mengelompokan siswa secara heterogen 

agar siswa mampu saling membantu satu dengan yang lain. CIRC terdiri atas tiga 

unsur penting, yaitu kegiatan-kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pengajaran 

memahami bacaan, dan seni berbahasa dan menulis terpadu (Slavin 2008:204). 

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan 

menemukan gagasan utama dari artikel dengan mengkaitkan kemampuan dasar dan 

pengalaman yang telah dimiliki. Pengajaran langsung dalam memahami bacaan juga 

membantu siswa untuk berpikir kritis menemukan gagasan dalam artikel secara 

langsung. Selain itu, seni berbahasa dan menulis terpadu dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan membaca dan menulis. Ketika kegiatan 

membaca berlangsung siswa diharapkan bukan hanya sekedar membaca dan 

menemukan gagasan utama, tetapi juga mampu menuliskan kembali secara singkat 
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artikel tersebut. Metode ini sangat bermanfaat bagi siswa, siswa bukan hanya 

diajarkan untuk mampu membaca dan menemukan gagasan utama, tetapi juga 

diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berbahasa lain yakni menulis. 

Dengan demikian, diharapkan akan mempermudah siswa mencapai kompetensi dasar 

menemukan gagasan utama dalam artikel. 

 Aspek lain yang mendukung pembelajaran ini adalah penggunaan media 

pembelajaran khususnya media tempel. Dengan menggunakan media pembelajaran 

dapat mempertinggi proses belajar peserta didik dan akan memberikan selingan 

permainan bagi peserta didik agar bersemangat belajar yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar. Media ini sangat bermanfaat untuk 

memberikan motivasi belajar bagi siswa. Keberhasilan dalam belajar banyak 

bergantung pada usaha guru membangkitkan motivasi siswa ( Hamalik 2009:161). 

Motivasi yang diciptakan guru adalah motivasi untuk menjadi yang terbaik dengan 

tetap menjunjung nilai sportifitas ketika pembelajaran menggunakan media tempel. 

Selain itu, pengembangan aspek psikologi juga diperhatikan dalam pembelajaran ini. 

Pengembangan aspek psikologi ini meliputi kerjasama dan saling mengerti 

antarsiswa. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai upaya meningkatkan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dan teknik permainan media tempel 

pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Uraian di atas menegaskan bahwa keterampilan membaca sangat penting 

dalam kehidupan khususnya dalam pembelajaran bahasa. Keterampilan membaca 

dapat dikatakan sebagai dasar dari semua proses belajar. Karena dari membacalah 

seseorang dapat memperoleh informasi. 

Namun, pada kenyataan pembelajaran membaca, minat baca siswa kurang 

diperhatikan. Pembelajaran masih menggunkan metode yang kurang variatif dan 

membosankan, sehingga mengakibatkan peserta didik enggan, malas, bosan, jenuh, 

dan tidak termotivasi dalam membaca. Akibatnya peserta didik kesulitan dalam 

menemukan informasi yang menjadi gagasan utama dari bacaan yang dibaca. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalah-

masalah yang menjadi penghambat keberhasilan pembelajaran membaca yaitu: (1) 

guru menggunakan metode pembelajaran yang kurang variatif yakni dengan metode 

drill yang hanya menuntut siswa untuk membaca dan selalu membaca. Dengan 

metode yang monoton demikian dapat menimbulkan kejenuhan pada peserta didik 

yang mengakibatkan mereka tidak bersemngat mengikuti pembelajaran membaca. 

Guru tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga menjadi kebiasaan yang buruk 

dalam pembelajaran. (2) Masih rendahnya minat baca peserta didik dalam 

pembelajaran membaca. Mereka tidak terbiasa membaca dalam jumlah kalimat atau 

paragraf yang banyak dan cepat, sehingga menimbulkan kemalasan yang luar biasa 

ketika dihadapkan dengan bacaan yang kompleks. Dengan rendahnya minat baca 

peserta didik pada pembelajaran membaca maka mereka akan merasa enggan dalam 
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membaca dan hasil yang mereka peroleh pun tidak maksimal. (3) Guru kurang 

memperhatikan kejenuhan dan keinginan siswa untuk memperoleh pembelajaran 

yang lebih variatif. Guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran membaca. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama, peneliti berupaya mengatasi segala 

hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran membaca. Peneliti 

membatasi permasalahan karena peneliti memfokuskan pada peningkatan 

keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama yang terdapat dalam 

beberapa artikel yang memiliki topik yang berbeda. Untuk mengatasi masalah 

tersebut peneliti menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) yang mengajarkan kerjasama dalam belajar. Peneliti juga 

menggunakan teknik permainan media tempel yang dapat memberi variasi 

pembelajaran dan mengembangkan kreativitas siswa.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, dapat diambil 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media 



9 

 

tempel yang berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken Kabupaten Blora? 

2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siswa 

kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora? 

3) Bagaimanakah perubahan perilaku belajar siswa kelas IX SMP Negeri 1 Jiken 

Kabupaten Blora setelah dilakukan pembelajaran keterampilan membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media 

tempel? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media 

tempel yang berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken Kabupaten Blora. 
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2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siswa 

kelas IX SMP Negeri 1 Jiken Kabupaten Blora tahun ajaran 2010/2011. 

3) Mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken Kabupaten Blora setelah dilakukan pembelajaran keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan materi pembelajaran bahasa pada umumnya dan 

khususnya pembelajaran keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama 

dari artikel dengan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

dengan teknik permainan media tempel. 

Selain manfaat teoretis, manfaat lain yang juga diharapkan adalah manfaat 

praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Bagi guru, penelitian 

ini dapat meningkatkan proses belajar mengajar keterampilan membaca. Selain itu 

guru dapat memanfaatkan penggunaan metode-metode dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia yang lebih variatif dan terkini. Bagi peserta didik dapat mempermudah 

pembelajaran membaca sehingga siswa senang, termotivasi, dan bersemangat pada 

pembelajaran membaca khususnya membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa telah banyak 

dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para 

ahli bahasa maupun mahasiswa. Setiap penelitian pasti menyisakan masalah baru. 

Oleh karena itu, penelitian tersebut memerlukan penelitian lanjutan demi melengkapi 

dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini yaitu penelitian yang meningkatkan keterampilan membaca yang akan dijadikan 

sebagai kajian pustaka dalam penelitian. Penelitian tersebut dilakuakan oleh 

Indrawati (2006), Rochman (2006), Irawan (2007), Arofah (2008), Emiliya (2009), 

Sporer (2009), dan Kırmızi (2010). 

Indrawati (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Pemerolehan Bahasa Indonesia Ragam Tulis Siswa MI Ahliyah II Palembang melalui 

Strategi Kooperatif Integrasi Membaca dan Menulis menjelaskan bahwa penggunaan 

Strategi Kooperatif Integrasi Membaca dan Menulis mampu meningkatkan 

pemerolehan bahasa Indonesia ragam tulis pada siswa MI Ahliyah II Palembang dan 

adanya perubahan perilaku selama pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian 
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menunjukan terjadi peningkatan dengan membandingkan hasil tes siklus I, tes siklus 

II dan tes siklus III.  Hasil tindakan tiga siklus tersebut adalah bahwa secara bertahap: 

(1) proses membaca meningkat dari rata-rata 55,4% pada Siklus 1 menjadi 65,21% 

pada Siklus 2 dan menjadi 78,25% dari yang ditagetkan 70%, ditinjau dari segi 

membaca cermat, membuat kerangka, menuliskan judul dengan tepat, dan menata 

paragraf dengan tepat (penilaian terhadap a. Kelengkapan isi, b. Sistematika, c. 

Penguasaan bahasa, d. Penulisan kata, e. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca 

dengan bobot yang berbeda sekoar tertinggi 100), dan  (2) hasil pemerolehan 

keterampilan menulis meningkat dari 52,17% yang mencapai nilai rata-rata 6,5 pada 

Siklus 1 menjadi 82,60% pada Siklus 2 dan menjadi 86,9% pada Siklus 3 dari target 

85%. Kesimpulannya adalah bahwa penerapan strategi kooperatif integrasi membaca 

dan menulis berhasil meningkatkan pemerolehan keterampilan menulis siswa yang 

diteliti. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Indrawati dengan yang dilakukan 

peneliti adalah jenis penelitian dan metode yang digunakan. Jenis penelitian yaitu 

penelitian tindakan kelas dan komponen keterampilan yang diteliti adalah 

keterampilan membaca, dan menggunakan kooperatif integrasi membaca dan menulis 

atau CIRC. Perbedaan penelitian Indrawati dengan penelitian yang diteliti terletak 

pada keterampilan berbahasa yang diteliti, variabel, tujuan penelitian, dan subjek 

penelitian. 
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Rochman (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman untuk Menemukan Gagasan Utama dalam 

Pembelajaran Kontekstual Dengan Teknik Permainan Kuis Media Tempel Pada 

Siswa Kelas VIIA SMPN 3 Kendal Tahun Ajaran 2005/2006 menjelaskan bahwa 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama 

dalam pembelajaran kontekstual dengan teknik permainan Kuis Media Tempel 

berhasil meningkatkan keterampilan membaca siswa Kelas VIIA SMPN 3 Kendal 

Tahun Ajaran 2005/2006 dan adanya perubahan perilaku selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan dengan 

membandingkan hasil tes prasiklus, tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil tes prasiklus 

siswa hanya mencapai rata-rata 52,25%. Hasil tes siklus I rata-rata skor sebesar 

66,50% atau meningkat 14,25% dari prasiklus. Hasil tes tersebut belum memenuhi 

target yang ditentukan, sehingga dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus II rata-rata 

skor sebesar 72,50% dengan kategori cukup karena berada pada rentang skor 65-74. 

Pencapaian skor tersebut berarti sudah memenuhi target yang ditentukan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Rochman  dengan yang dilakukan 

peneliti terletak pada jenis penelitian, media yang digunakan, dan komponen 

keterampilan berbahasa. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dan 

komponen keterampilan yang diteliti adalah keterampilan membaca. Perbedaan 
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penelitian Rochman dengan penelitian yang diteliti terletak pada kompetensi yang 

diteliti, metode yang digunakan, variabel, tujuan penelitian dan subyek penelitian. 

Irawan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Mambaca Intensif untuk Menemukan Ide Pokok dan Permasalahan dalam Artikel 

dengan  Teknik Close Reading melalui Media Internet Classroom  pada Siswa Kelas 

XII IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus menjelaskan bahwa penggunaan teknik close 

reading dan media internet berhasil meningkatkan keterampilan membaca intensif 

siswa kelas XII IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus dan adanya perubahan perilaku siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan pada peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan ide pokok dan permasalahan 

dalam artikel dengan teknik close reading melalui media internet classroom sebesar 

31,5 %. Skor rata-rata kelaspada tahap pra siklus sebesar 50,5 dan mengalami 

peningkatan sebesar 16,25 %  menjadi 66,75 % pada tahap siklus I. Kemudian pada 

siklus II, skor rata-rata kelas meningkat sebesar 15,25 % yaitu menjadi 82. Setelah 

digunakan teknik close reading melalui media internet classroom terjadi perubahan 

tingkah laku siswa. Siswa yang sebelumnya kurang siap dan kurang aktif dalam 

pembelajaran menjadi siap dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Irawan dengan yang dilakukan peneliti 

adalah jenis penelitian dan komponen keterampilan berbahasa. Jenis penelitian yaitu 
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penelitian tindakan kelas dan komponen keterampilan yang diteliti adalah 

keterampilan membaca. Perbedaan penelitian Irawan dengan penelitian yang diteliti 

terletak pada kompetensi yang diteliti, metode yang digunakan, variabel, tujuan 

penelitian, media dan subyek penelitian. 

Arofah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Artikel melalui Metode Membaca Paragraf dengan Teknik Close Reading 

Pada Siswa Kelas X-A MA Al-Asror Semarang yang mengkaji penggunaan teknik 

close reading untuk meningkatkan keterampilan membaca artikel. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa metode membaca paragraf dan teknik close reading dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Pada kondisi awal, rata-rata 

keterampilan membaca artikel siswa kelas X-A MA Al-asror Semarang hanya 63,7. 

Pada akhir siklus pertama meningkat menjadi 69,4 hal ini menunjukan kenaikan 5,7. 

Pada akhir siklus II rata-rata keterampilan membaca artikel siswa 82,6 dan meningkat 

lagi sebesar 13,2. Perubahan tingkah laku dalam penelitian ini adalah siswa tampak 

lebih bersemangat, merasa senang, aktif mengikuti pelajaran, dan berusaha 

meminimalisir kebiasaan yang salah dalam membaca, serta siswa merasa dihargai dan 

diperhatikan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Arofah dengan yang dilakukan peneliti 

adalah jenis penelitian dan komponen keterampilan berbahasa. Jenis penelitian yaitu 
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penelitian tindakan kelas dan komponen keterampilan yang diteliti adalah 

keterampilan membaca. Perbedaan penelitian Arofah dengan penelitian yang diteliti 

terletak pada metode yang digunakan, variabel, tujuan penelitian, dan subyek 

penelitian. 

Emiliya(2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama melalui Metode Membaca 

Kalimat dengan Model CIRC Siswa Kelas VIIA MTs NU 06 Sunan Abinawa 

menjelaskan bahwa penggunakan model CIRC berhasil meningkatkan keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa kelas VIIIA NU MTs 

06 Sunan Abinawa dan adanya perubahan perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Pada prasiklus nilai rata-rata klasikal membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama siswa sebesar 54,17. Pada siklus I terjadi peningkatan 

sebesar 9,03% dengan nilai rata-rata 63,2 dan pada siklus II terjadi peningkatan 

sebesar 14,55% dengan nilai rata-rata sebesar 77,75. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Emiliya dengan yang dilakukan peneliti 

adalah jenis penelitian, metode yang digunakan, dan komponen keterampilan 

berbahasa. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dan komponen 

keterampilan yang diteliti adalah keterampilan membaca, dan menggunakan model 

CIRC. Perbedaan penelitian Emiliya dengan penelitian yang diteliti terletak pada 
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kompetensi yang diteliti, metode yang digunakan, variabel, tujuan penelitian, dan 

subyek penelitian. 

Sporer (2009) dalam penelitian yang berjudul Improving Students' Reading 

Comprehension Skills: Effects Of Strategy Instruction and Reciprocal Teaching 

menjelaskan bahwa pelatihan siswa diajarkan empat strategi membaca (meringkas, 

mempertanyakan, menjelaskan, memprediksi) dan dipraktikkan strategi dalam 

kelompok-kelompok kecil (pengajaran timbal balik), pasangan, atau kelompok-

kelompok kecil panduan instruktur. Pada pengujian-pos dan tindak lanjut siswa 

intervensi mencapai skor lebih tinggi pada tugas-eksperimen dikembangkan 

pemahaman membaca dan menggunakan strategi daripada siswa kontrol yang 

menerima instruksi tradisional. Selain itu, siswa yang dipraktikkan mengajar timbal 

balik dalam kelompok-kelompok kecil mengungguli siswa dalam kelompok instruksi, 

panduan instruktur, dan tradisional pada tes memahami bacaan standar. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Sporer dan yang dilakukan peneliti 

terletak pada objek penelitian, yakni mengenai keterampilan membaca. Perbedaannya 

terletak pada jenis penelitian dan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan Sporer 

merupakan jenis penelitian eksperimen yang membedakan antara variabel control dan 

variabel bebas. Subjek penelitian jelas berbeda karena penelitian yang dilakukan 

Sporer dilakukan di luar negeri. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
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Kırmızi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Relationship between 

Reading Comprehension Strategy Use and Daily Free Reading Time menjelaskan 

bahwa adanya hubungan antara penggunaan strategi membaca pemahaman sehari-

hari dan ketika membaca bebas antara 4 dan 5 siswa kelas pendidikan dasar. 

Penelitian dilakukan pada 402 (208 perempuan, 195 anak laki-laki) siswa kelas 4 dan 

5 hadir 7 sekolah pendidikan dasar di İzmir / Buca. 51,7% peserta adalah perempuan 

dan 48,3% adalah laki-laki. Sampel ditentukan melalui metode stratified sampling. 

Hasilnya terdapat hubungan antara penggunaan strategi membaca pemahaman dan 

waktu yang diberikan setiap hari untuk membaca gratis. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Kirmizi dengan yang dilakukan peneliti 

terletak pada keterampilan berbahasa yang diteliti, yakni keterampilan membaca. 

Perbedaan penelitian Kirmizi dengan penelitian yang diteliti terletak pada metode 

kajian, variabel, tujuan penelitian dan subyek penelitian. Penelitian yang dilakukan 

Kirmizi lebih mengarah untuk membuktikan adakah hubungan antara penggunaan 

strategi memahami bacaan dan waktu bebas yang digunakan membaca sehari-hari. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran kegiatan membaca untuk menemukan gagasan dalam artikel dengan 

metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel menjadi pelengkap dalam upaya memperkaya metode 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
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pembelajaran membaca di sekolah. Penelitian ini dapat menambah khasanah 

pengembangan pengetahuan tentang membaca artikel. Selain itu dapat 

mengembangkan teori pembelajaran tentang membaca artikel. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan 

keterampilan membaca, artikel, metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC), teknik permainan, media pembelajaran, dan media tempel. 

 

2.2.1 Pengertian Membaca 

Menurut Spache dan Spache (Petty dan Jensen 1985) mengemukakan bahwa 

membaca adalah proses yang kompleks yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 

merupakan tahap individu melakukan pembedaan terhadap apa yang dilihatnya, tahap 

selanjutnya individu berusaha mengingat kembali menganalisa, memutuskan, dan 

mengevaluasi hal yang dibacanya. Secara umum orang menilai membaca itu identik 

dengan belajar dalam arti memperoleh informasi. 

Sejalan dengan Spache dan Spache, Tarigan (1990:53) menyatakan membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata 
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bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu 

kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar secara makna kata-

kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka pesan 

yang tersurat dan tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses membaca 

itu tidak akan terlaksana dengan baik. Persamaan pengertian membaca yang 

disampaikan Spache dan Spache dan Tarigan adalah bahwa dalam membaca harus 

melewati proses berupa tahapan sebelum pada akhirnya menemukan informasi. 

Namun Tarigan lebih spesifik dengan mengemukakan asal informasi yang diperoleh, 

yakni dari media kata-kata bahasa tulis. 

Hodgson (dalam Tarigan 2008:7) menyatakan membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Hodgson 

hanya menjelaskan membaca dari tujuannya, yakni untuk memperoleh pesan yang 

disampaikan melalui media kata-kata/bahasa tulis. 

Persamaan pengertian membaca yang disampaikan Hudgson dan Tarigan 

yakni sama-sama menyampaikan membaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Persamaan lain, pengertian 

membaca yang disampaikan Tarigan dan Hugson adalah pengertian membaca dalam 

hati yang tidak disinggung masalah pelafalannya. Namun berbeda dengan Tarigan, 
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Hugson menyampaikan pengertian membaca yang berkaitan dengan tujuan 

sedangkan Tarigan juga menjelaskan proses membaca hingga pemahaman ketika 

membaca. 

Lebih jelas lagi adalah proses membaca yang disampaikan Keraf. Keraf 

(dalam Haryadi 2006) mengartikan membaca sebagai suatu proses yang bersifat 

kompleks meliputi kegiatan yang bersifat fisik dan mental. Kegiatan tersebut adalah 

(1) mengamati seperangkat gambar-gambar bunyi bahasa menurut sistem tulisan 

tertentu, misalnya tulisan Latin, Arab, Cina, dan sebagainya; (2) menginterpretasi 

kata-kata sebagai simbol lambang bunyi yang mengacu pada konsep tertentu; (3) 

mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun secara linier, logis, dan sistematis menurut 

kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia; (4) menghubungkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki dengan teks bacaan untuk memperoleh pemahaman 

terhadap isi bacaan; (5) memahami hubungan antara gambar bunyi dan bunyi, serta 

hubungan antara kata dengan artinya; (6) membuat simpulan dan nilai bacaan; (7) 

meramunya dengan ide-ide atau fakta baru yang diperolehnya; dan (8) memusatkan 

perhatian ketika sedang membaca. 

Kejelasan pengertian membaca oleh Keraf terletak pada penyampaian proses 

membaca yang berupa langkah-langkah runtut. Keraf menjabarkan pengertian 

membaca mulai dari pengamatan lambang sampai pemusatan perhatian ketika 
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membaca. Namun, berbeda dengan Hudgson dan Tarigan, Keraf tidak menyertakan  

manfaat membaca dalam pengertiannya. 

Berdasarkan uraian dan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh informasi yang hendak disampaikan oleh penulis. 

 

2.2.2 Tujuan Membaca 

Suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai atau dipenuhi. 

Demikian pula kegiatan membaca, juga memiliki tujuan yang akan dicapai. Membaca 

memiliki tujuan utama yaitu memperoleh informasi yang mencakup isi dan 

memahami makna bacaan. 

Nurhadi (2004:11) berpendapat bahwa tujuan membaca antara lain: (1) 

memahami secara detail dan menyeluruh isi buku; (2) menangkap ide pokok/ gagasan 

utama buku secara cepat (waktu terbatas); (3) mendapatkan informasi tentang 

sesuatu; (4) mengenali makna kata (istilah sulit); (5) ingin mengetahui peristiwa 

penting yang terjadi di masyarakat sekitar; (6) ingin memperoleh kenikmatan dari 

karya fiksi.  
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Berbeda dengan Nurhadi, tujuan membaca menurut Widyamartaya 

(2004:140) adalah membuat seseorang menjadi arif dengan alasan: (1) dengan 

membaca, orang menjadi luas cakrawala hidupnya; (2) dengan membaca buku, 

pembaca dibawa dalam dunia pikiran dan renungan; (3) dengan membaca, orang 

menjadi mempesona dan terasa nikmat dalam tutur katanya. Perbedaan tujuan 

membaca yang dikemukakan oleh Nurhadi yakni lebih mengacu pada manfaat 

akademis, sedangkan Widyamartaya menyampaikan tujuan membaca secara global 

dan manfaat membaca jangka panjang terhadap diri pembaca. 

Sejalan dengan pendapat Nurhadi, Otto dkk. (dalam Suroso 2007:21) 

mengemukakan dalam How To Teach Reading, tujuan membaca adalah menolong 

siswa untuk mengerti strategi membaca. Ada dua syarat yang diperlukan, kondisi apa 

yang diperlukan untuk menumbuhkan minat baca siswa dan kondisi apa yang 

dibutuhkan guru agar proses pembelajaran membaca dapat dilakukan secara optimal. 

Perbedaan tujuan membaca yang disampaikan Hernowo dan Otto, yakni jika 

Hernowo menyampaikan manfaat membaca secara global, Otto mengemukakan 

manfaat membaca secara khusus pada siswa atau manfaat membaca untuk 

kepentingan akademis. Otto lebih memfokuskan pada minat baca dan strategi 

membaca siswa. 
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Berbeda dengan Otto dkk., Tarigan (2008:9-10) mengemukakan bahwa tujuan 

utama membaca adalah mencari dan memperoleh informasi. Tujuan yang lain yaitu: 

(1) mengetahui penemuan yang dilakukan sang tokoh, (2) memperoleh ide utama, (3) 

mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, (4) membaca untuk menyimpulkan, 

(5) membaca untuk mengelompokkan, (6) membaca untuk menilai/ mengevaluasi.  

Perbedaan tujuan membaca antara Otto dan tujuan membaca menurut Tarigan, 

yakni Tarigan lebih rinci lagi mengemukakan tujuan membaca. Tujuan yang 

disampaikan Tarigan mencakup keseluruhan jenis membaca dalam pembelajaran, 

seperti memperoleh ide utama, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk 

mengevaluasi, dan sebagainya. 

Dari beberapa tujuan membaca di atas, yang dimaksud membaca dalam 

penelitian ini adalah membaca untuk kepentingan studi, yakni untuk menemukan 

informasi atau permasalahan dan menambah pengetahuan. 

 

2.2.3 Pengertian Gagasan Utama 

Ide atau gagasan sering kali dapat kita temukan jika kita sedang melakukan 

kegiatan, salah satunya kegiatan membaca. Supinah dan Suhendar (dalam Irawan 

2007:17) mengatakan gagasan utama dapat ditemukan melalui membaca paragraf, 

paragraf merupakan gagasan atau ungkapan yang mengandung satu pokok pikiran, 
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mengandung satu kebulatan ide dan mengandung satu tema. Supinah dan Suhendar 

menghubungkan pengertian gagasan utama dengan letak gagasan utama dalam 

paragraf yang mengandung satu kebulatan ide dalam paragraf tersebut. 

Seperti halnya Supinah dan Suhendar, Samosir (2009) menyatakan gagasan 

utama adalah hal dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Gagasan diungkapkan 

dengan kata atau frase. Letak gagasan utama di awal paragraf (Deduktif), di akhir 

kalimat (Induktif), atau di awal dan di akhir (Deduktif-Induktif). Dalam paragraf 

berjenis narasi dan deskripsi gagasan utama dapat tersebar di seluruh kalimat. 

Samosir juga menggolongkan gagasan utama berdasarkan letaknya. Lebih rinci lagi 

Samosir menyebutkan di mana saja letak gagasan utama dalam paragraf. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan utama adalah hal 

yang dibahas dalam bacaan yang mengandung satu pokok pikiran atau satu kebulatan 

ide. Untuk memperjelas pengertian tersebut, berikut contoh bacaan dan gagasan 

utamanya: 

Bacaan yang baik untuk anak berisi contoh yang baik-baik 

pula. Cara yang dapat dilakukan dengan menampilkan tokoh 

kartun, boneka, badut yang lucu, tetapi mengandung unsur 

pendidikan. Tokoh binatang yang cerdik pun dapat pula mewakili 

pesan moral. Misalnya, kancil menipu buaya atau sejenisnya. 

Tokoh orang bertubuh raksasa, tetapi sangat baik terhadap sesama. 
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Bacaan untuk anak jaman sekarang ini sangat beranekan 

ragam. Sebagai orang tua haruslah peka dan pandai memilih 

bacaan mana yang cocok untuk sang anak. Selain itu 

pendampingan ketika membaca pun sangat diperlukan. 

Keberagaman bacaan tersebut rawan memberikan dampak negatif 

bagi anak bila tanpa pendampingan orang tua. 

Jika orang tua dapat dengan baik memilah bacaan yang 

tepat untuk anak-anak mereka maka banyak manfaat yang bisa 

didapat. Dari bacaan yang berkualitas bagus, orang tua dapat 

memberi contoh kepribadian tokoh bacaan atau nasihat-nasihat 

bagi anak mereka. Disamping isi bacaan, kemasan bacaan juga 

harus diperhatikan untuk menarik minat anak dalam membaca. 

Kemasan yang canti dengan warna-warna yang cerah dan gambar-

gambar lucu biasanya lebih diminati anak daripada bacaan yang 

tampilannya biasa-biasa saja. 

 

Gagasan utama bacaan tersebut adalah bacaan yang baik untuk anak. 

Alasannya gagasan utama tersebut merupakan hal yang mendasari dan  dibahas dalam 

bacaan yang mengandung satu pokok pikiran atau satu kebulatan ide.  Setelah 

diidentifikasi tiap paragraf  memiliki kesatuan ide yang padu dan mengacu pada 

gagasan utama tersebut. Dari bacaan yang terdiri dari tiga paragraf tersebut, secara 

keseluruhan mengadung satu kebulatan ide yakni bacaan yang baik untuk anak. 
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2.2.4 Artikel 

Artikel menurut kamus istilah ialah karya tulis lengkap, misal laporan berita 

atau esai dalam majalah, surat kabar, dll. Bahasa yang terdapat dalam artikel adalah 

bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu singkat, 

padat, sederhana, jelas, dan menarik. Bahasa jurnalistik memiliki ciri 

kekomunikativan yang meliputi aspek kata yang mudah dimengerti, kalimat yang 

pendek, jelas, dan padat, dan paragraf yang tidak terlalu panjang dan menjorok ke 

dalam. 

Romli (2000:31) menyatakan bahwa kata “artikel” dipahami sebagai laporan 

atau kerangka atau tulisan tentang suatu masalah berikut pendapat penulisnya tentang 

masalah tersebut yang dimuat di media massa cetak. Secara garis besar artikel 

dibedakan menjadi empat, yaitu artikel deskriptif, artikel eksplanatif, artikel prediktif 

dan artikel presdiktif. Artikel deskriptif adalah tulisan yang isinya menjelaskan secara 

detail ataupun garis besar tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui 

secara utuh suatu masalah yang dikemukakan. Artikel eksplanatif isinya 

menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga si pembaca 

memahamibetul masalah yang dikemukakan. Artikel prediktif berisi ramalan atau 

prediksi atau dugaan apa yang kemungkinan terjadi pada masa datang, berkaitan 

dengan masalah yang dikemukakan. Artikel presdiktif adalah artikel yang isinya 
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mengandung ajakan, imbauan, atau perintah terhadap pembaca agar melakukan 

sesuatu. 

Lebih singkat dari pengertian yang disampaikan Ramli, Sumadiria (dalam 

Jauhari 2007: 137) menyatakan bahwa artikel adalah tulisan lepas berisi opini 

seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan 

kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberi tahu (informatif), 

mempengaruhi, meyakinkan, dan menghibur khalayak pembaca. Terdapat beberapa 

jenis artikel, yakni artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan artikel 

analisis ahli. Sumadiria mengupas pengertian artikel dari sifat dan jenis artikel. 

Berbeda dengan Ramli dan Sumadiria, Tarigan (2008:166) menyampaikan 

cara memperoleh dan mencari ide pokok dalam bacaan khususnya artikel, dapat 

melalui kegiatan membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang 

ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. 

Perbedaan pengertian artikel yang dikemukakan Tarigan dan Ramli terletak 

pada penyampaian pendapat oleh Tarigan mengenai artikel melalui cara 

membacanya. Namun, manfaat yang disampaikan Tarigan dapat diterapkan untuk 

menentukan jenis artikel yang dijabarkan Ramli. 

Sejalan dengan Ramli namun berbeda dengan Tarigan, Loetfian (2010) 

mengemukakan artikel adalah salah satu jenis tulisan yang ditulis berdasarkan 
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informasi-informasi fakta mengenai sebuah tema. Pembahasan pada sebuah artikel 

haruslah singkat, padat, tidak bertele-tele, aktual, dan memiliki daya tarik tersendiri. 

Ciri-ciri artikel adalah: (1) lugas: tulisan langsung menuju persoalan; (2) logis: segala 

keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan 

dapat diuji kebenarannya; (3) tuntas: masalah atau tema yang dipilih dipaparkan 

secara mendalam; (4) obyektif: keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan 

fakta yang ada; (5) cermat: berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil 

apapun; (6) jelas dan padat: keterangan mudah dipahami Tidak melibatkan emosi 

yang berlebihan Menggunakan bahasa baku dan memperhatikan tanda baca. 

Sama seperti Ramli, artikel yang dijabarkan Loetfian ini merupakan artikel yang 

dimuat di media massa cetak. Berbeda dengan Tarigan yang hanya menyampaikan 

artikel dari cara membacanya, Loetfian menjelaskan ciri-ciri artikel secara lengkap. 

Selain itu bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel pun dibahas olehnya. 

Berbeda dengan Loetfian dan Ramli, Sharon Scull (dalam A.I.R 2010) artikel 

didefinisikan sebagai bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam atau 

sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana dan 

mengapa fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Suatu artikel kadang-kadang 

menawarkan suatu alternatif bagi pemecahan suatu masalah. 
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Loetfian dan Ramli menjabarkan pengertian artikel beserta bahasa, ciri, dan 

jenisnya, sedangkan Sharon Scull hanya memberikan pengertian singkat mengenai 

artikel. Menurut Sharon Scull layaknya berita artikel juga menjelaskan siapa, apa, 

kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selain itu Sharon Scull menjelaskan 

pengertian artikel berdasarkan maksud artikel itu sendiri. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan simpulannya bahwa artikel 

ialah karya tulis nonfiksi yang menggunakan bahasa jurnalistik yang bertujuan agar 

pembaca dapat memperoleh informasi. 

 

2.2.5 Metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

Djamarah dan Aswan Zain (2006:72) mengemukakan bahwa kedudukan 

metode dalam belajar mengajar adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik (alat 

perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang), sebagai strategi 

pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) merupakan 

salah satu metode pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran kooperatif 

mengikuti penemuan pada penelitian sebelumnya, menekankan tujuan-tujuan 

kelompok dan tanggung jawab individual. Tujuan utama CIRC adalah menggunakan 

tim-tim kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami 

bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas.  
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Slavin (2008:204) mengemukakan tiga unsur penting dalam CIRC, yakni: 

kegiatan-kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pembelajaran memahami 

bacaan, dan seni berbahasa dan menulis terpadu. Unsur utama dalam CIRC yaitu: (1) 

kelompok membaca, para siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dua 

atau tiga orang berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka, dapat ditentukan 

oleh guru; (2) tim, para siswa dibagi kedalam pasangan dalam kelompok mereka.; (3) 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan cerita; (4) membaca berpasangan; (5) 

menulis cerita yang bersangkutan dan tata bahasa cerita; (6) mengucapkan kata-kata 

dengan keras; (7) makna kata; (8) menceritakan kembali; (9) memeriksaan oleh 

pasangan. 

Dalam hal ini Slavin mengemukakan kegiatan dasar pada metode CIRC yang 

mengaitkan kemampuan membaca dan menulis secara terpadu. Unsur utama yang 

disampaikan Slavin pada metode CIRC seolah menggambarkan kegiatan berpasangan 

dengan membaca nyaring yang tetap mengutamakan kegiatan membaca dan menulis. 

Sedikit berbeda dengan Slavin, Wagiran (2008) menyatakan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode CIRC meliputi: (1) membentuk kelompok yang 

anggotanya 4 orang yang 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 
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pada lembar kertas; (4) mempresentasikan/membacakan hasil kelompok; (5) guru 

membuat kesimpulan bersama; dan (6) penutup. 

Wagiran menjabarkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

CIRC secara seingkat dan jelas. Meliputi kegiatan pembelajaran yang nyata di 

lapangan. Namun pada dasarnya tetap sama dengan pendapat yang dikemukakan 

Slavin, yakni tetap mengutamakan keterampilan membaca dan menulis. 

Lebih luas lagi, Suyatno (dalam Ismudyati 2009:38) menyatakan metode CIRC 

merupakan metode kooperatif atau kerjasama yang komprehensif atau luas dan 

lengkap untuk pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi. Dalam CIRC, 

siswa dikelompokkan berdasarkan perbedaan masing-masing sebanyak empat orang. 

Mereka terlibat ke dalam rangkaian kegiatan bersama, termasuk saling membacakan 

satu dengan lainnya, menulis tanggapan terhadap cerita, saling membuat ikhtisar, 

terlatih pengejaan, serta perbendaharaan kata. Pendapat yang disampaikan Suyatno 

mencakupi pendapat yang disampaikan Slavin dan Wagiran. CIRC yang 

mengutamakan membaca dan menulis serta kegiatannya yang bersama-sama 

membacakan dan membuat ikhtisar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan metode CIRC meliputi: (1) siswa membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-6 siswa secara heterogen; (2) siswa membaca artikel yang telah 
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disiapkan guru; (3) siswa mengidentifikasi gagasan pada setiap artikel kemudian 

didiskusikan dengan dengan kelompok; (4) siswa mempresentasikan/membacakan 

hasil kelompok; dan (5) siswa menuliskan kembali isi artikel yang telah dibaca. 

 

2.2.6 Teknik Permainan 

Ardhana (2008) menyatakan permainan merupakan dunia anak karena 

bermain adalah salah satu kegiatan yang sangat disukai anak, bahkan orang dewasa 

pun menyukai permainan. Dengan mengintegrasikan teknik permainan, dalam 

pembelajaran diharapkan siswa tidak merasa dibebani dengan muatan materi yang 

begitu padat, karena permainan, mengandung muatan edukatif yang sangat 

bermanfaat bagi terbentuknya sikap peka terhadap keinginan dan perasaan orang lain, 

serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang menjadi landasan bagi 

pembentukan perasaan sosial. 

Lain halnya dengan pendapat Ardhana menurut Kimpraswil (dalam As‟adi 

Muhammad, 2009: 26) mengatakan bahwa teknik permainan adalah proses olah diri 

(olah pikiran dan olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan 

pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan 

kepentingan kelompok dengan lebih baik. 

http://belajarpsikologi.com/metode-permainan-dalam-pembelajaran/
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Perbedaan pendapat Ardhana dan Kimpraswil yakni mengenai proses 

permainan. Ardhana menyampaikan permainan sebagai suatu wahana yang 

menyenangkan dalam pembelajaran dan dapat membantu meringankan beban materi 

dalam pembelajaran sedangkan Kimpraswil hanya menyampaikan teknik permainan 

dan tidak mengaitkan dengan pembelajaran. Kimpraswil menyatakan pengertiana 

teknik permainan sebagai suatu proses pengembangan individu. 

Sejalan dengan Ardhana, Ahira  (2010) menyatakan bahwa teknik permainan 

dalam pembelajaran akan mengajak siswa mengikuti pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada saat bermain tanpa terasa sedang belajar menemukan ilmu yang 

dipelajarinya. Melalui permainan dalam pembelajaran, anak tumbuh dan berkembang 

mempelajari hal-hal baru disekelilingnya. Ia menggunakan gerakan, fisik, dan 

motoriknya untuk melatih kreatifitasnya. Permainan dalam pembelajaran bagi anak 

sangatlah perlu untuk meningkatkan kemampuan motorik anak mendeteksi 

lingkungan. Selain itu, dengan permainan dalam pembelajaran anak juga dapat 

belajar tentang banyak hal, terutama dapat menggunakan fisiknya. Anak yang kreatif 

cenderung dapat bersosialisasi bersama teman sebayanya dengan baik, karena dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa permaianan dalam 

pembelajaran merupakan kegiatan yang memberikan daya tarik untuk menumbuhkan 

http://www.anneahira.com/permainan-dalam-pembelajaran.htm
http://www.anneahira.com/permainan-dalam-pembelajaran.htm
http://www.anneahira.com/pengaruh-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar.htm


36 

 

kesenangan dalam belajar dan memberikan efek positif pada perkembangan 

kepribadian individu, dengan teknik permainan dalam pembelajaran seseorang dapat 

meningkatkan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam 

melaksanakan tugas dan kepentingan kelompok dengan lebih baik. 

 

2.2.7 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Cukup banyak batasan yang dibuat 

orang. Asosiasi Teknologi Pendidikan misalnya mengatakan bahwa media adalah 

segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan atau 

informasi (Widodo 2009). Dalam hal ini Widodo menyampaikan pengertian media 

secara luas melihat dari arti kata media itu sendiri. 

Sejalan dengan Widodo, Yamin dan Bansu (2009: 150) mendefinisikan media 

adalah suatu perangkat yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima 

informasi. Yamin dan Bansu juga mendefinisikan media secara umum sebagai alat 

perantara, namun tidak mengartikannya secara harfiah. 

Lebih rinci lagi pendefinisian media yang diungkapkan oleh Sudjana. Dalam 

metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol yakni metode mengajar 
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dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. Sudjana (2009:2) mengemukakan 

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa; (1) pengajaran akan lebih 

menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, 

dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik; (3) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; (4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteria: (1) ketepatan dengan tujuan pengajaran; artinya 

media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan; 

(2) dukungan terhadap isi bahan ajar; artinya bahan pelajaran yang bersifat fakta, 

prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah 

dipahami siswa; (3) kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan 

mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.  

Media grafis umumnya dapat dibuat guru pada waktu mengajar, selain 

sederhana dan praktis penggunaannya. Keunggulan media grafis adalah: (1) 
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keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang diperlukan 

syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses mengajar; (2) tersedia 

waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa 

selama pengajaran berlangsung; (3) sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih 

media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, 

sehingga taraf yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Secara lengkap Sudjana menyampaikan pengertian media sebagai alat bantu 

dan menyertakan manfaat media dan kriteria media yang baik. Dalam hal ini Sudjana 

sudah memfokuskan pengertian media pada media pembelajaran, bukan media secara 

umum. 

Sejalan dengan Sudjana, menurut Mustikasari (2008) media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian 

yang harus mendapat perhatian guru / fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu guru / fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media 

pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. 
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 Sama halnya dengan Sudjana, Murtikasari menjabarkan media secara khusus 

pada media pembelajaran. Murtikasari juga menjabarkannya melalui pemanfaatan 

media pembelajaran oleh guru dan kefektifan pemanfaatan media pembelajaran. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat dirumuskan simpulannya bahwa 

media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang memiliki peran penting 

dalam penyampaian informasi dalam kegiatan belajar. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran juga tidak sembarang media, media itu harus tepat guna dan memiliki 

nilai keefektifan dan ekonomis yang tinggi serta disesuaikan dengan tempat 

penggunaan media tersebut. 

 

2.2.7.1 Media Tempel 

Media tempel merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang mudah 

didapat, murah, mudah dalam penggunaannya, dan menarik. Media tempel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah media yang dtempelkan di papan tulis, yang 

kemudian dalam kegiatan pembelajaran siswa dapat menempelkan kata-kata yang 

akan membentuk satu kesatuan kalimat. Bahan media ini cukup sederhana, yakni kain 

flannel, perekat kain, dan potongan-potongan kertas yang berisi kata-kata. Suyatno 

(2004:67) mengemukakan bahwa permainan menggunakan media ini dapat 

diterapkan secara kelompok atau individu. Pembelajaran menggunakan media kata 
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bertujuan agar siswa dapat dengan mudah, senang, dan bergairah dalam memahami 

rangkaian kata. Tahap pertama dalam pembelajaran ini sebaiknya tidak dibatasi 

waktu karena masih merupakan tahap penjajagan atau tahap pengenalan awal. 

Penggunaan media ini juga mudah dan menyenangkan. Tiap anggota 

kelompok memiliki nomor masing-masing. Kemudian guru memanggil nomor secara 

acak dan siswa yang nomornya dipanggil maju kedepan mencari kertas dengan 

tulisan kata yang sesuai. Kertas yang dipilih direkatkan pada kain flannel yang telah 

tertempel di papan tulis. Siswa selanjutnya mencari kertas lain yang kata-katanya 

dapat digabungkan dan seterusnya, hingga akhirnya menjadi kalimat yang merupakan 

gagasan dalam artikel tersebut. 

 

2.2.8 Pembelajaran Membaca untuk Menemukan Gagasan dalam Artikel 

dengan Metode CIRC dan Permainan Media Tempel 

Kegiatan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi 

dengan siswa. Melalui proses pembelajaran tersebut siswa dapat memperoleh banyak 

pengetahuan dan wawasan. Pembelajaran harus dilakukan secara komunikatif agar 

pesan yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran. Oleh sebab itu, guru harus menggunakan media yang tepat. Dalam 
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penelitian ini, media tempel yang digunakan dalam penyampaian pesan atau 

komunikasi. 

Dalam pembelajaran membaca siswa dilatih untuk dapat mengomunikasikan 

dua hal, yaitu apa yang mereka ketahui sebelum membaca dan isi yang sedang 

mereka telusuri melalui kegiatan membaca. Kegiatan membaca dapat diawali dengan 

pertanyaan awal untuk mengarahkan pikiran dan pandangan siswa. Dengan demikian, 

sebelum memulai membaca, siswa dibiasakan menggali pengalaman mereka yang 

berkaitan dengan isi bacaan yang mereka hadapi. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

1) Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen. 

2) Siswa secara berpasangan membaca artikel yang telah disiapkan guru, secara 

bergantian sehingga artikel dapat dibaca oleh tiap siswa. 

3) Siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada setiap artikel kemudian 

didiskusikan dengan dengan kelompok.  

4) Tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut yang telah ditetapkan dan 

bersiap menempelkan kata yang telah disiapkan oleh guru. 
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5) Siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan menemukan kata yang 

menurutnya dapat dirangkai menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

6) Dari hasil gagasan yang ditempelkan siswa diminta menuliskan kembali isi artikel 

yang telah dibaca. 

Aspek yang dinilai dalam membaca untuk menemukan gagasan dalam artikel 

adalah mengidentifikasi ide pokok dalam artikel dan mengembangkan ide pokok 

yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf yang berisi pengetahuan siswa. 

Masalah yang dihadapi dalam membaca artikel tersebut adalah terletak pada siswa 

sebagai peserta didik. Siswa bermalas-malasan ketika diperintah membaca, guru juga 

kurang memberi motivasi pada siswa. Mereka kesulitan menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan alasan kalimat sulit dipahami. 

Metode CIRC dan permainan media tempel dapat membantu menanggulangi 

masalah siswa dalam membaca untuk menemukan gagasan utama. Model 

pembelajaran CIRC dapat membuat siswa lebih aktif dan menumbuhkan kerjasama 

yang baik antaranggota kelompok. Penggunaan permainan media tempel juga dapat 

menumbuhkan semangat siswa untuk bersaing secara sportif untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal, penggunaannya yang menyerupai permainan dapat membuat 
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siswa bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian 

diharapkan pembelajaran yang terwujud lebih mengena dan bermakna bagi siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang sangat penting dan 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan membaca merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang berfungsi untuk mendapatkan informasi. 

Keterampilam membaca membantu seseorang dalam menemukan ide baru dari hasil 

bacaannya. 

Kompetensi dasar membaca untuk menemukan gagasan dalam artikel terdapat 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, mata pelajaran bahasa Indonesia jenjang 

sekolah menengah pertama kelas IX. Dalam kompetensi ini siswa diharapkan mampu 

menemukan gagasan utama dalam artikel. Siswa seringkali mengalami kesuliatan 

dalam membaca karena minat baca mereka rendah. Rendahnya minat baca siswa ini 

tak lepas akibat dari pemebelajaran yang monoton dan menjenuhkan. Dalam kegiatan 

pembelajaran masih banyak siswa kelas IX SMP yang belum mampu menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan cepat dan tepat. Siswa belum dapat menemukan 

gagasan utama dalam artikel. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi belajar khususnya 
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membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel yang belum mencapai 

ketuntasan.  

 Dalam pembelajaran ini terdapat hambatan yang menyebabkan siswa menjadi 

kurang termotivasi, merasa jenuh dan mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel. Kondisi 

demikian salah satunya disebabkan oleh kegiatan pembelajaran yang kurang variatif 

dan kurang menarik. Pembelajaran yang digunakan cenderung monoton dan 

menjenuhkan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu inovasi pembelajaran yang 

bervariasi untuk dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel, sehingga menjadi lebih 

baik dan meningkat. Salah satu inovasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca untuk menemukan gagasan dalam artikel adalah dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Metode CIRC adalah metode yang mengasah kemampuan membaca dan 

menulis siswa. Pembelajaran membaca dengan menggunakan metode ini akan 

menyajikan kevariatifan dan menarik bagi siswa. Model pembelajaran CIRC dapat 

membuat siswa lebih aktif dan menumbuhkan kerjasama yang baik antaranggota 

kelompok. Selain itu, penggunaan permainan media tempel juga dapat menumbuhkan 

semangat siswa untuk bersaing secara sportif. Dengan demikian diharapkan dengan 
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pembelajaran yang telah dilakukan maka keterampilan membaca siswa kelas IX SMP 

N 1 Jiken meningkat serta perubahan perilaku siswa kearah positif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika siswa diberi pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan dalam artikel metode CIRC dan permainan 

media tempel, maka proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan dalam 

artikel metode CIRC dan permainan media tempel akan lebih baik, keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan dari artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken dapat meningkat, dan ada perubahan perilaku pada siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat 

refleksi oleh pelaku tindakkan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

seseorang dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas dan 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan dalam pembelajaran. 

Selain itu, kajian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan 

rasional dan tindakan-tindakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan beberapa siklus, yaitu proses tindakan 

pada siklus I yang terdiri atas dua pertemuan dan siklus II yang terdiri atas dua 

pertemuan. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca ekstensif 

pada siswa. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan membaca ekstensif setelah dilakukan perbaikan dalam 

kegiatan belajar mengajar yan didasarkan pada refleksi siklus I setiap siklus terdiri 

atas empat langkah, yaitu: 

1)  Perencanaan adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca ekstensif 

2) Tindakan adalah pembelajaran seperti apa yang dilakukan peneliti 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca ekstensif 
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3) Observasi adalah pengamatan penelitian terhadap peran serta siswa 

dalam pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja siswa 

4) Refleksi adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil yang 

diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi terhadap 

proses belajar mengajar selanjutnya 

Empat langkah pada dua siklus tersebut lebih jelas tampak dalam 

bagan berikut ini. 

 P I P II 

 

 R I T I R II  T II

  

 

O I O II 

 Bagan 1. Diagram Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P I : Perencanaan siklus I P II : Penelitian siklus II 

T I : Tindakan siklus II T II : Tindakan siklus II 

O I : Observasi siklus I O II : Observasi siklus II 

R I : Refleksi siklus I R II : Refleksi siklus II 

 

Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus 

II. Observasi awal ini dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dalam 
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kelas dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Selain itu, observasi awal ini 

bertujuan agar siswa mengenal peneliti sehingga pada saat penelitian siswa sudah 

terbiasa dan tidak asing dengan peneliti. Dengan keadaan seperti ini maka 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami. 

Perencanaan pada dua siklus meliputi dua hal, yaitu perencanaan umum 

dan perencanaan khusus. Yang dimaksud dengan perencanaan umum adalah 

perencanaan yang meliputi keseluruhan aspek yang berhubungan dengan 

penelitian tindakan kelas. 

Perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus 

persiklus. Perencanaan khusus terdiri atas perencanaan ulang atau disebut revisi 

perencanaan. Perencanaan ini berkaiatan dengan pendekatan pembelajaran, media, 

dan materi pembelajaran dan sebagainya.  Dalam penelitian ini, peneliti 

berkonsultasi dan bekerjasama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 

IX khususnya dalam penyusunan rencana pembelajaran. Selain itu, peneliti juga 

melakukan kerjasama dalam menentukan dan memilih alokasi waktu yang akan 

digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan peneliti agar perencanaan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran menjadi lebih 

baik. 

Implementasi tindakan merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan membutuhkan peran aktif antara 

antara siswa dan peneliti. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain. Pada penelitian ini observasi dilakukan peneliti oleh peneliti dan guru. 
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Pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang terjadi dikelas yang 

sedang diteliti. Pengamatan tersebut meliputi situasi kelas, perilaku, dan sikap 

siswa, penyajian materi, dan sebagainya. 

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung secara 

kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan melakukan diskusi antara 

siswa dan peneliti tentang berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. 

Refleksi ini dilakukan setelah perlakuan tindakan dan hasil observasi. Hasil dari 

refleksi ini kemudian diacukan untuk langkah perbaikan untuk tindakan 

selanjutnya. 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Tindakan siklus I merupakan tindakan awal penelitian. Hasil siklus I 

dipakai refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus ini terdiri atas empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus I dilakukan 

pertemuan sebanyak dua kali. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada pertemuan pertama siklus I dilakukan penyusunan rencana kegiatan 

dengan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan  pada saat penelitian. 

Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai program kerja atau pedoman peneliti 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dpat 

tercapai. Dalam rencana pembelajaran ini, peneliti menyiapkan segala sesuatu 
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yang berhubungan dengan materi membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Perencanaan ini 

disusun sebagai upaya untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan membaca 

untuk menemukan gagasan dalam artikel pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken. Rencana yang telah dipersiapkan oleh peneliti dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing dan guru mata pelajaran untuk menyesuaikan pengajaran pada 

siswa. Perencanaan juga dilakukan pada pertemuan kedua pada siklus I. 

Kekurangan atau kendala pada pertemuan pertama siklus I dijadikan bahan 

perbaikan pada pertemuan yang ketiga dalam siklus I ini. 

Langkah selanjutnya peneliti menyiapkan instrument penelitian yang 

berupa lembar deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, wawancara, 

dan dokumentasi foto untuk memperoleh data nontes. 

Siklus I akan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan peneliti 

bertindak sebagai pengajar. Pada masing-masing siklus, indikator pencapaian 

yang ditargetkan adalah 70 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal sekolah. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

disiapkan. Tindakan yang akan dilakukan peneliti ini adalah pembelajaran 

membaca ekstensif dengan metode CIRC. Tindakan yang dilakukan pada siklus 

satu terdiri atas dua pertemuan. Pada masing-masing petemuan dilakukan tiga 
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tahap proses belajar mengajar, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap 

penutup. 

1) Pertemuan Pertama 

Pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan. Pada bagian 

pendahuluan, guru menyampaikan apresepsi pembelajaran. Tujuannya adalah 

untuk mengondisikan keadaan siswa agar siap menerima pelajaran dengan baik. 

Tahap pendahuluan ini meliputi: (1) guru menyampaikan apresepsi dengan cara 

bertanya jawab dengan siswa mengenai kegemaran dan kemampuan siswa dalam 

membaca; (2) menggali pengalaman siswa yang dapat dikaitkan dengan 

pembelajaran membaca; dan (3) penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran 

membaca ekstensif. 

Pada tahap inti, pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian yaitu: eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi adalah pembekalan materi untuk siswa, 

yaitu: (1) siswa dibimbing guru  menggali informasi yang berkaitan dengan artikel 

dan membaca ekstensif; (2) siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakuakan. Setelah melakukan eksplorasi 

kemudian dilanjutkan dengan elaborasi. Elaborasi merupakan inti dari 

pembelajaran yang meliputi: (1) Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 

4-6 siswa secara heterogen; (2) siswa secara berpasangan membaca artikel yang 

telah disiapkan guru, secara bergantian sehingga dua artikel dapat dibaca oleh tiap 

siswa; (3) siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada setiap artikel 

kemudian didiskusikan dengan dengan kelompok. Tahap terakhir dalam 
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pelaksanaan pembelajaran yaitu konfirmasi. Kegiatan konfirmasi merupakan 

pelaporan dari hasil beelajar. Konfirmasi meliputi: (1) tiap siswa dalam satu 

kelompok memiliki nomor urut yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan 

kata yang telah disiapkan oleh guru; (2) siswa dengan nomor yang terpilih bersiap 

maju dan menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai menjadi satu kalimat 

gagasan, seterusnya hingga membentuk satu kalimat utuh. Pada siklus pertama 

pertemuan pertama ini, dalam permainan media tempel dan diskusi kelompok 

belum diberi batasan waktu yang cepat karena masih merupakan penjajagan dan 

pengenalan awal. 

Tahap yang terakhir yakni tahap penutup. Tahap penutup meliputi: (1) 

siswa dibimbing guru menentukan kelompok dengan hasil terbaik; (2) siswa 

dibimbing guru merefleksi pembelajaran; dan (3) guru memberikan penguatan 

serta motivasi pada siswa. 

2) Pertemuan Kedua 

Pembelajaran juga dilakukan tiga tahap, tahap pendahuluan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penutup. Tahap pendahuluan meliputi: (1) guru 

mengingatkan siswa kembali dengan pembelajaran sebelumnya; (2) guru bertanya 

jawab dengan siswa mengenai pembelajaran sebelumnya dan apakah siswa 

mengalami kesulitan. 

Pada tahap pelaksanaan sama halnya pada pertemuan pertama, namun 

terdapat pengembangan yakni menulis kembali isi artikel mengacu pada gagasan 

yang telah ditemukan. Pada tahap inti, pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian 
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yaitu: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi adalah pembekalan materi 

untuk siswa, yaitu: (1) siswa dibimbing guru  menggali informasi dan mengingat 

pembelajaran sebelumnya; (2) siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah melakukan eksplorasi 

kemudian dilanjutkan dengan elaborasi. Elaborasi merupakan inti dari 

pembelajaran, meliputi: (1) Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa secara heterogen yang sama dengan kelompok pada pertemuan pertama; (2) 

Siswa membaca kembali artikel yang telah disiapkan guru; (3) Siswa menggali 

kembali hasil pekerjaannya pada pertemuan sebelumnya kemudian didiskusikan 

dengan dengan kelompok. Tahap terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu 

konfirmasi. Kegiatan konfirmasi merupakan pelaporan dari hasil belajar. Berbeda 

dengan pertemuan pertama tahap konfirmasi meliputi: (1) tiap siswa dalam satu 

kelompok memiliki nomor urut yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan 

kata yang telah disiapkan oleh guru; (2) siswa dengan nomor yang terpilih bersiap 

maju dan menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai menjadi satu kalimat 

gagasan, seterusnya hingga membentuk satu kalimat utuh dengan; (3) dari hasil 

gagasan yang ditempelkan siswa diminta menuliskan kembali isi artikel yang 

telah dibaca. 

Tahap penutup meliputi: (1) siswa dibimbing guru menentukan hasil 

tulisan terbaik; (2) siswa dibimbing guru merefleksi pembelajaran; dan (3) guru 

memberikan penguatan serta motivasi pada siswa; (4) siswa diminta menulis 

pendapatnya mengenai kegiatan pembelajaran membaca ekstensif untuk 
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menemukan gagasan dari beberapa artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel. 

Setelah proses pembelajaran dilakukan, peneliti menulis deskripsi perilaku 

ekologis yang digunakan untuk mencatat observasi dan pemahaman terhadap 

urutan perilaku yang lengkap. Kegiatan selanjutnya, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa responden atau siswa yang mendapat nilai tertinggi, 

nilai sedang, dan nilai terendah. Wawancara dilakukan untuk mendapat data 

mengenai keadaan siswa yang berkait dengan motivasi maupun kesulitan mereka 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Dalam kegiatan ini siswa juga diminta mengisi catatan harian yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes berupa kesan dan pesan siswa 

terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Selain itu, siswa juga diminta 

mengisi sosiometri, ini digunakan untuk mengetahui masing-masing anggota yang 

disukai dan tidak disukai, aktif dan tidak aktif selama proses diskusi berlangsung. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan dari beberapa artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media tempel. Pengamatan ini merupakan proses 

pengambilan data dari pelaksanaan tindakan atau kegiatan pengamatan untuk 
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mengetahui sejauh mana efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi 

dilakukan peneliti dengan bantuan guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi diungkap dengan segala peristiwa yang berhubungan dengan 

pembelajaran, baik aktivitas siswa selama proses maupun respon terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Pelaksanaan observasi dengan menggunakan lembar observasi oleh 

pengamat, yaitu guru dan teman sejawat. Observasi meliputi aktivitas siswa dan 

guru selama proses berlangsung. 

Lembar observasi yang digunakan peneliti, yaitu (1) deskripsi perilaku 

ekologis yang digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung; (2) catatan harian dilakukan setelah proses 

pembelajaran selesai untuk memperoleh data secara jujur dan objektif dari guru 

dan siswa tentang kekurangan dan kelebihan materi, metode, dan media yang 

digunakan peneliti; (3) sosiometri yang digunakan untuk meneliti hubungan sosial 

siswa dalam kelompok diskusi; (4) wawancara digunakan untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap materi, metode, dan media yang telah disampaikan 

oleh peneliti; dan (5) dokumentasi foto yang memuat rekaman segala perilaku 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan penelitian, peneliti 

dibantu oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman sejawat. 

Proses observasi segera direkam dalam benak peneliti dengan membuat 

catatan-catatan khusus mengenai perilaku-perilaku yang terjadi selama 
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pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil tulisan siswa 

dan perilaku positif atau negatif terhadap materi membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan permainan 

media tempel. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah melakukan pertemuan pertama hingga 

pertemuan kedua pada siklus I. Pada tahap ini peneliti akan melihat hasil dari 

tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I 

baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil tes dan nontes (deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto) yang telah dilakukan pada dua 

pertemuan dalam siklus I. 

Pada siklus I, seluruh nilai rata-rata siswa secara klasikal hanya 55,9 dan 

masih jauh dari target pencapaian yaitu 70. Selain itu,berdasarkan analisis hasil 

nontes siklus I, terdapat perilaku siswa yang pasif dan tidak kondusif sehingga 

perlu dilakukan perbaikan pada siklus II. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Pada Siklus II 

Proses tindakan pada siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Siklus 

II dilakukan dengan dua kali pertemuan yang terdiri atas empat tahap yang sama 

dengan siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, perencanaan yang dilakukan pada 

siklus II meliputi: (1) menyusun rencana pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan 

permainan media tempel yang lebih sistematis; dan (2) menyusun instrumen 

penelitian berupa pedoman deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Perencanaan tersebut dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk memperoleh 

kesepakatan dan menyesuaikan pengajaran pada siswa. 

Pada siklus II menggunakan materi pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama. Berbekal dari pengalaman membaca untuk 

menemukan gagasan utama pada siklus I, siswa akan lebih terbiasa dan mudah 

dalam membaca untuk menemukan gagasan utama dengan tema artikel yang 

berbeda-beda. 

Kevariasian tema artikel akan memperkaya pengetahuan siswa. Selain itu, 

pengalaman membaca yang terus diulang akan mempermudah siswa menemukan 

gagasan dalam artikel yang berbeda-beda. Siklus II akan dilakukan dua kali 

pertemuan dengan peneliti bertindak sebagai pengajar. Pada siklus II ini, indikator 

pencapaian yang akan dicapai adalah 70. Setelah mencapai indikator pencapaian 

tersebut, maka penelitian tidak akan dilanjutkan. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus II adalah tindakan yang 

merupakan perbaikan pada siklus I, yaitu memperbaiki masalah-masalah dan 

perilaku-perilaku yang menjadi penghambat kegiatan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel, seperti saran-saran yang diberikan oleh siswa pada 

pembelajaran siklus I, dan peneliti berusaha memperbaiki proses pembelajaran 

pada siklus II. Pada tahap ini dilakukan dua kali pertemuan. Masing-masing 

pertemuan terdiri atas tiga tahap proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Peneliti mengawali penelitian dengan memberikan pertanyaan 

umpan balik mengenai hasil pembelajaran yang diperoleh pada siklus I. 

Pertanyaan umpan balik berhubungan dengan kemudahan dan kesulitan yang 

dialami siswa. Peneliti juga memberikan penjelasan mengenai tujuan serta 

manfaat yang akan diperoleh setelah pembelajaran berlangsung, kemudian peneliti 

menegaskan kembali materi tentang membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Kegiatan inti pada siklus II ini yang dilakukan peneliti adalah (1) 

memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I; (2) 

melaksanakan proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel; 
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dan (3) memotivasi siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran siklus II ini disertai pemberian 

pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam membaca artikel. 

Tahap pelaksanaan tersebut juga terbagi menjadi beberapa tahap, tahap 

eksplorasi, tahap elaborasi, dan tahap konfirmasi. Tahap eksplorasi meliputi: (1) 

peneliti mengumumkan hasil tulisan siswa mengenai gagasan dalam artikel yang 

dicapai pada siklus I; (2) peneliti menyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

membaca artikel dan memberi arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II menjadi lebih baik; (3) Siswa memperhatikan sebuah 

artikel yang ditampilkan guru; (4) Siswa dibimbing guru menemukan ide pokok 

atau gagasan dalam artikel yang ditampilkan. Selanjutnya tahap elaborasi 

meliputi: (1) peneliti membagi siswa dalam beberapa kelompok beranggota 4-6 

siswa dengan anggota yang berbeda dengan anggota kelompok pada siklus I; (2) 

peneliti membagikan tiga artikel yang sama pada tiap kelompok, secara individu 

tiap siswa menemukan gagasan dalam artikel tersebut baru kemudian didiskusikan 

dengan anggota kelompok. Tahap konfirmasi hampir sama pada siklus I 

pertemuan pertama, namun dalam permainan media tempel waktu sudah dibatasi, 

yakni: (1) tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut yang telah 

ditetapkan dan bersiap menempelkan kata yang telah disiapkan oleh guru; (2) 

siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan menemukan kata yang 

menurutnya dapat dirangkai menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh. 
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Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa merefleksi hasil pembelajaran 

membaca artikel yang telah berlangsung. Peneliti juga menanyakan kepada siswa 

apakah masih mengalami kesulitan dalam membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan permainan media 

tempel. Kemudian peneliti memberikan penguatan serta motivasi pada siswa. 

2) Pertemuan kedua 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa, 

mengondisikan siswa agar siap mengikuti proses pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan 

permainan media tempel dengan menanyakan kembali materi yang telah 

disampaikan sebelumnya. Peneliti meminta siswa untuk lebih berkonsentrasi 

dalam kegiatan pembelajaran membaca artikel. Peneliti juga memotivasi siswa 

agar lebih aktif dalam kegiatan diskusi. 

Siswa yang benar-benar belum paham mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh peneliti, berarti dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai 

akhir tidak dilakukan dengan baik, sehingga pada hasil tes menemukan gagasan 

dalam artikel, siswa tersebut mendapat nilai kurang. 

Pada tahap inti, peneliti hanya melakukan perbaikan kegiatan pada 

pertemuan sebelumnya, seperti menjelaskan kembali materi membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan 

permainan media tempel dengan cara tanya jawab, peneliti juga menjelaskan 

beberapa kesalahan yang banyak dilakukan siswa pada hasil menuliskan kembali 
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isi artikel berdasarkan gagasan yang telah ditemukan pada pertemuan sebelumnya. 

Selain itu, peneliti juga bertanya jawab dengan siswa mengenai kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa dalam membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Peneliti memberi kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan teman 

lain. Siswa yang belum paham diberi kesempatan bertanya, sedangkan siswa yang 

sudah benar-benar paham dapat memberitahu teman lain yang belum paham 

tentang membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. Tujuan diskusi ini 

supaya peneliti dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Kegiatan selanjutnya, peneliti memberikan penjelasan kembali mengenai 

metode CIRC dan permainan media tempel yang akan digunakan dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama. Kemudian, siswa 

berkelompok dan membaca artikel yang disediakan oleh guru. Siswa menggali 

kembali hasil pekerjaannya pada pertemuan sebelumnya dan mendiskusikannya 

dengan teman satu kelompok. Selanjutnya siswa dengan nomor urut yang telah 

ditetapkan oleh guru maju kedepan kelas menempelkan kata-kata yang nantinya 

akan dirangkai menjadi kalimat gagasan utama dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. Selanjutnya, secara individu dengan mengacu pada gagasan yang telah 

ditemukan, siswa menuliskan kembali isi artikel dengan kata-kata sendiri. Pada 
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akhir kegiatan, peneliti memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa merefleksi hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung dan menentukan hasil terbaik. Guru memberikan 

penguatan dan motivasi pada siswa dengan memberi contoh kelompok dengan 

hasil terbaik. Kemudian peneliti bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan menggunakan metode 

CIRC dan permainan media tempel. 

Setelah proses pembelajaran dilakukan, peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa responden atau siswa yang mendapat nilai tinggi, nilai sedang, 

dan nilai rendah. Wawancara dilakukan untuk mendapat data mengenai keadaan 

siswa yang berkaitan dengan motivasi maupun kesulitan mereka dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Dalam kegiatan ini siswa diminta mengisi catatan harian yang digunakan 

peneliti untuk memperoleh data nontes berupa kesan dan pesan siswa terhadap 

pembelajaran  membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. Selain itu, siswa juga 

diminta mengisi sosiometri, ini digunakan untuk mengetahui anggota yang disukai 

dan tidak disukai, aktif dan tidak aktif selama proses diskusi berlangsung. 

 

 



63 
 

3.1.2.3 Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam pengamatan siklus II ini peneliti lebih 

banyak memperhatikan perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik pada 

pembelajaran siklus I, peneliti mengamati apakah siswa tersebut mengalami 

perubahan perilaku menjadi baik atau tetap seperti pada siklus I. 

Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi motivasi dan penguatan 

untuk mempertahankan sikap baik tersebut, sedangkan siswa yang kurang baik 

diberikan pengertian dan dorongan agar mengikuti pelajaran dengan baik. Aspek-

aspek yang diamati adalah hasil tulisan siswa dan perilaku positif atau negatif 

terhadap materi membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel, serta suasana kelas 

yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah melakukan pertemuan pertama hingga 

pertemuan kedua pada siklus II. Pada tahap ini peneliti akan melihat hasil dari 

tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus II 

baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil tes dan nontes (deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto) yang telah dilakukan pada dua 

pertemuan dalam siklus II. 
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Perbaikan yang dilakukan dari siklus I ke siklus II antara lain mengenai 

tema artikel yang diberikan pada siswa dan ketidakpahaman siswa mengenai 

instruksi guru juga menjadi sorot penting dalam pembelajaran siklus II. Hal lain 

yang menjadi kendala dalam pembelajaran siklus I yakni mengenai aturan 

permainan media tempel yang belum dipahami siswa. Guru menanyakan hal-hal 

yang kurang dimengerti siswa kemudian menjelakannya kembali. Guru juga 

memberi motivasi kepada siswa lain dengan menjadikan kelompok yang memliki 

hasil terbaik sebagai contoh siswa yang mendapatkan prestasi yang baik.  

Berdasarkan hasil tes siklus II, hasil ysng diperoleh mengalami 

peningkatan disbanding siklus I. Nilai rata-rata siswa secara klasikal telah 

melampaui batas yang ditentukan yaitu sebesar 71,6. Hasil nontes siklus II juga 

mengalami perubahan positif disbanding siklus I. Meskipun demikian, masih 

terdapat beberapa siswa yang kurang konsentrasi ketika pembelajaran 

berlangsung. Secara keseluruhan pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dan permaianan media 

tempel pada siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Jiken sudah sesuai dengan target 

pencapaian. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama melalui metode CIRC dan permaianan media tempel pada siswa 

kelas IX C. Adapun sumber datanya adalah siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Jiken. 
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Penentuan subjek penelitian pada kelas tersebut didasarkan pada beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil tes harian 

yang didapat dari daftar nilai kelas, keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel siswa kelas IX C SMP 

Negeri 1 Jiken masih rendah. Kurangnya keterampilan membaca siswa 

dikarenakan kurangnya motivasi siswa dalam membaca. Siswa 

mengalami kesulitan dalam membaca karena perbendaharan kosakata 

yang minim, kejenuhan dalam pembelajaran juga berpengaruh besar 

pada kemampuan siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran 

yang dapat memotivasi siswa. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode CIRC dan permainan media tempel diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. 

2) Hasil wawancara dengan 

guru pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP Negeri 1 Jiken yang 

mengatakan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IX C masih 

rendah, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa kurang dari 60. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan dua variabel, yaitu: (1) 

variabel keterampilann membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dan (2) variabel metode CIRC dan permainan media tempel. 
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3.3.1 Variabel Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

dalam Artikel 

Variabel keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel adalah keterampilan siswa dalam membaca beberapa artikel dengan tema 

yang berbeda dan menemukan gagasan utama dari masing-masing artikel. Siswa 

harus membaca lebih dari satu artikel dengan tema yang berbeda. Setelah 

menemukan gagasan utama tiap artikel siswa diminta untuk menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan. Target keterampilan yang diharapkan 

adalah siswa terampil membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan aspek penilaian yaitu kesesuaian tema artikel dengan gagasan utama yang 

ditemukan dan menulis kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan. 

Siswa dianggap berhasil dalam menemukan gagasan utama dalam artikel jika 

nilai rata-rata siswa mencapai 70. Dengan adanya pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan teknik 

permainan media tempel, diharapkan masalah yang dihadapi dapat teratasi. 

 

3.3.2 Variabel Metode CIRC dan Teknik Permainan Media Tempel 

Pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan teknik permainan media tempel merupakan 

pembelajaran membaca yang berpusat pada kemampuan siswa sendiri. Dalam 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat menemukan gagasan utama yang 
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terdapat pada artikel dan menuliskan kembali isi artikel tersebut. Metode CIRC 

dapat dilakukan siswa untuk memahami artikel sekaligus menuliskan kembali isi 

artikel tersebut.  

Metode CIRC dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk memahami 

bacaan karena bekerja secara kelompok untuk mencari arti kosakata baru dan 

mendiskusikan gagasan utama yang terdapat di dalam artikel. Setelah menemukan 

gagasan dalam artikel, siswa menuliskan kembali isi artikel tersebut secara singkat 

dengan cara mengembangkan gagasan utama yang telah ditemukan. Namun, 

sebelum menuliskan kembali isi artikel, siswa diberi variasi pembelajaran dengan 

permainan media tempel. Siswa diajak melatih sportifitas dalam menempelkan 

kata demi kata yang nantinya dirangkai menjadi satu kesatuan gagasan utama. 

Gagasan yang telah ditemukan digunakan sebagai acuan untuk menuliskan 

kembali isi artikel yang telah dibacanya. Hal ini perlu untuk mengembangkan pola 

pikir siswa dalam mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf dan melatih 

daya ingat siswa. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja pada penelitian berjudul " Peningkatan Keterampilan 

Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama dalam Artikel dengan Metode 

CIRC dan Teknik Permainan Media Tempel pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 

Jiken Kabupaten Blora" ini meliputi indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. 

Berikut penjelasannya. 
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3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif untuk pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel setelah peneliti melakukan konsultasi dengan guru 

mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas IX diketahui nilai rata-rata 

pencapaian sebesar 70. Berdasarkan wawancara hasil rata-rata membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel masih menunjukkan kategori kurang. 

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan untuk pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel. 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif untuk pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dan permainan media 

tempel menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif. Hampir 50 % siswa 

menjadi gemar membaca setelah dilakukan pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dan teknik 

permainan media tempel. Selain itu, siswa menjadi aktif bertanya dan 

memberikan tanggapan, siswa juga penuh semangat dalam mengikuti 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan metode metode CIRC dan permainan media tempel gagasan 

utama dalam artikel menggunakan dapat dikatakan berhasil meningkatkan 

pembelajaran membaca untuk menemukan. 



69 
 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini berupa tes dan nontes. Soal tes digunakan untuk 

mengungkap data tentang keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dan menuliskan kembali isi artikel tersebut dengan metode 

CIRC dan permainan media tempel. Instrumen nontes (lembar deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian, sosiometri, lembar wawancara, dan dokumentasi foto) 

digunakan untuk mengungkapkan perubahan perilaku siswa. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Tingkat keterampilan membaca siswa dapat diketahui dengan menemukan 

gagasan utama dan menuliskan kembali isi artikel. Instrumen tes yang berupa tes 

tertulis digunakan untuk mengungkap data tentang keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel. Instrumen penelitian yang berupa tes tertulis berbentuk tes uraian. 

Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Skor Penilaian Individu Membaca untuk Menemukan 

Gagasan Utama 

No. Aspek penilaian Nilai 

1. Menemukan gagasan utama dalam artikel 80 (@40) 

2. Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan  20 
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Berdasarkan aspek penilaian pada tabel 1 tersebut dapat dijabarkan kriteria 

penilaian keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

berikut ini. 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Aspek Menemukan Gagasan Utama 

No. Indikator 

Rentang 

skor 

Kategori Deskriptor 

1.  Menemuka

n gagasan 

utama 

dalam 

artikel 

(Artikel 1) 

31-40 

 

21-30 

 

11-20 

 

0-10 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

Mampu menemukan gagasan utama 

secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan utama 

secara tepat. 

Mampu menemukan gagasan utama, 

tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan utama, 

tetapi tidak tepat. 

Menemuka

n gagasan 

utama 

dalam 

artikel 

(Artikel 2) 

31-40 

 

21-30 

 

11-20 

 

0-10 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

Mampu menemukan gagasan utama 

secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan utama 

secara tepat. 

Mampu menemukan gagasan utama, 

tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan utama, 

tetapi tidak tepat. 

 



71 
 

Berdasarkan tabel 2, peneliti dapat mengetahui kemampuan membaca 

siswa dalam menemukan gagasan utama dalam artikel berhasil mencapai kategori 

sangat baik apabila nilai berada pada rentang 31-40, hasil baik pada rentang 21-

40, hasil cukup pada rentang 11-20, dan hasil kurang pada rentang 0-10 untuk 

masing-masing artikel. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Aspek Menuliskan Kembali Isi Artikel 

No. Indikator Rentang 

skor 

Kategori  Deskriptor 

2.  Menulis 

kembali isi 

artikel sesuai 

gagasan 

yang 

ditemukan 

16-20 

 

 

 

11- 15 

 

6-10 

 

 

 

0-5 

Sangat baik 

 

 

 

Baik  

 

Cukup  

 

 

 

Kurang  

Mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan tepat dan lengkap. 

Mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan dengan tepat. 

Mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi  kurang 

tepat. 

Mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi tidak tepat. 
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Berdasarkan tabel 3, peneliti dapat mengetahui kemampuan siswa dalam 

menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan utama yang ditemukan dalam 

artikel berhasil mencapai kategori sangat baik apabila nilai berada pada rentang 

16-20, hasil baik pada rentang 11-15, hasil cukup pada rentang 6-10, dan hasil 

kurang pada rentang 0-5. 

Tabel 4. Nilai Komulatif Membaca untuk Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel dengan Metode CIRC dan Teknik Permainan Media 

Tempel 

No. Kategori  Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrument nontes digunakan untuk mengetahui perilaku siswa, 

sikap siswa dalam pembelajaran, serta tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

yang telah dilakukan selama mengikuti pembelajaran membaca dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel. Bentuk instrumen 

nontes dalam penelitian ini terdiri atas deskripsi perilaku ekologis, sosiometri, 

pedoman wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto. 

 

3.5.2.1 Pedoman Deskripsi Perilaku Ekologis 
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 Pedoman deskripsi perilaku ekologis digunakan untuk mengetahui 

perilaku-perilaku siswa pada saat proses pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel siklus I dan siklus II berlangsung. 

Jenis perilaku yang menjadi sasaran pengamatan peneliti adalah perilaku 

positif dan negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan 

sekaligus untuk mengetahui perilaku siswa selama proses pembelajaran dan 

ketepatan peneliti dalam menyampaikan materi dengan metode dan media yang 

telah direncanakan. 

Sasaran deskripsi perilaku ekologis meliputi beberapa sikap positif, antara 

lain: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran; (2) perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru; (3) keaktivan siswa bertanya dan memberikan tanggapan saat 

pembelajaran berlangsung; (4) keaktivan siswa dalam diskusi kelompok; (5) 

aktivitas siswa saat melakukan metode CIRC; (6) keseriusan siswa dalam menulis 

kembali isi artikel; (7) keaktivan siswa dalam permainan media tempel; dan (8) 

keseriusan siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. 

 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian 

Catatan harian dalam penelitian tindakan kelas ini dibuat oleh guru 

(catatan harian guru) dan dibuat oleh siswa (catatan harian siswa). Catatan harian 

guru yang digunakan pada siklus I dan siklus II ini untuk mengetahui: (1) 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan 
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gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; 

(2) keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran; (3) tanggapan siswa terhadap 

metode CIRC dan permainan media tempel dalam pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel; (4) perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung; dan (5) suasana selama pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Catatan harian siswa digunakan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan tanggapan terhadap cara-cara yang digunakan peneliti 

dalam menyampaikan materi keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Siswa 

secara bebas memberikan kritikan, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Catatan harian siswa diberikan 

pada siswa setelah proses pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan dalam pedoman catatan 

harian siswa pada siklus I dan siklus II, sebagai berikut: 

1) Kesan yang dirasakan terhadap cara pengajaran peneliti dan materi pada 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

2) Terdapat tidaknya kesulitan yang dialami ketika melalukan pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode 

CIRC dan permainan media tempel. 
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3) Saran terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

 Melalui catatan harian tersebut peneliti dapat memperoleh data secara 

jujur dan objektif dari guru dan siswa tentang kekurangan dan kelebihan yang ada 

pada saat penyajian materi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi dan 

merefleksi. 

 

3.5.2.3 Pedoman Sosiometri 

Sosiometri merupakan instrumen penjaring data yang digunakan untuk 

meneliti hubungan sosial siswa. Dalam penelitian ini, sosiometri dilakukan 

antaranggota kelompok untuk menilai kinerja teman sekelompok. 

Sosiometri yang digunakan untuk mengetahui (1) siswa yang paling aktif 

dan mudah bekerja sama dalam kelompok; (2) siswa yang pasif dan sulit bekerja 

sama dalam kelompok; (3) siswa yang suka mengganggu anggota kelompok yang 

lain; dan (4) siswa yang paling rajin dan semangat dalam diskusi kelompok. 

 

3.5.2.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai 

responden. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan memperoleh data tentang 

respon siswa terhadap materi keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel.  
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Dalam penelitian ini, aspek yang diungkap melalui wawancara antara lain: 

(1) perasaan siswa saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan; (2) pendapat siswa tentang metode CIRC dan permainan media tempel; 

(3) kesan siswa saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; 

(4) kesulitan yang dirasakan siswa dalam pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel; dan (5) saran terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel. 

Secara garis besar pertanyaan dalam pedoman wawancara pada siklus II 

hampir sama dengan siklus I, perbedaannya disebabkan pada siklus II siswa sudah 

dua kali mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

 

3.5.2.5 Pedoman Dokumentasi Foto 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu 

(1) kegiatan awal pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel; (2) aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran; (3) 

aktivitas siswa saat melakukan diskusi dalam kelompoknya; (4) aktivitas siswa 
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saat melakukan permainan media tempel; (5) aktivitas guru saat memberikan 

motivasi kepada siswa; dan (6) aktivitas siswa saat menulis kembali isi artikel. 

Hasil pengambilan gambar ini dideskripsikan sesuai dengan aktivitas yang 

dilakukan pada setiap siklus pembelajaran. Foto yang diambil pada saat proses 

pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat memperjelas data 

yang lain. Hasil pemotretan ini digunakan sebagai gambaran siswa yang 

diabadikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.5.3 Validitas Instrumen 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian. Benar atau 

tidaknya data tergantung dari baik atau tidaknya hasil penelitian. Untuk itu, 

sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan uji instrumen untuk mengetahui 

tingkat validitas suatu instrumen. 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen dengan 

uji validitas, yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi 

yang diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan telah 

valid. Atas saran dari dosen pembimbing telah diadakan perbaikan pada instrumen 

tes dan nontes, sehingga instrumen yang digunakan telah valid digunakan untuk 

penelitian tindakan kelas pada pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes untuk pengambilan data 

di kelas. Teknik tes untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media tempel. Teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengalami proses pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC 

dan permainan media tempel. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel dilakukan untuk 

memperoleh data keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel. Dalam tes, siswa diminta menulis kembali isi artikel dengan 

memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang baik dan benar berdasarkan gagasan 

yang telah ditemukan. 

Tes ini dilakukan sebanyak dua kali yakni siklus I dan siklus II. Hasil tes 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan baik dalam program satuan pembelajaran maupun dalam rencana 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tingkat keberhasilan 

pembelajaran menulis karangan narasi siklus I dan siklus II, apabila siswa 

mencapai nilai minimal 70 yang berkategori baik. 
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Berdasarkan hasil tes membaca artikel pada siklus I dan siklus II, peneliti 

dapat mengetahui tingkat keterampilan setiap siswa. Jika terjadi peningkatan 

berarti metode dan media yang digunakan telah berhasil. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat abstrak, 

yaitu perubahan perilaku siswa dalam kegiatan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel. Bentuk alat ukur yang digunakan dalam tenik nontes 

berupa deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

 

3.6.2.1 Teknik Deskripsi Perilaku Ekologis 

Teknik deskripsi perilaku ekologis dilakukan oleh peneliti pada saat 

pembelajaran berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku 

siswa dalam kegiatan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Deskripsi perilaku ekologis 

digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

Peneliti sebelumnya mempersiapkan pedoman deskripsi perilaku ekologis 

untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Dalam kegiatan ini, peneliti 

mengamati perilaku positif dan negatif siswa selama pembelajaran berlangsung 

dengan mencatat semua kejadian-kejadian selama proses pembelajaran 

berlangsung. Proses ini segera mungkin direkam dalam benak peneliti dengan 
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membuat catatan-catatan khusus mengenai perilaku-perilaku yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung. 

Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa 

selama proses pembelajaran. 

 

3.6.2.2  Teknik Catatan Harian 

Catatan harian dibuat pada akhir pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel. Catatan harian dibuat pada selembar kertas yang berisi tanggapan 

siswa dan guru terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Dalam penelitian ini catatan harian diisi oleh guru dan siswa setelah proses 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media tempel. Catatan harian yang telah diisi 

dikumpulkan pada hari itu juga. Kemudian data yang diperoleh dari guru dan 

siswa tersebut diolah dan dideskripsikan oleh peneliti. 

 

3.6.2.3 Teknik Sosiometri 

Berkaitan dengan metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menuntut 
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siswa untuk berinteraksi dalam kelompok saat berdiskusi, peneliti memilih 

sosiometri sebagai salah satu instrumen nontes. Sosiometri digunakan untuk 

menyelidiki status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan 

anggota kelompok lainnya dalam satu kelompok. Lembar isian sosiometri ini 

diberikan pada siswa dan diisi pada tiap akhir pembelajaran ditiap siklus. 

Lembar isian sosiometri tahap pertama diberikan pada akhir siklus I dan 

diisi berdasarkan pengalaman siswa ketika bekerja sama dalam kelompok, begitu 

juga sosiometri yang diberikan pada tahap kedua atau pada siklus II. Hal tersebut 

disebabkan siswa bekerja sama dalam dua macam kelompok yang berbeda, tetapi 

sama-sama menuntut suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. 

Siswa diminta untuk menuliskan nama siswa yang paling aktif dan mudah 

bekerja sama dalam kelompok, siswa yang pasif dan sulit bekerja sama dalam 

kelompok, siswa yang suka mengganggu anggota kelompok yang lain, dan siswa 

yang paling rajin dan semangat dalam diskusi kelompok. Pengisian sosiometri ini 

dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, agar siswa masih ingat kejadian 

atau proses pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

 

3.6.2.4 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data penyebab 

kesulitan dm hambatan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Sasaran 
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wawancara adalah beberapa siswa yang nilainya termasuk kategori sangat baik, 

cukup, dan kurang. Data yang diambil mengenai kesan dan saran terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media tempel. Kegiatan wawancara ini dilakukan di 

luar jam pelajaran efektif. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan wawancara, 

yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang 

akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang hasil karangannya paling 

baik, cukup, dan kurang, kemudian untuk diajak wawancara, dan (3) merekam 

atau mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir 

pertanyaan. 

 

3.6.2.5 Teknik Dokumentasi Foto 

Dokumentasi pembelajaran yang digunakan adalah dokumentasi foto yang 

memuat rekaman segala perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi foto bertujuan untuk merekam semua kegiatan dalam proses 

pembelajaran, yaitu pada awal kegiatan pembelajaran, saat pembelajaran, dan 

akhir pembelajaran. Pengambilan foto dalam proses pembelajaran dapat 

mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil yang dilakukan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Dokumentasi ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk memperkuat 

hasil penelitian. Dokumentasi foto dalam proses pembelajaran membaca untuk 
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menemukan gagasan utama dalam artikel dapat dijadikan gambaran perilaku 

siswa dalam penelitian. Selain itu, dokumentasi foto juga dapat membantu peneliti 

sebagai sarana untuk menjelaskan keruntutan penelitian dari awal sampai akhir, 

sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan 

dokumentasi foto menggunakan camera digital olympus 10.0 megapixels. 

Dokumentasi foto diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung 

untuk memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dalam bentuk dokumen gambar (foto). Selain itu, data yang diambil 

melalui dokumentasi foto ini juga memperjelas data yang lain yang hanya 

terdeskripsi melalui tulisan dan angka. Pengambilan gambar dibagi dalam dua 

siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Dari data foto ini akan dilaporkan secara 

deskriptif sesuai dengan gambar yang terekam didalamnya. Hasil deskriptif ini 

digunakan sebagai pemerjelas yang lain. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC 

dan permainan media tempel dilakukan secara kuantitatifdan kualitatif. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil tes pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

dengan metode CIRC dan permainan media tempel yang pembelajarannya 
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dilakukan dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Hasil analisis data 

tes secara kuantitatitf dihitung dengan cara presentase dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung masing-masing aspek; 

2) Merekap nilai yang diperoleh siswa; 

3) Menghitung nilai rata-rata siswa; 

4) Menghitung presentasi nilai. 

 

Penilaian dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan; 

NP    : Nilai persentase 

R : Jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

NM  : Nilai total maksimal 

 

Hasil perhitungan persentase keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel 

ini kemudian dibandingkan antara hasil tes siklus I dan hasil tes siklus 11. Hasil 

ini akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC 

dan permainan media tempel. 
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3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dilakukan untuk memberi gambaran tentang perilaku 

siswa dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. Teknik kualitatif ini 

diperoleh dari data nontes, yaitu deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, 

sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. Responden memberikan jawaban 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Teknik kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil nontes; 

2) Menyusun dalam satuan-satuan; 

3) Dikategorikan atau dikelompokkan. 

Teknik kualitatif ini digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

siswa dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel pada siklus I dan siklus 

II. Selain itu, data nontes juga digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terliadap metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan 

media tempel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari hasil tes dan 

nontes selama penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi menjadi dua bagian,yaitu 

siklus I dan siklus II. Penelitian menggunakan nilai rata-rata hasil tes membaca 

artikel yang sudah dilakukan guru untuk membandingkan nilaipada siklus I dan siklus 

I, sehingga dapat ditentukan kriteria standar ketuntasan mambaca artikel. 

Hasil tes siklus I dan siklus II berupa proses pembelajaran menggunakan 

metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel yang berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca 

untuk menemukan gagasan utama dari artikel dan hasil penelitian perubahan tingkah 

laku siswa yang berupa nontes disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif, 

sedangkan keterampilan mambaca untuk menemukan gagasan utama dari artikel 

dengan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dengan 

teknik permainan media tempel disajikan dalam bentuk kuantitatif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

 Kegiatan siklus I ini merupakan tindakan awal untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan. Dalam siklus I diuraikan tentang pelaksanaan pembelajaran 
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menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel, yang terdiri atas data tes dan data nontes dengan  

hasil penelitian sebagai berikut. 

 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media 

Tempel Siklus I 

Proses pembelajaran keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus I terjadi dalam 

beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pendahuluan yaitu apresepsi 

yang diawali dengan tanya jawab dengan siswa mengenai kegemaran dan 

kemampuan siswa dalam membaca. Selain itu, guru menggali pengalaman siswa 

yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran membaca, kemudian guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat pembelajaran membaca ekstensif. Pada tahap yang pertama ini 

bisa dikategorikan dalam proses pembelajaran karena pertanyaan yang diberikan pada 

siswa merupakan langkah awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memperoleh 

pembelajaran. Dalam hal ini siswa belum terlalu siap menerima pembelajaran, siswa 

masih bingung mengenai kehadiran peneliti sebagai guru dikelas. Selain itu, siswa 

belum terfokus pada pertanyaan-pertanyaan pancingan mengenai materi yang 

diberikan guru.  
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Tahap selanjutnya adalah tahap inti yang berisi tentang  siswa dibimbing guru  

menggali informasi yang berkaitan dengan artikel dan membaca ekstensif. Kemudian 

siswa diberi artikel dan bersama-sama dengan dibimbing guru menemukan gagasan 

utama dalam artikel. Selanjutnya siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-

6 siswa secara heterogen, kemudian secara berkelompok siswa membaca artikel yang 

telah disiapkan guru. Setelah membaca artikel secara individu siswa mengidentifikasi 

gagasan pada setiap artikel kemudian didiskusikan dengan dengan kelompok. Tiap 

siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut yang telah ditetapkan dan bersiap 

menempelkan kata yang telah disiapkan oleh guru. Siswa dengan nomor yang terpilih 

bersiap maju dan menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai menjadi satu 

kalimat gagasan, seterusnya hingga membentuk satu kalimat utuh. Pada permainan 

media tempel pertemuan pertama siswa masih bekerja sama dengan teman lain. 

Selain itu waktu yang disediakan masih cukup lama sekitar satu menit per siswa. 

Namun berbeda dengan pertemuan pertama, pada pertemuan kedua siswa hanya 

mengulang hasil pertemuan pertama yakni menempelkan gagasan utama yang telah 

ditemukan pada pertemuan pertama. Selanjutnya pada pertemuan kedua, siswa 

menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan utama yang ditemukan. 
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Gambar 1. Proses Pembelajaran Siklus I 

Pada kegiatan inti siswa sudah cukup antusias dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Hanya saja siswa masih kurang paham mengenai model dan permainan 

media tempel yang digunakan. Untuk menemukan gagasan utama dalam artikel, 

siswa mengalami kesulitan karena artikel yang disiapkan guru relatif sulit dipahami 

dan tema yang disajikan pun kurang familiar bagi siswa.  Metode CIRC yang 

digunakan dapat membantu siswa yang kurang paham, dengan kegiatan kelompok 

dan kerja sama antaranggota kelompok siswa yang kurang paham mendapat bantuan 

siswa yang sudah paham. Dalam permainan media tempel siswa aktif dan sangat 

antusias mengikuti permainan. Siswa dengan semangat mencari potongan kata dan 
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ditempelkan pada kain flanel yang disediakan guru. Semua siswa mengikuti kegiatan 

inti dengan baik. Namun ada beberapa hal yang kurang mereka pahami mengenai 

aturan permainan media tempel, hal ini mengakibatkan beberapa siswa tampak 

bingung ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Pada tahap penutup siswa dibimbing guru menentukan hasil terbaik. 

Kemudian siswa dan guru merefleksi pembelajaran. Guru menanyakan beberapa hal 

yang berkaitan dengan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa  

mengenai pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya guru memberikan penguatan 

serta motivasi pada siswa.  

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

kesiapan siswa belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan 

nilai pada siklus I yang belum memenuhi target pencapaian. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis masih terdapat siswa yang 

berperilaku negatif. Hal ini terlihat pada beberapa siswa yang duduk dibangku 

belakang yang belum siap mengikuti pembelajaran. Siswa tersebut berbicara sendiri 

dan tidak memperhatikan apresepsi yang disampaikan guru. 
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Berdasarkan catatan harian siswa yang termasuk dalam proses pembelajaran 

adalah kesan dan kesulitan yang dialami siswa saat pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

berlangsung. Siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran tersebut. Namun 

siswa mengalami kesulitan saat menemukan gagasan utama dalam artikel karena 

artikel yang digunakan menggunakan tema yang tidak terlalu dimengerti siswa dam 

bacaan yang terlalu banyak. 

Berdasarkan catatan harian guru yang termasuk proses pembelajaran adalah 

munculnya kejadian-kejadian ketika pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel berlangsung. Beberapa siswa sudah dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Mereka paham mengenai model CIRC dan permainan 

media tempel. Kejadian-kejadian yang terjadi ketika proses pembelajaran misalnya, 

yaitu (1) siswa hanya tersenyum ketika guru menanyakan mengenai pemahaman 

siswa, (2) siswa berebut artikel yang telah disediakan guru, (3) siswa sangat senang 

ketika permainan media tempel, (4) siswa satu kelompok menyemangati perwakilan 

kelompok dalam permainan media tempel, dan (5) siswa serius menulis kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang ditemukan. 

Bardasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 
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pada siklus I sudah berjalan dengan baik sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan kegiatan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel. 

 

4.1.1.2 Peningkatan Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel Siklus I 

 Hasil tes membaca siklus I ini merupakan data awal setelah dilakukan 

tindakan pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Penilaian pada siklus I ini 

meliputi dua aspek kriteria penilaian, yaitu: (1) Menemukan gagasan utama dalam 

artikel dan (2) Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan. Pada 

aspek pertama dibagi menjadi dua karena ada dua artikel yang diidentifikasi gagasan 

utamanya.  

Pemerolehan hasil pembelajaran keterampilan mambaca untuk menemukan 

gagasan utama dari artikel dengan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dengan teknik permainan media tempel dari seluruh aspek pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Hasil Tes Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel Siklus I 

No. Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Batas 

Tuntas 

(70) 

Rata-rata 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

85-100 

 

70-84 

 

55-69 

 

0-54 

0 

 

8 

 

11 

 

16 

0 

 

575 

 

655 

 

670 

0 

 

 30,3 

 

34,5 

 

35,2 

- 

 

Tuntas 

 

Tidak 

tuntas 

Tidak 

tuntas 

1900 

  34 

= 55,9 

Kategori 

Cukup 

Jumlah 34 1900 100   

 

Data pada tabel 5 di atas menunjukan bahwa tes keterampilan membaca 

artikel siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 55,9 dan termasuk dalam 

kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan belum memuaskan karena 

belum sesuai dengan target yang dicapai, yaitu 70. 

Pada siklus I ini siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

tidak dicapai seorang siswa pun, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

sebanyak 8 siswa atau sebesar 30,3 %, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

cukup sebanyak 11 siswa atau sebesar 34,5 %, siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang sebanyak 16 siswa atau sebesar 35,2 %. Adupun perolehan rata-rata 

tiap aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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4.1.1.2.1 Hasil Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel Aspek Menemukan 

Gagasan Utama dalam Artikel 

Hasil penelitian tes membaca artikel aspek menemukan gagasan utama dalam 

artikel dibagi menjadi dua, artikel I dan artikel II. Artikel ini memiliki topik yang 

berbeda sehingga dapat memberikan variasi bacaan pada siswa. Hasil penelitian tes 

membaca artikel aspek menemukan gagasan utama dalam artikel dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Peningkatan Keterampilan Aspek Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel I 

No. Artikel Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Artikel 1 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

40 

30 

20 

10 

1 

2 

15 

16 

40 

60 

300 

160 

 7,1 

10,7 

53,6 

28,6 

560/34/40 

x 100 = 

41,1 

Kategori 

kurang 

Jumlah 34 560 100  

 

 Pada tabel 6 di atas menunjukan kategori perolehan nilai dari hasil 

menemukan gagasan utama pada dua artikel. Artikel pertama menunujukkan bahwa 

keterampilam membaca artikel aspek menemukan gagasan utama dalam artikel untuk 

kategori sangat baik dengan skor 40 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 7,1 %. Kategori 

baik dengan skor 30 dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 10,7 %. Siswa tersebut mampu 

menemukan gagasan utama secara tepat namun tidak lengkap, hanya inti gagasan 
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saja. Kategori cukup dengan skor 20 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 53,6 %. 

Siswa tersebut mampu menemukan gagasan utama, tetapi  kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan isi artikel. Kategori kurang dengan skor 10 dicapai oleh 16 siswa atau 

sebesar 28,6 %. Siswa tersebut mampu menemukan gagasan utama, tetapi  tidak 

sesuai dengan isi artikel. 

Tabel 7. Hasil Peningkatan Keterampilan Aspek Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel II 

No. Artikel Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Artikel 2 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

40 

30 

20 

10 

9 

8 

15 

2 

360 

240 

300 

20 

39,1 

26,1 

32,6 

2,2 

920/34/40 

x 100 = 

67,6 

Kategori 

cukup 

Jumlah 34 920 100  

 

Pada tabel 7 tersebut artikel kedua menunjukan bahwa keterampilam 

membaca artikel aspek menemukan gagasan utama dalam artikel untuk kategori 

sangat baik dengan skor 40 dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 39,1 %. Kategori baik 

dengan skor 30 dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 26,1 %. Siswa tersebut mampu 

menemukan gagasan utama secara tepat namun tidak lengkap, hanya inti gagasan 

saja. Kategori cukup dengan skor 20 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 32,6 %. 

Siswa tersebut mampu menemukan gagasan utama, tetapi  kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan isi artikel. Kategori kurang dengan skor 10 dicapai oleh 2 siswa atau 
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sebesar 2,2 %. Siswa tersebut mampu menemukan gagasan utama, tetapi  tidak sesuai 

dengan isi artikel. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa mengenai 

membaca artikel untuk aspek menemukan gagasan utama dalam artikel dalam 

pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel dapat membantu 

pemahaman siswa. Metode  Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) membantu siswa yang kurang paham agar dapat bekerja sama dengan siswa 

satu kelompok. 

 

4.1.1.1.2 Hasil Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel Aspek Menuliskan 

Kembali Isi Artikel sesuai Gagasan yang Ditemukan 

Penelitian membaca artikel aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai 

gagasan yang ditemukan, ditekankan pada ketepatan penjabaran gagasan sesuai 

dengan gagasan dalam artikel. Siswa diminta mengembangkan gagasan utama yang 

ditemukan menjadi beberapa paragraf yang relevan dengan isi artikel. Hasil 

penelitian tes membaca artikel aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan 

yang ditemukan dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel Aspek 

Menuliskan Kembali Isi Artikel sesuai Gagasan yang 

Ditemukan 

No. Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

20 

15 

10 

5 

3 

11 

9 

11 

60 

165 

90 

55 

16,2 

44,6 

24,3 

14,9 

370/34/20 x 100 

= 54,4 

Kategori kurang 

Jumlah 34 370 100  

 

Pada tabel 8 di atas menunjukan bahwa keterampilam membaca artikel aspek 

menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan untuk kategori sangat 

baik dengan skor 20 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 16,2 %. Siswa tersebut sudah 

mampu menuliskan kembali gagasan utama yang ditemukan dalam artikel dengan 

tepat dan lengkap. Kategori baik dengan skor 15 dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 

44,6 %. Siswa tersebut mampu menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan dengan tepat. Kategori cukup dengan skor 10 dicapai oleh 9 siswa atau 

sebesar 24,3 %. Siswa tersebut mampu menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan 

yang ditemukan, tetapi  kurang tepat. Kategori kurang dengan skor 5 dicapai oleh 11 

siswa atau sebesar 14,9 %. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa mengenai 

membaca artikel untuk aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 
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ditemukan dalam pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel dapat 

membantu pemahaman siswa. Metode  Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) membantu siswa untuk mengingat gagasan utama dan 

mencurahkan gagasan utama yang telah ditemukan dengan kalimat sendiri. Namun 

kendala terjadi ketika siswa kurang memahami betul instruksi dari guru, sehingga ada 

beberapa siswa yang hanya menuliskan gagasan utama kembali atau hanya satu 

kalimat saja. 

Tabel 9. Rata-rata Perolehan Nilai tiap Aspek pada Siklus I 

No. Aspek yang dinilai Kategori Nilai Rata-rata 

1. 

 

2. 

Menemukan gagasan utama dalam artikel 1 

Menemukan gagasan utama dalam artikel 2 

Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan 

Kurang 

Cukup  

Kurang 

41,1 

67,6 

54,4 

Jumlah Kurang 54,4 

 

Pada tabel 8 di atas dapat diambil simpulan bahwa keterampilan siswa dalam 

membaca artikel pada siklus I masih dalam kategori kurang. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata untuk membaca artikel pada siklus I sebesar 54,3. 

Dalam penilaian aspek menemukan gagasan utama dalam artikel 1 mencapai rata-rata 

41,1 dan berkategori kurang, sedangkan aspek menemukan gagasan utama dalam 

artikel 2 mencapai rata-rata 67,6 dan berkategori cukup. Aspek menuliskan kembali 
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isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan dalam penelitian ini mencapai rata-rata 54,4  

dan berkategori kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siklus I belum 

memenuhi target yang hendak dicapai, sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

 

4.1.1.3 Perubahan Perilaku Belajar Siswa setelah Dilakukan Pembelajaran 

Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama dari 

Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel 

Hasil nontes dari siklus I diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan selama 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel berlangsung. 

Bentuk  alat ukur yang digunakan dalam tenik nontes berupa deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian, sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1.3.1 Deskripsi Perilaku Ekologis 

Deskripsi perilaku ekologis dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel berlangsung.  Dalam 

pelaksanaannya, pengambilan data dibantu tiga orang observer yang merupakan 

rekan peneliti. Melalui deskripisi perilaku ekologis, dapat dideskripsikan beberapa 



100 

 

perilaku siswa. Objek sasaran yang diamati terangkum dalam delapan pernyataan 

meliputi perilaku siswa baik positif maupun negatif yang muncul pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus I deskripsi perilaku ekologis yang dilakukan peneliti adalah 

dengan mendeskripsikan beberapa perilaku siswa selama pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel akan dimulai, sebagian siswa telah siap 

mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat pada siswa yang duduk rapi dan tenang 

dibangku masing-masing. Siswa antusias mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama. Namun, tetap terdapat beberapa siswa yang duduk 

dibangku belakang yang belum siap mengikuti pembelajaran. Siswa tersebut 

berbicara sendiri dan tidak memperhatikan apresepsi yang disampaikan guru. Pada 

saat guru menjelakan tentang materi, sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik dan konsentrasi, suasana kelas pun menjadi tenang. Sebagai 

observasi awal, hal ini sudah menunjukan kategori baik. Kesiapan dan perhatian 

siswa sudah menunjukan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang 

disampaikan. 
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Pada saat pembelajaran berlangsung, keberanian siswa dalam bertanya dan 

memberikan tanggapan sangat kurang. Siswa aktif memberikan tanggapan jika hal itu 

dilakukan bersama-sama. Namun, jika dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan 

secara individu, semua siswa pasif dan terkesan takut salah atau belum berani. Ketika 

diminta guru untuk bertanya apabila ada materi atau instruksi guru yang kurang jelas, 

siswa pun belum berani bertanya. Sedangkan apabila ditanya kejelasan mengenai 

materi dan instruksi mereka hanya tersenyum. Hal inilah yang menjadi kendala untuk 

mengontrol pemahaman siswa. Sehingga dalam aspek ini masih berkategori kurang. 

Respon yang diberikan siswa pada saat guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok diskusi dalam kategori baik. Hampir semua siswa sudah melaksanakan 

tugas dengan baik dalam diskusi kelompoknya. Siswa berdiskusi dan bekerja sama 

antaranggota kelompok membahas gagasan utama dalam beberapa artikel. Namun, 

ada  beberapa siswa yang pasif dan enggan bekerja sama dengan anggota kelompok 

yang lain. Ada pula siswa yang hanya menunggu jawaban dari hasil diskusi teman 

satu kelompoknya. 

Pada saat pembelajaran, siswa aktif mengikuti diskusi kelompok. Siswa 

konsentrasi membaca artikel yang telah disediakan guru. Mereka membaca artikel 

secara bergantian, sehingga semua siswa dapat membaca artikel tersebut. Siswa juga 

aktif dan serius menemukan gagasan utama menggunakan metode CIRC. Namun 

terdapat kendala mengenai ketidak pahaman siswa dalam menangkap instruksi dari 

guru, sehingga masih banyak siswa yang kurang paham mengenai perintah guru. Hal 
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yang sama dilakukan siswa saat menulis kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan. Sebagian besar siswa serius dalam menuliskan kembali isi artikel. 

Kendala yang terjadi yakni waktu yang tersedia kurang, sehingga banyak siswa yang 

belum selesai mengerjakan. 

Setelah menemukan gagasan utama dan menulis kembali isi artikel sesuai 

gagasan yang ditemukan, siswa melakukan permainan media tempel. Siswa tampak 

sangat antusias dan senang mengikuti permainan. Bahkan siswa ingin permainan 

diulang-ulang, sehingga mereka dapat belajar sambil bermain. Kendala yang terjadi 

adalah siswa yang kurang paham mengenai aturan permainan, jadi dalam permainan 

masih terpotong-potong untuk instruksi.  

Pembelajaran berakhir dengan baik dan tepat waktu. Sebagian besar siswa 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel dengan baik dan antusias. Terlihat pada ekspresi 

mereka ketika mengikuti pembelajaran dan ketika pembelajaran berakhir. Siswa 

enggan mengakhiri pembelajaran karena merasa senang mengikuti pembelajaran. 

Siswa mengaku, melalui metode CIRC dan permainan media tempel dapat membantu 

siswa memahami materi dan senang dalam mengikuti pembelajaran, meskipun 

terdapat beberapa siswa yang kurang bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis siswa siklus I, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar siswa merasa senang, tertarik, dan dapat mengikuti 



103 

 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel dari awal sampai akhir dengan baik. Walaupun ada 

beberapa siswa yang kurang mampu memahami instruksi guru dalam pembelajaran, 

namun hal ini sudah cukup baik sebagai tindakan awal. Kekurangan dan perilaku 

negatif yang terdapat pada siklus I akan mendapatkan perbaikan pada siklus II. 

 

4.1.1.3.2 Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan pada siklus I adalah catatan harian siswa dan 

catatan harian guru. Pengisian catatan harian dilakukan oleh semua siswa kelas IX C 

SMP 1 Jiken, sedangkan catatan  harian guru diisi oleh guru (peneliti). 

 

4.1.1.3.2.1 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa dibagikan oleh peneliti pada akhir pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel. Catatan harian siswa diisi secara individu oleh semua siswa kelas IX 

C. Catatan harian siswa memuat perasaan, kesulitan, dan saran siswa terhadap 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Catatan harian siswa bertujuan 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 
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Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

berlangsung. 

Berdasarkan catatan harian siswa yang telah diisi oleh siswa pada siklus I 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa tertarik dan senang dengan cara 

mengajar guru menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Siswa lebih mudah 

memahami bacaan karena berdiskusi dengan teman, sehingga dapat saling membantu. 

Permainan media tempel juga dirasa siswa sangat menyenangkan, sehingga 

menambah semangat dan keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Pada siklus I terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam 

kegiatan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan 

metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel, diantaranya adalah siswa yang merasa kesulitan dalam 

memahami instruksi yang disampaikan oleh guru. Selain itu waktu yang disediakan 

untuk membaca dirasa siswa kurang, sehingga pemahaman mereka minim mengenai 

isi artikel. 

Dalam catatan harian siswa siklus I, sebagian besar siswa memberi saran 

supaya instruksi yang disampaikan sebaiknya diulang dan dipertegas, misal mengenai 

perintah mengerjakan. Karena hal ini yang menjadi kendala siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga menyarankan untuk artikel pada pembelajaran 
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berikutnya menggunakan artikel yang lebih mudah dipahami. Hal ini akan menjadi 

pertimbangan bagi peneliti untuk mengadakan perbaikan pada siklus II. 

 

4.1.1.3.2.2 Catatan Harian Guru 

Catatan harian guru diisi oleh guru pada saat pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

selesai. Catatan harian guru memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal 

yang terjadi dalam pembeljaran, seperti kesiapan, keaktivan, tanggapan, perilaku 

siswa, dan suasana kelas selama mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Dari catatan harian guru pada siklus I dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel sudah berjalan cukup baik, hanya terdapat beberapa siswa yang kurang 

konsentrasi dan masih bingung selama pembelajaran. Siswa sudah cukup aktif, 

namun masih sulit menumbuhkan keberanian siswa untuk tampil menyampaikan 

pendapat atau sekedar bertanya apabila siswa tersebut merasa kurang paham. Hal 

inilah yang mengakibatkan kekurangjelasan instruksi guru pada siswa dan 

berpengaruh pada hasil pembelajaran. 
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Tanggapan siswa mengenai pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel sangat baik. Siswa 

merasa sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran 

berjalan cukup baik dan lancar, hanya saja berkendala pada kemampuan pemahaman 

siswa yang minim, sehingga berpengaruh pada hasil pembelajaran yang dicapai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan, keseriusan, dan 

keaktivan siswa selama mengikuti pembelajaran cukup baik. Namun, belum 

maksimal, karena masih ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi dan bingung 

mengeneai pembalajaran yang dilakukan. Selain itu, tanggapan dan perilaku positif 

siswa selama mengikuti pembelajaran sangat baik, siswa tertarik dan senang dengan 

metode CIRC dan permainan media tempel dalam pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel. Dengan demikian, suasana yang tercipta 

saat pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan dan menimbulkan semngat 

yang tinggi bagi para siswa.   

 

4.1.1.3.3 Sosiometri 

Sosiometri diisi oleh siswa setelah pembelajaran membaca pada siklus I 

selesai. Pengisian sosiometri dilakukan sebagai instrument penjaring data yang 

digunakan untuk meneliti hubungan sosial siswa. Dalam penelitian ini, sosiometri 

dilakukan antaranggota kelompok untuk menilai kinerja teman kelompoknya. 
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Sosiometri digunakan untuk mengetahui (1) siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok; (2) siswa yang pasif dan sulit bekerja sama 

dalam kelompok; (3) siswa yang suka mengganggu anggota kelompok yang lain; dan 

(4) siswa yang paling rajin dan semangat dalam diskusi kelompok. Pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel pada kelas IX C dibagi menjadi 6 kelompok diskusi yang 

beranggotakan 5 sampai 6 siswa secara heterogen. Enam kelompok diskusi tersebut 

yaitu kompas, republika, suara merdeka, sindo, tempo, dan jawa pos. Berdasarkan 

hasil sosiograf pada siklus I, dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

 

R34 = -              R22 = - 

R7  =  3             R19 = 1 

R27=  1             R17 = 1 

Siswa paling aktif R7 

 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

R34 = -              R22 = 2 

R7  =  -              R19 = 4 

R27=  -              R17 = - 

      Siswa yang suka mengganggu R19 

R17 

R34 R19 

R7 R22 

R27 

R17 

R34 R19 

R7 R22 

R27 
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2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

R34 = 1              R22 = 3 

R7  = -               R19 = 2 

R27=  -              R17 = - 

Siswa paling pasif R 22 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

R34 = -              R22 = - 

R7  = 3               R19 = 1 

R27=  1              R17 = 1 

Siswa paling rajin dan semangat R7 

Bagan 2. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Kompas 

Berdasarkan bagan 2. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R7 , sedangkan siswa yang paling 

pasif dan sulit bekerja sama yaitu R22. Siswa yang suka menggangu teman dalam 

kelompok diskusi adalah R19, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R7. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa R7 merupaka 

siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam kelompok diskusi dibandingkan anggota 

kelompok yang lain, sedangkan R22 merupakan siswa yang paling pasif diantara 

anggota kelompok yang lain. Selain itu R19 juga merupakan siswa yang suka 

mengganggu teman dalam diskusi kelompok. Dengan demikian, R22 dan R19 perlu 

R17
 

R17  
R34 R19 

R7 R22 

R27 

R17 

R34 R19 

R7 R22 

R27 
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mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan 

tidak mengganggu anggota kelompok yang lain.  

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

R6    =  -              R15 = - 

R10  =  -              R16 = 3 

R14  = 2 

Siswa paling aktif R16 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

R6   = -                R15 = 4 

R10  = 1               R16  = - 

R14  = -  

    Siswa yang suka mengganggu R15 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

R6   = 3               R15  = 2 

R10  =  -              R16  = - 

R14  = -  

Siswa paling pasif R3 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

R6    = -               R15 = - 

R10  = -               R16  = 2 

R14  = 3  

      Siswa paling rajin dan semangat R14 

Bagan 3. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Republika 

R6 

R10 R15 

R14 R16 

R6 

R10 R15 

R14 R16 

R6 

R10 R15 

R14 R16 

R6 

R10 R15 

R14 R16 
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Berdasarkan bagan 3 dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R16, sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R3. Siswa yang suka menggangu teman 

dalam kelompok diskusi adalah R15, sedangkan siswa yang paling rajin dan 

semangat dalam kelompok diskusi adalah R14. Dengan demikian, R3 dan R15 perlu 

mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan 

tidak mengganggu anggota kelompok yang lain.  

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

 

 

R11 = -             R29 = - 

R20 =  2            R31 = - 

R21 =  1             R32 = 3 

Siswa paling aktif R32 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

 

R11 = -              R29 = 4 

R20 =  2            R31 = - 

R21 =  -             R32 = - 

      Siswa yang suka mengganggu R29 

R11 

R20 R29 

R21 R31 

R32 

R11 

R20 R29 

R21 
R31 

R32 
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2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

 

R11 = 3              R29 = 1 

R20 =  -              R31 = 1 

R21 =  1             R32 = - 

Siswa paling pasif R 11 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

 

R11 = -             R29 = - 

R20 =  -            R31 = 1 

R21 =  1            R32 = 4 

Siswa paling rajin dan semangat R32 

Bagan 4. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Sindo 

Berdasarkan bagan 4. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R32 , sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R11. Siswa yang suka menggangu teman 

dalam kelompok diskusi adalah R29, sedangkan siswa yang paling rajin dan 

semangat dalam kelompok diskusi adalah R32. Dengan demikian, R3 dan R15 perlu 

mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan 

tidak mengganggu anggota kelompok yang lain.  

 

 

R11 

R20 R29 

R21 R31 

R32 

R11
 

R17  
R20 R29 

R21 R31 

R32 
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1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

R2   = 1             R25 = 4 

R12 =  -            R30 = - 

R13 =  -              

Siswa paling aktif R25 

 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

R2   = -              R25 = - 

 R12 =  3            R30 = 2 

          R13 =  -              

      Siswa yang suka mengganggu R12 

 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

R2   = 3              R25 = 2 

R12 =  -            R30 = - 

R13 =  -              

Siswa paling rajin dan semangat R2 

R2   = -              R25 = 1 

R12 =  -            R30 = 1 

R13 = 3             

 Siswa paling pasif R 13 

Bagan 5. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Tempo 

  R2 

R12 R25 

R13 R30 

R2 

R1

2 

R2

5 

R1

3 

R3

0 

R2 

R1

2 
R2

5 

R1

3 

R3

0 

  

R2
 

R17  R12 R25 

R13 R30 
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Berdasarkan bagan 5. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dalam 

kelompok diskusi yaitu R25 , sedangkan siswa yang paling pasif dan sulit bekerja 

sama yaitu R13. Siswa yang suka menggangu teman dalam kelompok diskusi adalah 

R12, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat dalam kelompok diskusi 

adalah R2. Dengan demikian, R13 dan R12 perlu mendapatkan perhatian khusus dan 

diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak mengganggu anggota 

kelompok.  

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

 

 

R3   = 5             R23 = - 

R5   =  -            R24 = - 

R18 =  1            R33 = - 

Siswa paling aktif R3 

 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

 

R3   = -             R23 = 5 

R5   =  -            R24 = - 

R18 =  -            R33 = 1 

      Siswa yang suka mengganggu R23 

R3 

R5 R23 

R18 R24 

R33 

R3 

R5 R23 

R18 R24 

R33 
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2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

 

R3   = -             R23 = 4 

R5   = -             R24 = - 

R18 = 1             R33 = 1 

Siswa paling pasif R 23 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

 

R3   = 5              R23 = - 

R5   =  -              R24 = 1 

R18 =  -              R33 = - 

Siswa paling rajin dan semangat R3 

Bagan 6. Hasil Sosiograf Membaca Untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Suara Merdeka 

Berdasarkan bagan 6. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R3 , sedangkan siswa yang paling 

pasif dan sulit bekerja sama yaitu R23. Siswa yang suka menggangu teman dalam 

kelompok diskusi adalah R23, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R3. Dengan demikian, R23 perlu mendapatkan 

perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak 

mengganggu anggota kelompok yang lain.  

 

 

R3 

R5 R23 

R18 R24 

R33 

R3
 

R17  

R5 R23 

R18 R24 

R33 
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1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

R1 = -              R9  = 1 

R4 =  -             R28 = 4 

R8 =  -             R26  = 1 

Siswa paling aktif R28 

 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

R1 = 2             R9  = 1 

R4 =  3            R28 = - 

R8 =  -            R26 = -   

Siswa paling pasif R4 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

R1 = -              R9  = 1 

R4 =  2            R28 = - 

          R8 =  -            R26 = 4 

      Siswa yang suka mengganggu R26 

 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

R1 = 1              R9  = - 

R4 =  1              R28 = 3 

R8 =  1             R26 = - 

    Siswa paling rajin dan semangat R28 

Bagan 7. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Jawa Pos 

 

R1 

R4 R9 

R8 R28 

R26 

R1 

R4 R9 

R8 R28 

R26 

R1 

R4 R9 

R8 R28 

R26 

R1 

R4 R9 

R8 R28 

R26 
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Berdasarkan bagan 7. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R28 , sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R4. Siswa yang suka menggangu teman 

dalam kelompok diskusi adalah R26, sedangkan siswa yang paling rajin dan 

semangat dalam kelompok diskusi adalah R28. Dengan demikian, R4 dan R26 perlu 

mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan 

tidak mengganggu anggota kelompok yang lain.  

 

4.1.1.3.4 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I selesai dan 

memperoleh nilai tes membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel siswa 

siklus I. Peneliti mewawancarai siswa siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

sangat baik, cukup, dan kurang. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui 

tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Pertanyaan yang 

diajukan pada siswa saat diwawancarai antara lain: wawancara antara lain: (1) 

perasaan siswa saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan; (2) 

pendapat siswa tentang metode CIRC dan permainan media tempel; (3) kesan siswa 
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saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; (4) kesulitan yang 

dirasakan siswa dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; dan (5) saran 

terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Hasil wawancara terhadap tiga siswa yang termasuk dalam kategori sangat 

baik, cukup, dan kurang menyatakan bahwa siswa sangat senang dan antusias 

terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Siswa merasa senang karena mereka dapat belajar 

sambil bermain,  metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

dan teknik permainan media tempel juga menampilkan model pembelajaran yang 

baru bagi siswa sehingga membuat siswa tidak jenuh dan bosan dalam pembelajaran. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik menyatakan bahwa siswa 

tersebut merasa senang dan seru dalam mengikuti pembelajaran memebaca untuk 

menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Siswa tersebut merasa 

senang karena guru yang ramah dan permainan media tempel yang sangat seru. 

Namun siswa tersebut mengalami sedikit kesulitan karena artikel yang disediakan 

guru terlalu banyak. Saran yang diberikan siswa tersebut terhadap pembelajarn 
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membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel agar instruksi dalam permainan media tempel lebih jelas, sehingga 

siswa benar-benar paham. Selain itu, bacaan yang disajikan supaya tidak terlalu 

banyak, sehingga siswa dapat dengan mudah menemukan gagasan utama dalam 

artikel. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori cukup menyatakan bahwa siswa 

tersebut merasa senang dengan cara mengajar guru menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel karena siswadapat belajar sambil bermain. Namun, siswa tersebut 

mengalami kesulitan ketika menemukan kata-kata dalam permainan media tempel. 

Siswa tersebut belum mampu merangkai kata-kata sehingga membentuk satu kalimat 

gagasan utama. Saran siswa tersebut terhadap pembelajaran memebaca untuk 

menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yaitu agar 

pembelajaran berikutnya lebih baik dan materi artikel yang lebih mudah dipahami. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori kurang secara keseluruhan dapat 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama menggunakan 

metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel dengan baik. Namun, siswa tersebut masih mengalami 

kesulitan dalam menentukan gagasan utama dalam artikel. Hal ini disebabkan karena 
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siswa tersebut kurang konsentrasi dan kemampuan siswa yang minim. Saran dari 

siswa tersebut yakni supaya artikel yang digunakan sebagai media pembelajaran tidak 

terlalu banyak dan tema yang mudah dipahami siswa. 

Saran yang diberikan siswa-siswa tersebut menjadi bahan masukan bagi 

peneliti untuk lebih jelas dalam menjalankan proses pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

 

4.1.1.3.5 Dokumentasi Foto 

Hasil penelitian berupa dokumentasi foto sebagai bukti visual terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Pengambilan dokumentasi foto menggunakan 

camera digital olympus 10.0 megapixels. Dalam pelaksanaannya penelitidibantu oleh 

satu rekan peneliti. 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu (1) 

kegiatan awal pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel; (2) aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran; (3) aktivitas siswa 

saat melakukan diskusi dalam kelompoknya; (4) aktivitas siswa saat melakukan 

permainan media tempel; (5) aktivitas guru saat memberikan motivasi kepada siswa; 
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dan (6) aktivitas siswa saat menulis kembali isi artikel. Deskripsi hasil dokumentasi 

foto pada siklus I adalah sebagai berikut. 

   

   

Gambar 2. Kegiatan Awal Pembelajaran Membaca untuk Menemukan 

Gagasan Utama dalam Artikel 

Pada gambar 2. di atas menunjukan kegiatan awal pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Pada kegiatan ini guru memberikan salam pembuka dan mengecek kehadiran siswa, 

guru juga mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utam dalam artikel. Selain itu, guru mengadakan apresepsi 

dengan mengajukan pertanyaan bimbingan untuk mengarahkan pikiran siswa dalam 



121 

 

pembelajaran. kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat yang diperoleh 

setelah mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel. 

Pada gambar 1. di atas pada dasarnya kegiatan awal pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

berjalan dengan baik, namun terlihat beberapa siswa melakukan perilaku negative. 

Pada saat guru mrngadakan apresepsi, beberapa siswa tidak mengikuti pembelajaran 

dengan baik dan sibuk dengan temannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pada 

siklus I kegiatan awal belum berjalan maksimal dan perlu perbaikan pada siklus II. 

   

   

 Gambar 3. Aktivitas Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran 
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Pada gambar 3. di atas menunjukan aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel berlangsung pada siklus I. Pada kegiatan ini, guru 

dan siswa bertanya jawab tentang materi membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel, kesulitan, dan hal apa saja yang kurang jelas yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel. Kemudian, 

guru memberikan penjelasan dan aturan permainan media tempel. Hal ini bertujuan 

agar siswa memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Pada gambar 2. di atas terlihat beberapa siswa sangat 

antusias dan senang mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel. Namun, ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi. Siswa 

tersebut melamun dan berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

menunjukan bahwa aktivitas siswa saat proses pembelajaran berlangsung pada siklus 

I kurang maksimal dan perlu adanya perbaikan pada siklus II. 
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Gambar 4. Aktivitas Siswa daat Melakukan Diskusi dalam Kelompoknya 

Pada gambar 4. di atas menunjukan aktivitas siswa saat melakukan diskusi 

kelompok menemukan gagasan utama dalam artikel dari dua buah artikel yang telah 

disediakan guru. Sebagian besar siswa dalam kelompok diskusi sudah melakukan 

tugasnya dengan baik, yaitu saling membantu apabila terdapat teman yang kesulitan, 

semangat, dan aktif. Namun, pada kegiatan tersebut juga ada beberapa siswa dalam 

kelompok diskusi yang tidak mau bekerja sama dan tidak peduli dengan kelompok 

diskusinya. Selain itu, ada beberapa siswa yang asyik bermain dengan teman satu 

kelompoknya dan tidak segera mengerjakan tugas, ada juga siswa yang kurang paham 

mengenai instruksi guru tetapi siswa tersebut malu bertanya, sehingga hasil yang 
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dicapainya kurang maksimal. Hal ini menunjukan aktivitas siswa saat melakukan 

diskusi kelompok pada siklus I belum berjalan maksimal, terbukti dengan masih ada 

beberapa siswa yang kurang dapat bekerja sama dengan anggota kelompok. 

   

   

Gambar 5. Aktivitas Siswa saat Menulis Kembali Isi Artikel 

Setelah siswa menemukan gagasan utama dalam artikel, siswa menuliskan 

kembali isi artikel menggunakan kata-kata sendiri. Sebagian siswa sudah paham 

mengenai instruksi guru, namun banyak siswa yang kurang paham. Siswa yang 

kurang paham menunggui teman lain sehingga dia dapat melihat pekerjaan teman 

lain. Selain itu, ada siswa yang menganggu teman yang sedang mengerjakan 



125 

 

pekerjaannya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu mendapatkan 

perbaikan pada siklus II. 

   

   

Gambar 6. Aktivitas Siswa saat Melakukan Permainan Media Tempel 

Pada gambar 6. di atas menunjukan aktivitas siswa dalam permainan media 

tempel. Setelah siswa melakukan diskusi dan menemukan gagasan utama dan 

menuliskan kembali isi artikel yang dibacanya, kemudian sesuai nomor siswa yang 

dipanggil perwakilan dari kelompok melakukan permainan media tempel. Pertama 

siswa menemukan potongan kata yang telah disediakan guru, kemudian ditempelkan 

dan disusun sehingga menjadi satu kalimat gagasan utama yang utuh. Sebagian besar 

siswa antuasis dan sangat senang mengikuti permainan ini. Anggota kelompok yang 
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tidak terpilih menyemangati anggota kelompoknya dan memberikan tepuk tangan. 

Sebagai langkah awal, hal ini sudah baik karena menunjukan ketertarikan dan minat 

siswa dalam permainan media tempel. 

Pada kegiatan ini sebagian siswa sudah paham mengenai aturan permainan, 

namun beberapa siswa belum paham dan tampak kebingungan ketika terpilih dan 

melakukan permainan. Selain itu, ada siswa yang sudah mendahului teman lain untuk 

menemukan potongan kata-kata yang disediakan guru sehingga dia dapat 

menyelesaikan permainan lebih dahulu. Kekurangan-kekurangan yang terjadi perlu 

mendapatkan perbaikan agar aktivitas siswa saat permainan media tempel pada siklus 

II dapat lebih maksimal. 

    

    

Gambar 7. Aktivitas Guru saat Memberikan Motivasi Kepada Siswa 
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Pada gambar 7. tersebut menunjukan aktivitas guru saat memberikan motivasi 

kepada siswa. Guru mendekati siswa yang terlihat kebingungan saat pembelajaran 

berlangsung. Guru memperhatikan pekerjaan siswa dan memberikan motivasi agar 

mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru juga 

memberikan nasihat supaya siswa tidak malu bertanya. Ketidak beranian siswa untuk 

bertanya mengakibatkan salah presepsi antara guru dan siswa, guru yang 

menganggap siswa sudah paham tapi kenyataannya siswa belum paham betul 

mengenai instruksi guru. Pada saat guru memberikan motivasi ada siswa yang masih 

sibuk dengan urusan diluar pembelajaran dan tidak memperhatikan motivasi yang 

disampaikan guru. Siswa tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu 

adanya perbaikan pada siklus II. 

 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Setelah pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel berlangsung, dapat diketahui bahwa 

metode dan media yang digunakan guru cukup banyak disukai oleh siswa. Hal ini 

terlihat dari minat dan antusias siswa selama mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 
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Pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel yang dilakukan guru mulai disukai oleh sebagian 

besar siswa. Hal ini terlihat dari minat dan antusiasme siswa saat mengikuti 

pembelajaran sebagaimana pernyataan siswa “pembelajaran sangat seru dan 

menyenangkan”. Adanya minat pada diri siswa mengikuti pembelajaran tersebut 

membuat keterampilan siswa dalam membaca  meningkat. Keterampilan siswa 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel berdasarkan hasil tes akhir 

pembelajaran siklus I menunjukan peningkatan. 

Pada penelitian nontes siklus I dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

memiliki sikap yang cukup baik dalam proses pembelajaran membaca unruk 

menemukan gagasan utama dalam artikel. Siswa merasa lebih mudah menemukan 

gagasan utama dan lebih senang mengikuti pembelajaran  setelah diterapkan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel. 

Meskipun demikian, beberapa siswa masih terlihat kurang bersemangat dan 

bingung ketika mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, masih ada siswa yang berbicara sendiri, mengganggu teman lain, dan 

melamun. Hal ini disebabkan oleh kurang konsentrasi dan kurang tertarik saat 
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membaca artikel dengan tema yang kurang mereka pahami dan banyak menggunakan 

kata-kata yang kurang familiar bagi mereka. 

Dalam upaya meningkatkan keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel pada siklus II maka perlu direncanakan kegiatan pembelajaran yang 

lebih matang, yaitu mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang lebih 

sistematis, menyiapkan artikel yang lebih mudah dipahami siswa, menjelaskan 

kembali materi membaca, dan penggunakan permainan media tempel yang lebih 

mudah dipahami siswa mengenai pemilihan kata-kata yang akan dirangkai menjadi 

satu kalimat gagasan utama yang utuh. Dengan demikian, tindakan siklus II perlu 

dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan permasalahan pada siklus I. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Data siklus II diperoleh melalui hasil tes dan nontes pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Hasil yang diperoleh dari siklus II adalah sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media 

Tempel Siklus II 

Proses pembelajaran keterampilan membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus II hamper sama 

dengan proses pembelajaran pada siklus I dengan beberapa tahapan. Tahapan yang 

pertama adalah tahapan pendahuluan yaitu apresepsi yang diawali dengan tanya 

jawab dan mengulas pembelajaran sebelumnya. Guru juga memberi motivasi pada 

siswa supaya pada pembelajaran siklus II itu berjalan lebih baik daripada siklus I. 

Pada tahap pendahuluan siklus II, kesiapan siswa sudah lebih baik dibanding siklus I. 

Siswa duduk dengan tenang dan konsentrasi memulai pembelajaran.  

Tahap selanjutnya adalah tahap inti, pada tahap ini keaktifan siswa sudah 

tampak lebih baik.  Siswa lebih aktif menanggapi instruksi dan penjelasan guru. 

Beberapa siswa sudah berani mengemukakan pendapat atau pertanyaan mengenai 

pembelajaran. Siswa sudah mampu bekerjasama dengan baik dengan teman satu 

kelompok, sehingga tercipta suasana diskusi yang baik. Siswa yang kurang paham 

mengenai pembelajaran dibantu oleh siswa yang telah paham mengenai 

pembelajaran. Siswa-siswa yang pada siklus I berperilaku negatif, pada siklus II 

sudah perperilaku lebih baik. Siswa patuh pada perintah guru dan tidak membuat 

suasana kelas menjadi gaduh. 
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Pada permainan media tempel hampir semua siswa sudah paham mengenai 

aturan permainan. Hal itu terbukti ketika permainan media tempel pada siklus II 

berlangsung, siswa yang nomornya ditunjuk langsung siap dan mengerti mengenai 

aturan permainan. Berbeda dengan siklus I, pada siklus II waktu permainan media 

tempel sudah dibatasi, namun siswa tidak merasa kesulitan untuk bekerjasama 

menemukan kata-kata dalam permainan media tempel. Selanjutnya siswa sudah 

mampu menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan utama yang ditemukan dengan 

baik dan sesuai dengan instruksi yang disampaikan guru.  Hal tersebut tampak pada 

gambar berikut. 

    

    

Gambar 8. Proses Pembelajaran Siklus II 
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Pada kegiatan inti siswa lebih  antusias dengan pembelajaran yang dilakukan.  

Metode CIRC yang digunakan dapat membantu siswa yang kurang paham, dengan 

kegiatan kelompok dan kerja sama antaranggota kelompok siswa yang kurang paham 

mendapat bantuan siswa yang sudah paham. Semua siswa mengikuti kegiatan inti 

dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahap inti siklus II ini sudah 

berjalan lebih baik dibanding siklus I. 

Sama halnya pada siklus I, pada tahap penutup siswa dibimbing guru 

menentukan hasil terbaik. Guru membuka forum diskusi kelas untuk menentukan 

jawaban yang paling tepat. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hasil pembelajaran. Selanjutnya siswa dan guru merefleksi pembelajaran. Sebelum 

pembelajaran usai, guru memberikan penguatan serta motivasi pada siswa supaya 

siswa tetap bersemangat dan lebih gemar membaca. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus II dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

kesiapan siswa sudah baik dan menujukan peningkatan disbanding siklus I. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil perolehan nilai pada siklus II yang sudah mencapai 

target indikator kinerja. 
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Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis walaupun masih terdapat beberapa 

siswa yang berperilaku negatif, namun dapat diatasi dengan baik. Siswa yang duduk 

dibangku belakang yang semula melamun atau menggagu teman pada siklus II sudah 

dapat teratasi. Hanya tampak beberapa siswa yang kurang konsentrasi namun tidak 

mengganggu teman lain. 

Berdasarkan catatan harian siswa saat pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

adalah kesan dan kesulitan siswa saat pembelajran berlangsung. Siswa merasa senang 

dan tertarik dengan pembelajaran tersebut. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

pada siklus I sudah teratasi pada siklus II. Artikel pada siklus I yang memiliki tema 

yang kurang diminati siswa sudah diganti dengan artikel dengan tema yang lebih 

mudah dipahami siswa. 

Berdasarkan catatan harian guru yang termasuk proses pembelajaran adalah 

munculnya kejadian-kejadian ketika pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel berlangsung. Siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sudah teratasi. Kesiapan siswa 

lebih matang, keaktifan mereka pun lenih baik disbanding siklus I. Siswa sudah  

paham mengenai model CIRC dan permainan media tempel.  

Bardasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 
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Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

pada siklus II sudah berjalan dengan baik sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran.  

 

4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan 

Utama dari Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel Siklus II 

Kegiatan pembelajaran siklus II merupakan tindakan lanjut dari proses 

pembelajaran siklus I. Siswa yang mendapatkan nilai rendah pada siklus I memiliki 

kesempatan memperbaiki nilai pada siklus II. Pemerolehan hasil pembelajaran 

keterampilan mambaca untuk menemukan gagasan utama dari artikel dengan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dengan teknik permainan 

media tempel dari seluruh aspek pada siklus II dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 10. Hasil Tes Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan 

Utama dalam Artikel Siklus II 

No. Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 
Persentase 

Batas 

Tuntas (70) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

 

Kurang  

85-100 

70-84 

55-69 

 

0-54 

3 

23 

8 

 

0 

257 

1687 

440 

 

0 

10,6 

69,3 

20,1 

 

0 

Tuntas  

Tuntas  

Tidak 

tuntas 

Tidak 

tuntas 

2343 

34 

= 71,6 

Kategori 

baik  

 

Jumlah 34 2434 100 26  
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Data pada tabel 10. di atas menunjukan bahwa tes keterampilan membaca 

artikel siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 71,6 dan termasuk dalam 

kategori baik. Nilai rata-rata sudah memuaskan karena sudah melebihi target yang 

dicapai, yaitu 70. Rincian hasil peningkatan tiap aspek sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel Aspek Menemukan 

Gagasan Utama dalam Artikel 

Hasil penelitian tes siklus II membaca artikel aspek menemukan gagasan 

utama dalam artikel dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Tes Aspek Menemukan Gagasan Utama dalam Artikel I 

No. Artikel Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Artikel 1 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

40 

30 

20 

10 

1 

13 

20 

0 

40 

390 

400 

0 

4,8 

47 

48,2 

0 

830/34/40 

x 100 = 

61,02 

Kategori 

cukup 

Jumlah 34 830 100  

 

 Pada tabel 11. di atas menunjukan kategori perolehan nilai dari hasil 

menemukan gagasan utama pada dua artikel. Artikel pertama menunujukkan bahwa 

keterampilam membaca artikel aspek menemukan gagasan utama dalam artikel untuk 

kategori sangat baik dengan skor 40 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 4,8 %. Kategori 
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baik dengan skor 30 dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 47 %. Siswa tersebut mampu 

menemukan gagasan utama secara tepat namun tidak lengkap, hanya inti gagasan 

saja. Kategori cukup dengan skor 20 dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 48,2 %. 

Siswa tersebut mampu menemukan gagasan utama, tetapi  kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan isi artikel. Sudah tidak ada siswa yang mendapatkan kategori kurang 

atau sebesar 0 %. Jadi nilai rata-rata secara klasikal membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel untuk aspek menemukan gagasan utama dalam artikel 

pada artikel pertama siklus II sebesar 61,02 yaitu dengan kategori baik. Rata-rata nilai 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel untuk aspek menemukan 

gagasan utama dalam artikel pada artikel pertama siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 19,5 % dibanding dengan nilai rata-rata pada siklus I. 

Tabel 12. Hasil Tes Aspek Menemukan Gagasan Utama dalam Artikel II 

No. Artikel Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Artikel 2 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

40 

30 

20 

10 

23 

5 

6 

0 

920 

150 

120 

0 

77,3 

12,6 

10,1 

0 

1190/34/40 

x 100 = 

87,5 

Kategori 

sangat baik 

Jumlah 34 1190 100  

 

Pada tabel 12 tersebut menunjukan bahwa keterampilam membaca artikel 

pada artikel kedua aspek menemukan gagasan utama dalam artikel untuk kategori 
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sangat baik dengan skor 40 dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 77,3 %. Kategori baik 

dengan skor 30 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 12,6 %. Siswa tersebut mampu 

menemukan gagasan utama secara tepat namun tidak lengkap, hanya inti gagasan 

saja. Kategori cukup dengan skor 20 dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 10,1 %. Sudah 

tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang atau sebesar 0%. Jadi 

nilai rata-rata secara klasikal membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel untuk aspek menemukan gagasan utama dalam artikel pada artikel kedua 

siklus II sebesar 87,5 yaitu dengan kategori sangat baik. Rata-rata nilai membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel untuk aspek menemukan gagasan 

utama dalam artikel pada artikel kedua siklus II mengalami peningkatan sebesar 

12.83 % dibanding dengan nilai rata-rata pada siklus I. 

 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Membaca Artikel Aspek Menuliskan Kembali Isi Artikel 

Sesuai Gagasan yang Ditemukan 

Penelitian membaca artikel aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai 

gagasan yang ditemukan ditekankan pada ketepatan penjabaran gagasan sesuai 

dengan gagasan dalam artikel. Hasil penelitian tes membaca artikel aspek menuliskan 

kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan dapat dilihat pada tabel 10. 

 

 

 



138 

 

Tabel 13. Hasil Tes Membaca Artikel Aspek Menuliskan Kembali Isi 

Artikel sesuai Gagasan yang Ditemukan 

No. Kategori 
Skor 

Mak. 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

2 

 

24 

 

8 

 

0 

 

40 

 

360 

 

80 

 

0 

8,3 

 

75 

 

16,7 

 

0 

480/34/20 x 100 

= 70,58 

 

Kategori baik 

Jumlah 34 480 100  

 

Pada tabel 13 di atas menunjukan bahwa keterampilam membaca artikel aspek 

menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan untuk kategori sangat 

baik dengan skor 20 dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 8,3 %. Siswa tersebut sudah 

mampu menuliskan kembali gagasan utama yang ditemukan dalam artikel dengan 

tepat dan lengkap. Kategori baik dengan skor 15 dicapai oleh 24 siswa atau sebesar 

75 %. Siswa tersebut mampu menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan dengan tepat. Jadi nilai rata-rata secara klasikal menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang ditemukan sebesar 70,58 yaitu dalam kategori baik. Rata-

rata nilai membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel untuk aspek 

menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan mengalami 

peningkatan sebesar  12.94 % dibanding dengan nilai rata-rata pada siklus I. 
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Pada siklus I ini siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

sebanyak 3 siswa atau sebesar 10,6 %, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik sebanyak 23 siswa atau sebesar 69,3 %, siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup sebanyak 7 siswa atau sebesar 18,05 %, siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang sebanyak 1 siswa atau sebesar 2,05 %. Adupun perolehan 

rata-rata tiap aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 14. Rata-rata Perolehan Nilai tiap Aspek Pada Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Kategori Nilai Rata-rata 

1. 

 

2. 

Menemukan gagasan utama dalam artikel 1 

Menemukan gagasan utama dalam artikel 2 

Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan 

Cukup 

Sangat baik  

Baik  

61,2 

87,5 

70,58 

Jumlah Baik  73,09 

Pada tabel 14. di atas dapat diambil simpulan bahwa keterampilan siswa 

dalam membaca artikel pada siklus I mengalami peningkatan dan berkategori baik. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk membaca artikel pada 

siklus II sebesar 73,09. Dalam penilaian aspek menemukan gagasan utama dalam 

artikel 1 mencapai rata-rata 61,2 dan berkategori cukup, sedangkan aspek 

menemukan gagasan utama dalam artikel 2 mencapai rata-rata 87,5 dan berkategori 

sangat baik. Aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan 

dalam penelitian ini mencapai rata-rata 70,58  dan berkategori baik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 
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dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel siklus II sudah menunjukan 

kategori baik dan sudah mencapai target maksimal pencapaian nilai rata-rata kelas 

sebesar 70. Hal ini menunjukanbahwa terjadi peningkatan nilai dalam setiap siklus 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel telah berhasil meningkatkan keterampilan siswa kelas 

IXC SMP 1 Jiken Kabupaten Blora dalam membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel. 

 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Belajar Siswa setelah dilakukan Pembelajaran 

Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama dari 

Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel 

Perubahan perilaku belajar siswa pada siklus II diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan selama pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel berlangsung. Bentuk  alat ukur yang digunakan dalam tenik nontes 

berupa deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Hasil nontes siklus II dijelaskan pada uraian berikut ini. 
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4.1.2.3.1 Deskripsi Perilaku Ekologis 

Deskripsi perilaku ekologis dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel berlangsung.  Dalam 

pelaksanaannya, pengambilan data dibantu tiga orang observer. Melalui deskripisi 

perilaku ekologis, dapat dideskripsikan beberapa perilaku siswa. Objek sasaran yang 

diamati terangkum dalam delapan pernyataan meliputi perilaku siswa baik positif 

maupun negatif yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus II deskripsi perilaku ekologis yang dilakukan peneliti adalah 

dengan mendeskripsikan beberapa perilaku siswa selama pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel, sebagian besar siswa telah siap 

mengikuti pembelajan. Hal ini terlihat pada siswa yang duduk dengan rapi dan tenang 

di bangku masing-masing dan lebih antusias mengikuti pembelajaran dibanding pada 

siklus I. 
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Pada saat guru memberikan penjelasan tentang materi seluruh siswa 

mendengarkan dengan penuh konsentrasi, suasana kelas pun menjadi kondusif. 

Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Keaktifan siswa telah mengalami peningkatan dibandingkan 

siklus I. Siswa sudah aktif merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru dan 

menanyakan suatu hal yang kurang dipahami.  

Saat dikusi kelompok berlangsung siswa aktif bekerja sama antaranggota 

kelompok. Siswa konsentrasi membaca artikel yang telah disediakan guru. Mereka 

membaca artikel secara bergantian, sehingga semua siswa dapat membaca artikel 

tersebut. Aktifitas siswa saat melakukan metode CIRC sudah berjalan baik dan sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Siswa sudah paham dan mampu 

menangkap instruksi dari guru dengan baik. Siswa yang semula pasif menunjukan 

peningkatan dan menjadi lebih aktif. 

Siswa tampak serius menemukan gagasan utama dalam artikel yang 

disediakan guru. Keseriusan siswa dalam menulis kembali isi artikel juga lebih 

meningkat, siswa sudah bisa berkonsentrasi dalam menulis kembali isi artikel sesuai 

gagasan yang ditemukan. Kendala yang dialami siswa pada siklus I yakni 

keterbatasan waktu sudah teratasi pada siklus II yakni dengan cara siswa lebih fokus 

dan konsentrasi pada saat menulis kembali isi artikel susuai gagasan yang ditemukan. 

Dalam permainan media tempel siswa lebih antusias dan bersemangat. Siswa 

yang tadinya bingung mengenai aturan permaianan sudah paham dan dapat mengikuti 
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permainan dengan baik. keseriusan siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai 

akhir. Kendala yang terjadi pada siklus I adalah siswa yang kurang paham mengenai 

aturan permainan, jadi dalam permainan masih terpotong-potong untuk instruksi. 

Namun pada siklus II kendala tersebut sudah bisa ditanggulangi. Siswa yang lebih 

konsentrasi dan aktif bertanya apabila mengalami kesulitan menjadi kunci untuk 

memperpaiki kendala pada siklus I tersebut. 

Pembelajaran berakhir dengan baik dan lancar. Siswa mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel dengan baik dan antusias. Kesenangan mereka terpancar dari ekspresi 

mereka ketika mengikuti pembelajaran dan ketika pembelajaran berakhir. Siswa 

menginginkan supaya setiap pembelajaran disertai dengan permainan sehingga 

mereka lebih senang karena dapat belajar sambil bermain. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa metode CIRC dan permainan media tempel dapat membantu siswa memahami 

materi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. 

 

4.1.2.2.2 Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan pada siklus II adalah catatan harian siswa dan 

catatan harian guru. Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 
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dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

 

4.1.2.2.2.1 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa dibagikan oleh peneliti pada akhir pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel. Catatan harian siswa diisi secara individual oleh semua siswa kelas IX 

C. Catatan harian siswa memuat perasaan, kesulitan, dan saran siswa terhadap 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel berlangsung. 

Berdasarkan catatan harian siswa yang telah diisi oleh siswa pada siklus II 

dapat disimpulkan bahwa hampir  siswa tertarik dan senang dengan cara mengajar 

guru menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

dan teknik permainan media tempel. Siswa merasa lebih mudah menemukan gagasan 

utama dalam artikel karena mereka lebih antuasias dan kemauan mereka meningkat 

untuk membaca artikel yang disediakan guru. 

Selain itu pada permainan media tempel siklus II, siswa sangat senang dan 

antusasme siswa lebih meningkat. Siswa sudah lebih paham mengenai aturan 
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permainan media tempel sehingga permainan dapat berjalan dengan baik dan sangat 

menyenangkan. Seperti kata siswa x, “Permainan sangat seru, asik sekali”. 

Setelah mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel siswa berpendapat bahwa 

pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa. 

Selain itu, sebagian besar siswa memberikan saran supaya guru menggunakan media 

pembelajaran dalam setiap pembelajaran agar pembelajaran lebih baik, menarik, dan 

menyenangkan. 

 

4.1.2.2.2.2 Catatan Harian Guru 

Catatan harian guru diisi oleh guru pada saat pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

selesai. Catatan harian guru memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal 

yang terjadi dalam pembeljaran, seperti kesiapan, keaktivan, tanggapan, perilaku 

siswa, dan suasana kelas selama mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Dari catatan harian guru pada siklus II dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 
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Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel sudah berjalan lebih baik dan penuh konsentrasi dibanding siklus I. 

Suasana kelas lebih tenang, tertib, dan kondusif. Proses pembelajaran pada siklus II 

terlihat lebih rapi dan lancar, siswa dapat mengendalikan diri dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan pula dari hasil tes membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel pada siklus II yang diperoleh siswa 

meningkat. 

 

4.1.2.2.3 Sosiometri 

Sosiometri diisi oleh siswa setelah pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus II selesai. 

Pengisian sosiometri dilakukan sebagai instrument penjaring data yang digunakan 

untuk meneliti hubungan sosial siswa. Dalam penelitian ini, sosiometri dilakukan 

antaranggota kelompok untuk menilai kinerja teman kelompoknya. 

Sosiometri digunakan untuk mengetahui (1) siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok; (2) siswa yang pasif dan sulit bekerja sama 

dalam kelompok; (3) siswa yang suka mengganggu anggota kelompok yang lain; dan 

(4) siswa yang paling rajin dan semangat dalam diskusi kelompok. Pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 
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media tempel pada kelas IX C dibagi menjadi enam kelompok diskusi yang 

beranggotakan 5 sampai 6 siswa secara heterogen. Enam kelompok diskusi tersebut 

yaitu kompas, republika, suara merdeka, sindo, tempo, dan jawa pos. Berdasarkan 

hasil sosiograf pada siklus I, dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

R7 = 2               R30 = - 

R8 = -                R34 = 3 

R12 = - 

Siswa paling aktif R34 

 3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

R7 = -               R30 = 2 

R8 = -               R34 = - 

R12 = 3 

   Siswa yang suka mengganggu R12 

 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

R8 

R7 R30 

R34 

R12 

R8 

R7 R30 

R34 

R12 R8 

R7 R30 

R34 

R12 

R8 

R7 R30 

R34 

R12 
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R7 = -               R30 = 1 

R8 = 1              R34 = 1 

R12 = 3 

Siswa paling pasif R12                                                          

R7 = 2               R30 = - 

R8 = -                R34 = 3 

R12 = - 

Siswa paling rajin dan semangat R34 

Bagan 8. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Jawa Pos 

Berdasarkan bagan 8. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R34, sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R12. Siswa yang suka menggangu tim dalam 

kelompok diskusi adalah R12, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R34. Berdasarkan keterangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa R34 merupakan siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam 

kelompok diskusi dibandingkan anggota kelompok yang lain, sedangkan R12 

merupakan siswa yang paling pasif diantara anggota kelompok yang lain. Dengan 

demikian, R12 perlu mendapatkan perhatian khusus dan diberikan pengarahan agar 

dapat lebih aktif dan tidak mengganggu anggota kelompok yang lain.  

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

 

 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

 

R5 

R32 R9 

R23 R10 

R16 

R5 

R32 R9 

R23 R10 

R16 
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Bagan 9. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Sindo 

Berdasarkan bagan 9. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R16, sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R9 Siswa yang suka menggangu tim dalam 

kelompok diskusi adalah R23, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R16. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa R16 merupaka 

siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam kelompok diskusi dibandingkan anggota 

R5  =   2             R16 = 4 

R9  =   -             R23  = - 

R10  =  -            R32  = - 

Siswa paling aktif R16 

R5  = -               R16 = - 

R9  = -               R23  = 5 

R10  = 1            R32  = - 

Siswa yang suka mengganggu R 23 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

R5  = -               R16 = - 

R9  = 5              R23  = 1 

R10  = -             R32  = - 

Siswa paling pasif R9                                                           

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

R5  = 2              R16 = 4 

R9  = -               R23  = - 

R10  = -             R32  = - 

Siswa paling rajin dan semangat R16 

R5 

R32 R9 

R23 R10 

R16 

R5 

R32 R9 

R23 R10 

R16 
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kelompok yang lain, sedangkan R9 merupakan siswa yang paling pasif diantara 

anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, R9 perlu mendapatkan perhatian 

khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak mengganggu 

anggota kelompok yang lain.  

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

 

 

R15  =   -            R24 = - 

R19  =   1           R26  = 3 

R21  =  1            R31  = 1 

Siswa paling aktif R26 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

 

R15  =   2            R24 = 4 

R19  =   -             R26  = - 

R21  =  -              R31  = - 

Siswa yang suka mengganggu R 24 

 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

 

R15 

R31 R21 

R26 R19 

R24 

R15 

R31 R21 

R26 R19 

R24 

R15 

R31 R21 

R26 R19 

R24 

R15 

R31 R21 

R26 R19 

R24 
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Bagan 10. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Suara Merdeka 

Berdasarkan bagan 10. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R26, sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R24 Siswa yang suka menggangu tim dalam 

kelompok diskusi adalah R24, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R26. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa R26 merupaka 

siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam kelompok diskusi dibandingkan anggota 

kelompok yang lain, sedangkan R24 merupakan siswa yang paling pasif diantara 

anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, R24 perlu mendapatkan perhatian 

khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak mengganggu 

anggota kelompok yang lain. 

R15  =  2            R24 = 3 

R19  =  -             R26  = 1 

R21  =  -             R31  = - 

Siswa paling pasif R24                                                           

R15  =  1            R24 = 1 

R19  =  1            R26  = 3 

R21  =  -             R31  = 1 

Siswa paling rajin dan semangat R26 

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

 

 

R3 

R33 R4 

R29 R6 

R25 

R3 

R33 R4 

R29 R6 

R25 
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Bagan 11. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Tempo 

 

R3  =  4            R25 = 2 

R4  =  -             R29  = - 

R6  =  -             R33  = - 

Siswa paling aktif R3 

 

R3  =   -            R25 = - 

R4  =   3           R29  = 1 

R6  =  -            R33  = 2 

Siswa yang suka mengganggu R4 

 

2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

 

 

R3  =  -            R25 = - 

R4  =  -            R29  = 5 

R6  =  1            R33  = - 

Siswa paling pasif R29                                                           

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

 

 

 

R3  =  5           R25 = 1 

R4  =   -           R29  = - 

R6  =  -            R33  = - 

Siswa paling rajin dan semangat R3 

R3 

R33 R4 

R29 R6 

R25 

R3 

R33 R4 

R29 R6 

R25 
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Berdasarkan bagan 11. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R3, sedangkan siswa yang paling 

pasif dan sulit bekerja sama yaitu R29 Siswa yang suka menggangu tim dalam 

kelompok diskusi adalah R4, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat dalam 

kelompok diskusi adalah R3. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa R3 merupaka 

siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam kelompok diskusi dibandingkan anggota 

kelompok yang lain, sedangkan R29 merupakan siswa yang paling pasif diantara 

anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, R29 perlu mendapatkan perhatian 

khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak mengganggu 

anggota kelompok yang lain. 

1. Siswa paling aktif 

 

 

 

 

R1 = -                R22 = 22 

R2 = -                R27 = 3 

R13 = - 

Siswa paling aktif R22 

3. Siswa yang suka mengganggu 

 

 

 

R1  = -                 R22 = - 

R2  = 1                R27 = - 

R13 = 4 

   Siswa yang suka mengganggu R13 

 

 

R22 

R27 R2 

R1 

R13 
R22 

R27 R2 

R1 

R13 
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2. Siswa paling pasif 

 

 

 

 

 

R1  = -                 R22 = - 

R2  = 3                R27 = - 

R13 = 2 

Siswa paling pasif R2                                                         

4. Siswa paling rajin dan semangat 

 

 

 

 

R1  = 1                R22 = 1 

R2  = -                R27 = 3 

R13 = - 

Siswa paling rajin dan semangat R27 

Bagan 12. Hasil Sosiograf Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

Kelompok Republika  

Berdasarkan bagan 11. dapat dipaparkan bahwa siswa yang paling aktif dan 

mudah bekerja sama dalam kelompok diskusi yaitu R22, sedangkan siswa yang 

paling pasif dan sulit bekerja sama yaitu R2. Siswa yang suka menggangu tim dalam 

kelompok diskusi adalah R13, sedangkan siswa yang paling rajin dan semangat 

dalam kelompok diskusi adalah R27. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa R22 merupakan 

siswa paling aktif, rajin dan semangat dalam kelompok diskusi dibandingkan anggota 

kelompok yang lain, sedangkan R2 merupakan siswa yang paling pasif diantara 

anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, R2 perlu mendapatkan perhatian 

R22 

R27 R2 

R1 

R13 R22 

R27 R2 

R1 

R13 
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khusus dan diberikan pengarahan agar dapat lebih aktif dan tidak mengganggu 

anggota kelompok yang lain. 

 

4.1.2.2.4 Wawancara 

Kegiatan wawancara siklus II dilakukan setelah pembelajaran selesai dan 

memperoleh nilai tes membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel siswa 

siklus II. Pada saat pelaksanaan wawancara, siswa sudah tidak canggung lagi seperti 

pada siklus I. Hal ini dikarenakan siswa telah merasa dekat dengan guru dan sudah 

terbiasa dengan model dan media yang digunakan.  

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui 

tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Pertanyaan yang 

diajukan pada siswa saat diwawancarai antara lain: wawancara antara lain: (1) 

perasaan siswa saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan; (2) 

pendapat siswa tentang metode CIRC dan permainan media tempel; (3) kesan siswa 

saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; (4) kesulitan yang 

dirasakan siswa dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel; dan (5) saran 
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terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel. 

Hasil wawancara terhadap tiga siswa yang termasuk dalam kategori sangat 

baik, cukup, dan kurang menyatakan bahwa siswa sangat senang dan berminat 

terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. “Permainan media tempel sangat bagus, karena 

dapat menumbuhkan imajinasi dan semangat belajar”, begitu ujar siswa A yang 

mendapatkan nilai sangat baik.  

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori sangat baik menyatakan bahwa 

siswa tersebut merasa senang dengan cara mengajar guru menggunakan metode 

CIRC dan permainan media tempel. siswa menyatakan bahwa penjelasan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran mudah dipahami, sehingga siswa tertarik dan dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Saran yang diberikan siswa tersebut terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel dapat diterapkan oleh guru lain, sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan membosankan. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori cukup mengemukakan bahwa 

siswa tersebut tertarik dan senang mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 
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Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

pnjelasan dari guru mudah dipahami dan membuat siswa bersemangat. 

Pada pembelajaran siklus II, sudah tidak ada siswa yang mengalami kesulitan 

pada saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama. Siswa 

justru merasa mudah dan senang mengikuti pembelajaran, hal itulah yang menambah 

semngat siswa dalam belajar. Ketiga siswa yang diwawancarai mengatakan bahwa 

media tempel yang digunakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dapat membantu siswa dan memacu semangat siswa. 

 

4.1.2.2.5 Dokumentasi Foto 

Hasil penelitian berupa dokumentasi foto sebagai bukti visual terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Pengambilan dokumentasi foto menggunakan 

camera digital olympus 10.0 megapixels. Dalam pelaksanaannya peneliti dibantu 

oleh satu rekan peneliti. 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu (1) 

kegiatan awal pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel; (2) aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran; (3) aktivitas siswa 

saat melakukan diskusi dalam kelompoknya; (4) aktivitas siswa saat melakukan 
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permainan media tempel; (5) aktivitas guru saat memberikan motivasi kepada siswa; 

dan (6) aktivitas siswa saat menulis kembali isi artikel. Deskripsi hasil dokumentasi 

foto pada siklus I adalah sebagai berikut. 

   

   

Gambar 9. Kegiatan Awal Pembelajaran Membaca untuk Menemukan 

Gagasan Utama dalam Artikel 

Pada gambar 9. tersebut menunjukan kegiatan awal pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

pada siklus II. Pada kegiatan ini guru memberikan salam pembuka dan mengecek 

kehadiran siswa, guru juga mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran 
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membaca untuk menemukan gagasan utam dalam artikel. Selain itu, guru 

mengadakan apresepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai pembelajarn pada 

siklus I. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat yang diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel. 

Pada gambar 9. tersebut pada dasarnya kegiatan awal pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

berjalan dengan baik, namun terlihat beberapa siswa melakukan perilaku negative. 

Pada saat guru mrngadakan apresepsi, hampir semua siswa mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

    

    

 Gambar 10. Aktivitas Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran 
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Pada gambar 10. di atas menunjukan aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel berlangsung pada siklus II. Pada kegiatan ini, guru 

dan siswa bertanya jawab tentang materi membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel, kesulitan, dan hal apa saja yang kurang jelas yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel pada siklus I. 

Kemudian, guru menjelaskan kembali mengenai permainan media tempel. Hal ini 

bertujuan agar siswa memiliki lebih paham mengenai pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Pada gambar 8. di atas terlihat siswa sangat antusias dan senang mengikuti 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel. 
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Gambar 11. Aktivitas Siswa saat Melakukan Diskusi Kelompok 

Pada gambar 11. tersebut menunjukan aktivitas siswa saat melakukan diskusi 

kelompok menemukan gagasan utama dalam artikel dari dua buah artikel yang telah 

disediakan guru. Sebagian besar siswa dalam kelompok diskusi sudah melakukan 

tugasnya dengan baik, yaitu saling membantu apabila terdapat teman yang kesulitan, 

semangat, dan aktif. Pada siklus II ini, siswa sudah bekerjasama dengan anggota 

kelompok yang lain dengan baik. Siswa sudah serius diskusi dengan kelompoknya 

dan sudah tidak ada siswa yang asyik bermain dengan teman satu kelompoknya dan 

tidak segera mengerjakan tugas.  Hal ini menunjukan aktivitas siswa saat melakukan 

diskusi kelompok pada siklus II lebih baik daripada aktivitas siswa saat diskusi 

kelompok siklus I. 
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Gambar 12. Aktivitas Siswa saat Menulis Kembali Isi Artikel 

Setelah siswa menemukan gagasan utama dalam artikel, siswa menuliskan 

kembali isi artikel menggunakan kata-kata sendiri. Sebagian besar siswa sudah 

paham mengenai instruksi guru, sehingga siswa dapat mengerjakan dengan baik. 

Selain itu, sudah tidak ada siswa yang menganggu teman yang sedang mengerjakan 

pekerjaannya. 
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Gambar 13. Aktivitas Siswa saat Melakukan Permainan Media Tempel 

Pada gambar 13. di atas menunjukan aktivitas siswa dalam permainan media 

tempel. Setelah siswa melakukan diskusi dan menemukan gagasan utama dan 

menuliskan kembali isi artikel yang dibacanya, kemudian sesuai nomor siswa yang 

dipanggil perwakilan dari kelompok melakukan permainan media tempel. seperti 

pada siklus I, siswa menemukan potongan kata yang telah disediakan guru lalu 

ditempelkan dan disusun sehingga menjadi satu kalimat gagasan utama yang utuh. 

Sebagian besar siswa antuasis dan sangat senang mengikuti permainan ini. Anggota 

kelompok yang tidak terpilih member semangat pada anggota kelompoknya dan 
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memberikan tepuk tangan. Pada kegiatan ini hampir semua siswa sudah paham 

mengenai aturan permainan.  

   

   

Gambar 14. Aktivitas Guru saat Memberikan Motivasi Kepada Siswa 

Pada gambar 14. di atas menunjukan aktivitas guru saat memberikan motivasi 

kepada siswa. Kelompok yang mendapatkan hasil dipersilahkan maju ke depan dan 

diberi penghargaan dari guru. Guru menyampaikan penguatan pada kelompok terpilih 

sekaligus memberi contoh pada siswa lain. Selain itu, guru juga memberikan nasihat 

supaya siswa tidak malu bertanya karena hal itulah yang membuat pemahaman siswa 

pada siklus I sangat kurang. 
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4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel yang dilakukan guru pada siklus II sudah dapat 

diikuti dengan baik oleh siswa. Pemebalajaran siklus II berlangsung lebih baik 

debanding siklus I, siswa terlihat lebih konsentrasi dan tenang dalam mendengarkan 

penjelasan dari guru. Hal ini karena siswa sudah terbiasa menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel. 

Hasil tes membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel menunjukan peningkatan pada tiap aspeknya. Nilai 

rata-rata kelas pada pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel dari seluruh aspek penilaian berdasarkan 

hasil tes pada siklus II mencapai 73,09, sedangkan pada siklus I nilai rata-rata yang 

dicapai adalah 54,3. Hal ini menunjukan bahwa pencapaian nilai rata-rata klasikal 

telah mencapai batas nilai 70. 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto selama pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 
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and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus II, hanya 

ada beberapa siswa yang berperilaku negatif. Pada dasarnya sebagian besar siswa 

merespon positif terhadap pembelajaran yang dilakukan peneliti. Siswa sudah 

memahami materi pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel. Respon siswa terhadap metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel sangat baik. Hampir semua 

siswa merasa senang dan tertarik dengan penggunaan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Penggunaan media tempel pada siklus I belum bisa berjalan lancar, siswa 

masih bingung dan belum paham mengenai aturan permainan. Hal ini dikarenakan 

siswa yang malu bertanya apabila instruksi guru kurang jelas. Walaupun demikian, 

siswa tetap senang dan antusias mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Pada pembelajaran siklus II, siswa sudah paham mengenai aturan 

permainandan dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

dengan baik. Siswa sungguh-sungguh dan konsentrasi selama mengikuti 

pembelajaran. Permaianan media tempel pada siklus II juga sudah dapat berjalan 

dengan baik dan sangat menyenangkan. Situasi dan suasana dilingkungan belajar juga 
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lebih terkendali. Siswa sudah tidak terlihat bergurau, melamun, dan mengganggu 

teman lain  seperti pada siklus I. 

Kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel pada siklus II tetap dilakukan secara berkelompok seperti dalam metode 

CIRC. Siswa saling membantu dan berdiskusi bertukar pikiran, tetapi siswa tetap 

mengerjakan tugas secara individu. Hal ini dapat memupuk sifat kerjasama yang baik 

dan saling membantu antaranggota kelompok. 

Pada saat siswa menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditentukan, secara keseluruhan siswa telah mampu menuliskan dengan baik dan 

sesuai instruksi guru. Selain itu, dengan diterapkannya pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dan dapat belajar sambil bermain. Hal 

itulah yang menumbuhkan semangat dan ketertarikan siswa terhadap bacaan berupa 

artikel dan pembelajaran membaca. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel telah 

berhasil, sehingga tidak perlu dilakukan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu proses pembelajaran, peningkatan 

keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel, dan perilaku 
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siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Jiken setelah mengikuti pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel 

Proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan ke arah positif. Pada siklus I, belum terlalu siap menerima pembelajaran, 

siswa masih bingung mengenai kehadiran peneliti sebagai guru dikelas. Selain itu, 

siswa belum terfokus pada pertanyaan-pertanyaan pancingan mengenai materi yang 

diberikan guru.  

Pada kegiatan inti siswa sudah cukup antusias dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Hanya saja siswa masih kurang paham mengenai model dan permainan 

media tempel yang digunakan. Dalam permainan media tempel siswa aktif dan sangat 

antusias mengikuti permainan. Siswa dengan semangat mencari potongan kata dan 

ditempelkan pada kain flanel yang disediakan guru. Semua siswa mengikuti kegiatan 

inti dengan baik. Namun ada beberapa hal yang kurang mereka pahami mengenai 

aturan permainan media tempel, hal ini mengakibatkan beberapa siswa tampak 

bingung ketika proses pembelajaran berlangsung. 



169 

 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

kesiapan siswa belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan 

nilai pada siklus I yang belum memenuhi target pencapaian.  

Bardasarkan hasil nontes pada siklus I yang kurang memuaskan tersebut dan 

melihat masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan siklus I, dijadikan dasar 

guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II. Seperti halnya  siklus I, 

pada pelaksanaan siklus II guru masi terfokus pada peningkatan keterampilan 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel. 

Berdasarkan data nontes siklus II, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

kesiapan siswa sudah baik dan menujukan peningkatan dibanding siklus I. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil perolehan nilai pada siklus II yang sudah mencapai 

target indikator kinerja. Peningkatan tersebut juga terlihat pada perilaku siswa yang 
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sudah lebih baik. Siswa yang duduk dibangku belakang yang semula melamun atau 

mengganggu teman pada siklus II sudah dapat teratasi. Hanya tampak beberapa siswa 

yang kurang konsentrasi namun tidak mengganggu teman lain. Selain itu dapat pula 

diamati pada gambar siklus I dan siklus II berikut ini. 

    

    

Gambar 14. Proses Pembelajaran Siklus I 

Pada gambar 14 terlihat siswa masih bingung mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel, siswa juga belum memahami aturan permaianan media tempel. Hal ini 

mengakibat proses pembelajaran pada siklus I kurang maksimal. 
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Gambar 15. Proses Pembelajaran Siklus II 

Pada gambar 15 tersebut  siswa sudah tampak rapi dan konsentrasi mengikuti 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Siswa sudah paham mengenai aturan permainan 

media tempel, sehingga permainan media tempel berjalan dengan lancar dan sangat 

menyenangkan.  

Berdasarkan catatan harian siklus II,  kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

pada siklus I sudah teratasi. Artikel pada siklus I yang memiliki tema yang kurang 

diminati siswa sudah diganti dengan artikel dengan tema yang lebih mudah dipahami 
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siswa. Siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kesiapan siswa lebih 

matang, keaktivan mereka pun lebih baik dibanding siklus I. Siswa sudah  paham 

mengenai metode CIRC dan permainan media tempel. Antusiasme dan semangat 

siswa terlihat jelas pada permainan media tempel, siswa aktif mengikuti permainan. 

Siswa juga bersungguh-sungguh dalam menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan 

yang telah ditemukan sehingga kendala waktu yang dialami pada pembelajaran 

sebelumnya dapat teratasi.  

Bardasarkan hasil siklus II dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

pada siklus II sudah berjalan dengan baik, proses pembelajaran berjalan lancar dan 

tertib serta menyenangkan. 

 

4.2.2  Peningkatan Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

dari Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan siswa kelas IX C dalam 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel meningkat setelah 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Peningkatan keterampilan membaca untuk 
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menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siswa kelas XI C 

SMP Negeri 1 Jiken dapat dilihat pada tabel 15 berikut. 

Tabel 15. Peningkatan Keterampilan Membaca untuk Menemukan 

Gagasan Utama Menggunakan Metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan Teknik 

Permainan Media Tempel 

No. Aspek Penilaian 

Rata-rata Peningkatan 

S I S II 

S I-S II 

Peningkatan 

skor 

Persentase 

(%) 

1. Menemukan gagasan utama 

dalam artikel I 
41,1 61,02 19,92 19,5 

Menemukan gagasan utama 

dalam artikel II 
67,6 87,5 19,9 12,8 

2. Menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan 

54,4 70,58 16,18 12,95 

Nilai rata-rata 54,4 73,09 18,69 14,65 

     

Pada tabel 15 tersebut menunjukan bahwa keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 13,33 %, yaitu dari nilai rata-rata 

kelas pada siklus I sebesar 54,4 menjadi 73,09 pada siklus II dan sudah melampaui 

target pencapaian sebesar 70. 
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Aspek menemukan gagasan utama dalam artikel pertama mengalami 

peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata kelas 41,1 meningkat sebesar 19,5 % 

menjadi 61,2 pada siklus II. Peningkatan ini disebabkan karena pada siklus II siswa 

sudah paham mengenai penggunaan metode dan lebih konsentrasi menemukan 

gagasan utama dalam artikel. 

Aspek menemukan gagasan utama dalam artikel kedua mengalami 

peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata kelas 67,6 meningkat sebesar 12,8 % 

menjadi 87,5 pada siklus II. Peningkatan ini disebabkan karena pada siklus II selain 

siswa sudah paham mengenai penggunaan metode dan lebih konsentrasi menemukan 

gagasan utama dalam artikel, artikel yang digunakan guru sebagi media pembelajaran 

mudah dipahami siswa dan memili tema yang tidak rumit. 

Aspek menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan 

mengalami peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata kelas 54,4 meningkat sebesar 

12,95 % menjadi 70,58 pada siklus II. Peningkatan ini disebabkan karena pada siklus 

II siswa sudah mampu mengatasi keterbatasan waktu yang dialami pada siklus I 

dengan cara lebih konsentrasi dan fokus pada pekerjaannya. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel mengalami peningkatan 

sebesar sebesar 14,65 %, yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 54,4 

menjadi 73,09 pada siklus II. 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Belajar Siswa setelah dilakukan Pembelajaran 

Keterampilan Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama dalam 

Artikel dengan Metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan Teknik Permainan Media Tempel 

Peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel diikuti pula dengan adanya perubahan 

perilaku siswa pada siklus I ke siklus II. Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang 

kurang berminat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel. Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel, 

siswa banyak melakukan perilaku negatif yang mengganggu proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil nontes yang diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, 

catatan harian, sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I dapat 

disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dikatakan 

belum maksimal dan hasilnya belum memuaskan. Hasil deskripsi perilaku ekologis 

siswa pada siklus I masih terdapat perilaku siswa negatif pada saat mengikuti 

pembelajaran, siswa kurang konsentrasi, mengganggu teman, bermain, dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 



176 

 

Berdasarkan hasil nontes siklus I yang kurang memuaskan tersebut dan 

melihat masalah masalah yang muncul dalam pelaksanaan siklus I, dijadikan dasar 

bagi guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II. 

Berbeda dengan siklus I, pada pelaksanaan tindakan siklus II guru melakukan 

pemebelajaran masih terfokus pada peningkatan keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel, tetapi dengan artikel yang berbeda dan 

waktu menemukan kata-kata dalam permainan media tempel ditentukan. Alasan 

pemilihan tema yang berbeda karena pada siklus I siswa mengalami kesulitan dengan 

artikel yang digunakan dengnan alas an bacaan yang terlalu banyak dan tema article 

yang kurang diminati siswa. 

Berdasarkan data nontes pada siklus II dapat diketahui hasil deskripsi perilaku 

ekologis menunjukan adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik, 

karena terjadi peningkatan-peningkatan dalam jumlah setiap aspeknya. Pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel pada siklus II aspek 

perilaku negatif siswa sudah berkurang, sehingga kegiatan pembelajaran terlihat lebih 

serius dan tertib. 

Selama kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel berlangsung, tampak 

antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Keseriusan siswa dalam pembelajaran 

terus berlangsung sampai pada kegiatan refleksi. Perilaku negatif siswa juga 
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mengalami perubahan kearah perilaku positif, hal ini terlihat dari hasil deskripsi 

perilaku ekologis yang diperoleh dari siklus I siswa yang membuat corat-coret di 

kertas ulangan,mengganggu teman, dan berbicara sendiri berkurang dalam tindakan 

siklus II. Hal ini menunjukan telah terjadi penurunan perilaku negatif pada siklus II. 

 

4.2.4 Perbandingan Hasil Penelitian Ini dengan Kajian Pustaka 

Peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel merupakan satu prestasi yang patut dibanggakan. Sebelum dilakukan tindakan 

siklus I dan siklus II, keterampilan membaca siswa masih sangat kurang begitu pula 

kesadaran siswa untuk membaca yang sangat rendah. Setelah mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan 

media tempel, keterampilan membaca siswa meningkat. Dengan demikian dapat 

disimpulakan bahwa penggunaan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel sangat membantu siswa 

dalam meningkatkan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel. 

Metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel dapat meningkatkan keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel pada siswa. Pada siklus I rata-rata klasikal 

mencapai 55,9 dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 17,19 menjadi 
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73,09. Peningkatan keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel diposisikan sebagai pelengkap penelitian 

sebelumnya. Penelitian tersebut, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Indrawati 

(2006), Rochman (2006), Irawan (2007), Arofah (2008), Emiliya (2009), Sporer 

(2009), dan Kırmızi (2010). Penelitian yang dilakukan Indrawati (2006) dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Pemerolehan Bahasa Indonesia Ragam 

Tulis Siswa MI Ahliyah II Palembang melalui Strategi Kooperatif Integrasi Membaca 

dan Menulis. Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan dengan 

membandingkan hasil tes siklus I, tes siklus II dan tes siklus III.  Hasil tindakan tiga 

siklus tersebut adalah bahwa secara bertahap: (1) proses membaca meningkat dari 

rata-rata 55,4% pada Siklus 1 menjadi 65,21% pada Siklus 2 dan menjadi 78,25% 

dari yang ditagetkan 70%. Penelitian yang lain yaitu penelitian yang dilakukan 

Rochman (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Pemahaman untuk Menemukan Gagasan Utama dalam Pembelajaran 

Kontekstual Dengan Teknik Permainan Kuis Media Tempel Pada Siswa Kelas VIIA 

SMPN 3 Kendal Tahun Ajaran 2005/2006. Hasil tes prasiklus siswa hanya mencapai 

rata-rata 52,25%. Hasil tes siklus I rata-rata skor sebesar 66,50% atau meningkat 

14,25% dari prasiklus. Hasil tes tersebut belum memenuhi target yang ditentukan, 

sehingga dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus II rata-rata skor sebesar 72,50% 

dengan kategori cukup karena berada pada rentang skor 65-74. Penelitian lain yang 
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dilakukan Irawan (2007) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Mambaca Intensif 

untuk Menemukan Ide Pokok dan Permasalahan dalam Artikel dengan  Teknik Close 

Reading melalui Media Internet Classroom  pada Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 2 

Bae Kudus. Hasil penelitian ini menunjukan pada peningkatan keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan ide pokok dan permasalahan dalam artikel 

dengan teknik close reading melalui media internet classroom 66,75 pada siklus I 

dan meningkat sebesar 15,25 % yaitu menjadi 82 pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan Arofah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel melalui Metode Membaca Paragraf 

dengan Teknik Close Reading Pada Siswa Kelas X-A MA Al-Asror Semarang. Hasil 

penelitian ini menunjukan peningkatan keterampilan membaca pada siklus I sebesar 

69,4 dan meningkat pada siklus II sebesar 13,2 menjadi 82,6. Sementara itu, 

Emiliya(2009) mengadakan penelitian dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama melalui Metode Membaca 

Kalimat dengan Model CIRC Siswa Kelas VIIA MTs NU 06 Sunan Abinawa. Pada 

siklus I terjadi peningkatan sebesar 9,03% dengan nilai rata-rata 63,2 dan pada siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 14,55% dengan nilai rata-rata sebesar 77,75. 

Sporer (2009) dalam penelitian yang berjudul Improving Students' Reading 

Comprehension Skills: Effects Of Strategy Instruction and Reciprocal Teaching. Pada 

pengujian-pos dan tindak lanjut siswa intervensi mencapai skor lebih tinggi pada 

tugas-eksperimen dikembangkan pemahaman membaca dan menggunakan strategi 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFW-4SS8N92-2&_user=9358113&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=1372824067&_rdoc=71&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6021&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=d14ed1c4a7bf3b6117c1d3d5811f18a2
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daripada siswa kontrol yang menerima instruksi tradisional. Penelitian yang relevan 

lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kırmızi (2010) dalam penelitiannya 

yang berjudul Relationship between Reading Comprehension Strategy Use and Daily 

Free Reading Time menjelaskan bahwa adanya hubungan antara penggunaan strategi 

membaca pemahaman sehari-hari dan ketika membaca bebas antara 4 dan 5 siswa 

kelas pendidikan dasar. Hasilnya terdapat hubungan antara penggunaan strategi 

membaca pemahaman dan waktu yang diberikan setiap hari untuk membaca gratis. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel diposisikan sebagai pelengkap dari penelitian 

sebelumnya. Penggunaan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel dapat meningkatkan keterampilan siswa 

kelas IX C SMP Negeri 1 Jiken dalam membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran yang berjalan lancar 

dan tertib, begitu pula nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa yang mengalami 

peningkatan. Selain itu terjadi perubahan perilaku siswa ke arah positif, siswa 

menjadi senang membaca setelah dilakukan pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

selain itu, siswa juga terlihat lebih aktif, semangat, dan tertib dalam pembelajaran. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9853-5016P5K-10F&_user=9358113&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1372845967&_rdoc=24&_fmt=high&_orig=search&_cdi=59087&_sort=r&_st=1&_docanchor=&_ct=26884&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9358113&md5=e4812836d131699f1abd959612d6e259
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1) Proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

dan teknik permainan media tempel pada siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan ke arah positif. Pada siklus I, belum terlalu siap menerima 

pembelajaran, siswa masih bingung mengenai kehadiran peneliti sebagai guru 

dikelas. Selain itu, siswa belum terfokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai 

materi yang diberikan guru. Pada pembelajaran siklus II, dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yang 

berorientasi pada peningkatan kompetensi membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel kesiapan siswa sudah baik dan menujukan peningkatan 

dibanding siklus I. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan nilai pada 

siklus II yang sudah mencapai target indikator kinerja. Peningkatan tersebut juga 

terlihat pada perilaku siswa yang sudah lebih baik.  Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 
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Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel pada siklus II sudah 

berjalan dengan baik, proses pembelajaran berjalan lancar dan tertib serta 

menyenangkan. 

2) Pembelajaran keterampilan membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 

(CIRC) dan teknik permainan media tempel mempunyai pengaruh yang berarti 

dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam menemukan gagasn 

utama dalam artikel. Hasil hipotesis tindakan ini menunujukan adanya 

peningkatan nilai rata-rata siswa dalam membaca untuk menemukan gagasan 

utama. Hasil ini terlihat pada peningkatan hasil antara siklus I dan siklus II. Pada 

pembelajaran siklus I nilai rata-rata siswa adalah 54,4 dan dalam kategori kurang. 

Nilai rata-rata siswa setelah diberi tindakan pada siklus II adalah 73,09 dan 

berkategori baik. Peningkatan nilai rata-rata siswa setelah diberi tindakan siklus I 

dan siklus II sebesar 14,65 %. Peningkatan nilai tersebut berkaitan dengan 

keteranpilan siswa dalam membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel. Peningkatan yang sangat berarti dan memuaskan terjadi pada siklus II. 

3) Respon peserta didik terhadap pembelajaran keterampilan membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

sebagai salah satu pembelajaran baru dalam membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel sangat positif. Siswa mengalami perubahan perilaku dalam 
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pembelajaran ke arah positif. Perilaku tersebut yaitu siswa lebih antusias dan aktif 

mengikuti pembelajaran pada siklus II. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

selama proses pembelajaran, siswa lebih aktif merespon instruksi guru, dan siswa 

antusias mengikuti pembelajaran keterampilan membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Guru bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan cara mengajar yang mampu 

mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai. 

2. Guru bahasa Indonesia lebih kreatif dalam menentukan metode dan media 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

3. Siswa hendaknya lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia dan cabang ilmu lain sehingga dapat memperoleh hasil yang 

maksimal dan memuaskan. 
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Lampiran 1. RPP Siklus I  

 

RENCANA  PELAKSANAAN   PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

  

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Jiken 

Mata  Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas / Semester : IX  /  2 

Standar   Kompetensi : Membaca 

11. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca 

ekstensif, membaca intensif, dan membaca cepat 

Kompetensi  Dasar : 11.1 Menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku 

melalui kegiatan membaca ekstensif 

Waktu  : 4 X 40 Menit  ( 2  Pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku melalui kegiatan 

membaca ekstensif 

 

B. Materi  Pokok 

1. Artikel 

2. Gagasan utama artikel 

 

C. Metode, Teknik dan Media Pembelajaran  

Metode  : CIRC  

Teknik  : Ceramah, Tanya jawab, Penugasan 

Media  : teks bacaan dan media tempel 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Metode/Teknik 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyampaikan apresepsi dengan cara bertanya 

jawab dengan siswa mengenai kegemaran dan 

kemampuan siswa dalam membaca 

b. Guru menggali pengalaman siswa yang dapat dikaitkan 

dengan pembelajaran membaca 

c. Guru menyampakan tujuan dan manfaat pembelajaran 

membaca ekstensif 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

15 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. siswa dibimbing guru  menggali informasi yang 

berkaitan dengan artikel dan membaca ekstensif 

b. siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakuakan 

Elaborasi 

c. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa secara heterogen 

d. siswa membaca artikel yang telah disiapkan guru 

e. siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

CIRC 

 

 

 

 

 

55 

menit 
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setiap artikel  

f. siswa mendiskusikan dengan hasil identifikasi dengan 

teman kelompok 

g. siswa menulis hasil identifikasiannya 

Konfirmasi 

h. tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut 

yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan kata 

yang telah disiapkan oleh guru 

i. siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan 

menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai 

menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh 

 

 

 

 

 

NHT 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dibimbing guru menentukan kelompok dengan 

hasil terbaik 

b. Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

c. Guru memberikan penguatan serta motivasi pada siswa 

 

Tanya jawab 

Ceramah 

 

 

 

10 

menit 

 

Pertemuan 2 

No.  Kegiatan Metode/Teknik Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan awal 

a. Guru mengingatkan siswa kembali dengan 

 

Tanya jawab 

 

15 
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pembelajaran sebelumnya 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai 

pembelajaran sebelumnya dan kesulitan yang dialami 

siswa 

 

Ceramah  

menit 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dibimbing guru  menggali informasi dan 

mengingat pembelajaran sebelumnya 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Elaborasi 

c. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa secara heterogen 

d. Siswa membaca artikel yang telah disiapkan guru 

e. Siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada 

setiap artikel  

f. Siswa mendiskusikan dengan hasil identifikasi dengan 

teman kelompok 

g. Siswa menulis hasil identifikasiannya 

Konfirmasi 

h. Tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut 

yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan kata 

yang telah disiapkan oleh guru 

 

 

 

Tanya jawab  

 

 

 

CIRC 

 

 

 

 

 

 

 

NHT 

 

 

55 

menit 
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i. Siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan 

menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai 

menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh 

j. Dari hasil gagasan yang ditempelkan siswa diminta 

menuliskan kembali isi artikel yang telah dibaca 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dibimbing guru menentukan hasil tulisan terbaik 

b. Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

c. Guru memberikan penguatan serta motivasi pada siswa 

d. Siswa diminta menulis pendapatnya mengenai 

kegiatan pembelajaran membaca ekstensif untuk 

menemukan gagasan dari beberapa artikel dengan 

metode circ dan permainan media tempel 

 

Ceramah 

Tanya jawab 

 

10 

menit 

  

E.  Sumber  Pembelajaran dan Media 

     Sumber : Buku pelajaran 

Media : kertas kain planel tempel, Artikel 

 

F. Penilaian 

Indikator Penilaian 

Teknik Bentuk Instrument 

1. Siswa dapat menemukan gagasan 

utama dalam artikel 

Tes 

tertulis 

Jawaban 

singkat 

1. Apa gagasan utama dalam 

artikel tersebut? 
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2. Siswa mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan 

Tes 

tertulis 

Jawaban 

singkat  

2. Tuliskan kembali isi artikel 

tersebut dengan kalimatmu 

sendiri! 

  

 

Penilaian Individu Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

No. Aspek penilaian Nilai 

1. Menemukan gagasan utama dalam artikel 80  (@ 40) 

2. Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan  20 

 

Pedoman Penilaian Aspek Menemukan Gagasan Utama dari Beberapa Artikel 

No. Indikator 
Rentang 

skor 
Kategori Deskriptor 

1.  Artikel 1 31-40 

 

21-30 

 

11-20 

 

0-10 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi tidak tepat. 

Artikel 2 31-40 

 

21-30 

 

11-20 

 

0-10 

Sangat baik 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

Kurang  

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat. 

 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi tidak tepat. 
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Pedoman Penilaian Aspek Menuliskan Kembali Isi Artikel 

 

No. Indikator Rentang skor Kategori  Deskriptor 

2.  Menulis 

kembali isi 

artikel sesuai 

gagasan yang 

ditemukan 

16-20 

 

 

11- 15 

 

 

6-10 

 

 

0-5 

Sangat baik 

 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan tepat dan lengkap. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan dengan tepat. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi tidak tepat. 

 

 

Perhitungan Nilai Akhir : 

Nilai Akhir = 
 Perolehan skor 

Skor maksimum  
× skor ideal (100) 
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Nilai komulatif membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode 

CIRC dan teknik permainan media tempel 

No. Kategori  Skor  

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

  

  Blora ,……………. 

Mengetahui, 

Guru mata palajaran  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 Dra. Siti Ulfah Agestia Putri Nusantari 

196505051998022003 

 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Mardini, S.Pd. 

196407191987031006 

 

 

 

 

 

 



 

198 

 

Lampiran 2. RPP Siklus II 

 

RENCANA  PELAKSANAAN   PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

  

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 jiken 

Mata  Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas / Semester : IX  /  2 

Standar   Kompetensi : Membaca 

11. Memahami ragam wacana tulis dengan membaca 

ekstensif, membaca intensif, dan membaca cepat 

Kompetensi  Dasar : 11.1 Menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku 

melalui kegiatan membaca ekstensif 

Waktu  : 4 X 40 Menit  ( 2  Pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku melalui kegiatan 

membaca ekstensif 

 

B. Materi  Pokok 

1. Teks bacaan/ artikel 

2. Gagasan utama 

 

C. Metode Pembelajaran  

Metode  : CIRC  

Teknik  : Ceramah, Tanya jawab, Penugasan 

Media  : teks bacaan dan media tempel 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No. Kegiatan Metode/Teknik 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan awal 

a. Guru melakukan tanya jawab mengenai kemudahan dan 

kesulitan yang dialami siswa pada pembelajaran 

sebelumnya 

b. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

membaca ekstensif 

c. Guru menegaskan kembali materi tentang membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

menggunakan metode CIRC dan permainan media 

tempel. 

 

Tanya jawab 

Ceramah 

 

15 

menit 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru mengumumkan hasil tulisan siswa mengenai 

gagasan dalam artikel yang dicapai pada siklus I 

b. Guru menyakan kesulitan yang dihadapi siswa 

dalam membaca artikel dan memberi arahan dan 

bimbingan agar dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus II menjadi lebih baik 

c. Siswa memperhatikan sebuah artikel yang 

ditampilkan guru 

d. Siswa dibimbing guru menemukan ide pokok atau 

gagasan dalam artikel yang ditampilkan 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

55 

menit 
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Elaborasi 

a. Siswa membentuk beberapa kelompok kecil beranggota 

4-6 siswa dengan anggota yang berbeda dengan 

anggota kelompok pada siklus I 

b. Siswa membaca artikel yang telah disiapkan guru 

c. Siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada 

setiap artikel  

d. Siswa mendiskusikan dengan hasil identifikasi dengan 

teman kelompok 

e. Siswa menulis hasil identifikasiannya 

Konfirmasi 

f. Tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut 

yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan kata 

yang telah disiapkan oleh guru 

g. Siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan 

menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai 

menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh dengan batas waktu 

yang telah ditentukan 

 

CIRC 

 

 

 

 

 

 

NHT 

3. Kegiatan akhir 

a. Siswa dibimbing guru menentukan kelompok dengan 

hasil terbaik 

b. Siswa dibimbing guru merefleksi pembelajaran 

c. Guru memberikan penguatan serta motivasi pada siswa 

 

Tanya jawab 

Ceramah  

 

10 

menit 
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Pertemuan 2 

No. Kegiatan Metode/Teknik 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan awal 

a. Guru mengingatkan siswa kembali dengan 

pembelajaran sebelumnya 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai 

pembelajaran sebelumnya dan menanyakan kesulitan 

yang daialami siswa 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah  

 

15 

menit 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

h. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai 

materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

i. Guru menyampaikan perbaikan dari kesalahan 

siswa pada pertemuan sebelumnya 

j. Guru menjelaskan kembali mengenai aturan 

permainan media tempel 

Elaborasi 

k. Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa secara heterogen yang sama dengan kelompok 

pada pertemuan pertama 

l. Siswa membaca artikel yang telah disiapkan guru 

m. Siswa secara individu mengidentifikasi gagasan pada 

setiap artikel  

n. Siswa mendiskusikan dengan hasil identifikasi dengan 

 

 

Tanya jawab  

 

 

 

 

 

 

CIRC 

 

 

 

55 

menit 
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teman kelompok 

o. Siswa menulis hasil identifikasiannya 

Konfirmasi 

p. Tiap siswa dalam satu kelompok memiliki nomor urut 

yang telah ditetapkan dan bersiap menempelkan kata 

yang telah disiapkan oleh guru 

q. Siswa dengan nomor yang terpilih bersiap maju dan 

menemukan kata yang menurutnya dapat dirangkai 

menjadi satu kalimat gagasan, seterusnya hingga 

membentuk satu kalimat utuh dengan batas waktu 

yang telah ditentukan 

r. Dari hasil gagasan yang ditempelkan siswa diminta 

menuliskan kembali isi artikel yang telah dibaca 

 

 

 

 

 

 

 

NHT 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dibimbing guru menentukan hasil tulisan terbaik 

b. Siswa dibimbing guru merefleksi pembelajaran 

c. Guru memberikan penguatan dan motivasi pada 

siswa dengan memberi contoh kelompok dengan 

hasil terbaik 

 

Ceramah 

Tanya jawab 

 

10 

menit 

 

E.  Sumber  Pembelajaran dan Media 

     Sumber : Buku pelajaran 

Media : kertas kain planel tempel, Artikel 
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F. Penilaian 

Indikator Penilaian 

Teknik Bentuk Instrument 

1. Siswa dapat menemukan gagasan 

utama dalam artikel 

Tes 

tertulis 

Jawaban 

singkat 

1. Apa gagasan utama dalam 

artikel tersebut? 

2. Siswa mampu menuliskan kembali 

isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan 

Tes 

tertulis 

Jawaban 

singkat  

2. Tuliskan kembali isi artikel 

tersebut dengan kalimatmu 

sendiri! 

  

Penilaian Individu Membaca untuk Menemukan Gagasan Utama 

No. Aspek penilaian Nilai 

1. Menemukan gagasan utama dalam artikel 80 (@ 40) 

2. Menuliskan kembali isi artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan  

20 

 

Pedoman Penilaian Aspek Menemukan Gagasan Utama dari Beberapa Artikel 

No. Indikator Rentang 

skor 

Kategori  Deskriptor 

1.  Artikel 1 31-40 

 

21-30 

 

11-20 

 

0-10 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi tidak tepat. 

Artikel 2 31-40 

 

21-30 

Sangat baik 

 

Baik  

Mampu menemukan gagasan 

utama secara tepat dan lengkap. 

Mampu menemukan gagasan 
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11-20 

 

0-10 

 

 

Cukup  

 

Kurang  

utama secara tepat. 

 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menemukan gagasan 

utama, tetapi tidak tepat. 

 

Pedoman Penilaian Aspek Menuliskan Kembali Isi Artikel 

 

No. Indikator Rentang skor Kategori  Deskriptor 

2.  Menulis 

kembali isi 

artikel sesuai 

gagasan yang 

ditemukan 

16-20 

 

 

11- 15 

 

 

6-10 

 

 

0-5 

Sangat baik 

 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan tepat dan lengkap. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan dengan tepat. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi  kurang tepat. 

Mampu menuliskan kembali isi 

artikel sesuai gagasan yang 

ditemukan, tetapi tidak tepat. 

 

Perhitungan Nilai Akhir : 

Nilai Akhir = 
 Perolehan skor 

Skor maksimum  
× skor ideal (100) 
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Nilai komulatif membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode 

CIRC dan teknik permainan media tempel 

No. Kategori  Skor  

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

55-69 

0-54 

  

  Blora ,……………. 

Mengetahui, 

Guru mata palajaran  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 Dra. Siti Ulfah Agestia Putri Nusantari 

196505051998022003 

 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Mardini, S.Pd. 

196407191987031006 
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Lampiran 3. Artikel Siklus I 

Pembusukan Bahasa 

Sumber : http://www.cintabahasa.co.cc/2009/05/mengapa-pembusukan-bahasa-selalu.html 

Minggu, Mei 17, 2009  

Sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia (BI) telah melewati rajutan sejarah yang 

panjang sejak difungsikan sebagai lingua franca dan bahasa resmi hingga menjadi bahasa 

komunikasi di tingkat global. Sudah delapan dasawarsa BI hidup, tumbuh, dan berkembang 

seiring dengan perkembangan peradaban bangsa. Namun, tidak seperti perjalanan dan dinamika 

manusia yang makin lama makin menemukan kematangan dan “kesempurnaan” hidup, BI justru 

mengalami pembusukan. Pertama, pembusukan yang dilakukan oleh media, baik cetak maupun 

elektronik. Tak dapat disangkal lagi, media memiliki daya sugesti dan persuasi yang begitu kuat 

terhadap publik. Bahkan, saat ini tidak sedikit orang yang memiliki ketergantungan informasi 

terhadap media. Tak berlebihan kalau dikatakan bahwa bahasa media memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap penggunaan bahasa publik. 

Penggunaan satuan bahasa tertentu yang terus berulang dalam sebuah media tak jarang 

diyakini sebagai bentuk yang tepat sehingga publik bersikap latah untuk tak segan-segan 

menirunya. Contoh yang paling gampang, misalnya kata “dimassa” (=dipukuli), seperti dalam 

kalimat: “Pencopet yang tertangkap itu dimassa beramai-ramai oleh penduduk kampung”. Dalam 

struktur BI, awalan (bukan kata depan) “di-“ yang melekat pada nomina (kata benda) yang 

berfungsi untuk membentuk verba (kata kerja) hampir tidak pernah ditemukan. Kita tak pernah 

mengenal bentuk verba dirumah, dibatu, dibola, dan semacamnya. Demikian juga penggunaan 

kata penunjuk jamak “para” yang seharusnya tak perlu lagi digunakan di depan nomina jamak, 

seperti “para politisi” atau “para kritisi” yang seharusnya “para politikus” atau “para kritikus”. 

Tak hanya dalam bentukan kata, kesalahan logika pun masih sering terjadi dalam 

penggunaan bahasa di media. Seorang pemandu acara TV, misalnya, tak jarang menggunakan 

tuturan: “Kepada Bapak …. waktu dan tempat kami persilakan …” yang seharusnya akan lebih 

efektif dan masuk akal jika diganti menjadi “Bapak …. kami persilakan untuk menyampaikan 

http://www.cintabahasa.co.cc/2009/05/mengapa-pembusukan-bahasa-selalu.html
http://www.cintabahasa.co.cc/2009/05/mengapa-pembusukan-bahasa-selalu.html
http://www.cintabahasa.co.cc/2009/05/mengapa-pembusukan-bahasa-selalu.html
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sambutan”. Bukankah yang dipersilakan untuk berbicara itu orangnya, bukan waktu dan 

tempatnya? 

Kedua, pembusukan yang dilakukan oleh kaum elite di berbagai lapis dan lini yang 

seharusnya menjadi anutan sosial dalam berbahasa. Di tengah kultur masyarakat kita yang 

cenderung paternalistis, kaum elite, diakui atau tidak, telah menjadi “kiblat” publik dalam 

berbahasa. Kita masih ingat ketika Soeharto dengan gaya pelafalannya yang khas; mengubah 

lafal /a/ menjadi /?/; bawahannya beramai-ramai menirunya sebagai penghormatan dan sekaligus 

“keterkekangan” dalam bentuk tuturan. Yang lebih memprihatinkan gejala pelafalan yang salah 

kaprah semacam itu terus berlanjut hingga ke tingkat RW/RT sehingga warga masyarakat 

menganggapnya sebagai lafal yang benar. 

Ketiga, pembusukan akibat merebaknya gejala tuturan Indon-English yang dilakukan, 

entah dengan sengaja atau tidak, oleh para pejabat “kontemporer” kita yang saat ini tengah 

berada dalam lingkaran kekuasaan dan kaum menengah ke atas. Di tengah era kesejagatan, 

ketika dunia sudah menjadi sebuah perkampungan global, proses campur-kode antara bahasa 

Indonesia dan bahasa asing memang musthail bisa kita tolak kehadirannya. Bahkan, proses 

campur-kode semacam itu akan mampu memperkaya bentuk-bentuk kebahasaan dan kosakata 

bahasa kita. Namun, alangkah naifnya jika proses campur-kode semacam itu tidak lagi 

mengindahkan konteks tuturan. Kita makin tak peduli kepada siapa dan dalam situasi bagaimana 

kita bertutur sehingga tak jarang menimbulkan kesalahpahaman. 

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dalam pemahaman awam saya, perlu 

mempertimbangkan konteks tuturan. Artinya, ketika berbicara dalam suasana santai dan akrab, 

misalnya, tidak salah kalau kita menggunakan bahasa “gado-gado”, asalkan komunikatif dan 

efektif. Namun, ketika berbicara dalam suasana resmi, akan lebih baik dan benar jika kita 

menggunakan bahasa baku sesuai dengan fungsi bahasa kita sebagai bahasa resmi. 

Saya tak tahu pasti, kapan pembusukan itu berawal dan kapan akan berakhir. Berbahasa 

sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam 

dalam kubangan pembusukan yang lebih dalam, agaknya BI akan makin sempoyongan dalam 

memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Dalam kondisi demikian, 

diperlukan pembinaan sejak dini kepada generasi masa depan negeri ini agar mereka tak ikut-

ikutan mewarisi pembusukan itu. 

 

http://sawali.info/2008/06/28/gejala-tutur-indon-english-dan-uu-kebahasaan/
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Bahasa Blog 

Sumber : http://www.cintabahasa.co.cc/2010/11/tentang-bahasa-blog-dan-kebebasan.html 

Rabu, November 17, 2010  

Selalu saja ada yang menarik ketika saya berkunjung ke rumah seorang teman di 

kompleks dunia maya. Tak hanya isinya yang beragam dan memiliki daya pikat, tetapi juga gaya 

pengucapannya yang khas dan unik. Saya banyak mendapatkan info dan pengetahuan baru, serta 

ragam bahasa yang sesuai dengan kepentingan ekspresi mereka. Setahun melakukan aktivitas 

mengeblog memang terlalu singkat untuk bisa mendeskripsikan, apalagi menyimpulkan, kaitan 

antara gaya (ragam) pengucapan dan kepentingan ekspresi secara rinci dan sahih. Namun, dari 

ratusan blog yang saya kunjungi, setidaknya saya menemukan lima jenis kepentingan ekspresi 

yang tersembunyi di balik tulisan dalam sebuah blog. 

Pertama, tulisan untuk menyampaikan informasi. Tulisan semacam ini biasanya 

menggunakan ragam bahasa resmi dan lugas. Hal ini masuk akal karena untuk menghindari 

kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung di dalamnya. Untuk memberikan 

informasi kepada pengunjung, tulisan semacam ini sering memanfaatkan sumber dari blog atau 

web lain, baik dengan cara memberikan tinjauan, terjemahan, maupun kopi-paste --tanpa 

mengebiri etika dalam dunia kepenulisan-- sehingga pengunjung memperoleh informasi yang 

sejelas-jelasnya. Tulisan berita dan ilmu pengetahuan bisa dikategorikan pada jenis kepentingan 

ekspresi ini. 

Kedua, tulisan untuk kepentingan mencurahkan isi hati (curhat) dan menghibur 

pengunjung. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan ekspresi semacam ini seringkali 

menggunakan bahasa gado-gado. Tujuan utamanya memang semata-mata untuk curhat dan 

menghibur pengunjung. Ragam bahasa yang digunakan cenderung variatif dan tidak terlalu 

"tunduk" pada kaidah-kaidah baku dalam struktur kebahasaan. Bahkan, tak jarang menggunakan 

tiga bahasa sekaligus; bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Tulisan jenis ini biasanya sangat 

mudah memancing kesan-kesan emosi pengunjungnya, entah itu rasa iba, humor, atau sedih. 

Ketiga, tulisan untuk kepentingan refleksi. Tulisan jenis ini bisa berasal dari peristiwa 

nyata (non-fiktif) atau berdasarkan imajinasi penulisnya (fiktif). Refleksi non-fiktif biasanya 

membahas persoalan-persoalan aktual dan menyangkut kepentingan publik yang dianalisis 
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secara kritis berdasarkan renungan dan logika sang penulis. Bahasa yang digunakan dalam 

postingan jenis ini biasanya lugas, cenderung "liar" dan berani. Hal ini berbeda dengan postingan 

jenis refleksi-fiktif. Persoalan yang diangkat biasanya berasal dari pengalaman hidup, baik 

pengalaman diri sendiri maupun orang lain, yang disajikan dalam genre narasi, puisi, atau 

cerpen. Bahasa yang digunakan cenderung personal dan bersifat multitafsir. Sebagai tulisan 

reflektif, tulisan jenis ini berusaha memotret berbagai fenomena kehidupan untuk selanjutnya 

didedahkan lewat media bahasa pilihan yang benar-benar tertata, sehingga mampu memberikan 

sesuatu yang bermakna dalam ranah batin pembacanya. 

Keempat, tulisan untuk kepentingan persuasi. Tulisan ini berusaha mengajak dan 

memengaruhi pembaca untuk melakukan sebuah tindakan sesuai dengan keinginan sang penulis. 

Ragam bahasa yang digunakan cenderung lugas agar mudah dipahami pembaca dengan 

menggunakan alasan yang logis dan masuk akal. Lewat tulisannya, sang penulis berusaha 

meyakinkan pembaca bahwa apa yang dipaparkan itu benar adanya. Tulisan yang mengajak 

pembaca untuk "golput" dalam sebuah pilkada atau mengajak pembaca untuk memberikan 

subsidi sukarela kepada sesama, misalnya, bisa dikategorikan ke dalam jenis kepentingan 

ekspresi ini. 

Kelima, tulisan untuk kepentingan pembelajaran. Tulisan ini berusaha memberikan 

petunjuk dan bimbingan teknis tentang cara melakukan tindakan tertentu. Bau "how to"-nya 

sangat terasa sehingga cenderung menggurui. Ragam bahasa yang digunakan cenderung lugas 

dan apa adanya agar mudah dipahami pembaca dan terhindar dari salah tafsir. 

 



208 
 

Lampiran 4. Artikel Siklus II 

Sastra 

Sumber: http://sawali.wordpress.com/2007/09/23/sastra-koran-vs-sastra-cyber/ 

23 September 2007 oleh Sawali Tuhusetya 

 

Semenjak dunia sastra merambah dunia maya alias internet, banyak kalangan –terutama 

mereka yang mengklaim dirinya sebagai sastrawan– merasa gerah. Pasalnya, lewat berbagai blog 

yang gratisan, hampir setiap orang bisa memublikasikan teks-teks sastra ciptaannya. Bahkan, 

teks sastra yang tergolong ―sampah‖ pun bisa dengan mudah terpublikasikan. Hal yang (hampir) 

mustahil terjadi dalam sastra koran. Untuk bisa meloloskan teks sastranya di sebuah media cetak, 

minimal harus lolos dari ―barikade‖ selera sang redaktur. Ini artinya, tidak bisa sembarang teks 

sastra bisa lolos dari persyaratan ketat yang ditetapkan oleh sang redaktur. 

Menurut hemat saya, dikotomi sastra koran versus sastra cyber bukanlah perkara 

substansial. Sastra sangat erat kaitanya dengan dunia imajiner yang bebas ditafsirkan oleh orang 

dari berbagai kalangan. Ini artinya, siapa pun punya hak untuk menafsirkan nilai-nilai estetika 

dan nilai-nilai etika alias pesan moral yang terkandung di dalamnya. Persoalan sastra koran dan 

sastra cyber hanyalah persoalan medianya saja. Kalau sastra koran selalu mengenal batasan-

batasan yang dikendalikan oleh otoritas sang redaksi dan selera pasar, sastra cyber (hampir) tak 

mengenal batasan-batasan otoritas itu. Setiap orang pun bebas memiliki blog gratisan yang bisa 

dijadikan sebagai media untuk memublikasikan karya-karyanya. Selain itu, koran juga mengenal 

batasan dimensi ruang dan waktu. Pembacanya hanya kebetulan mereka yang berlangganan dan 

dibatasi oleh waktu penerbitan. Untuk rubrik sastra dan budaya biasanya terbit setiap hari 

Minggu yang acapkali hanya dijadikan sebagai ―suplemen‖ hiburan, melengkapi kolom-kolom 

keluarga dan entertainment lainnya. 

―Pulchrum dicitur id apprensio‖, kata filsuf skolastik, Thomas Aquinas. Adagium yang 

berarti ―keindahan bila ditangkap menyenangkan‖ itu menyiratkan makna bahwa keindahan 

menjadi mustahil menyenangkan tanpa media sosialiasi. Keindahan sebuah teks sastra mokal 

bisa dinikmati orang lain tanpa publikasi. Ini artinya, media publikasi menjadi penting untuk 

http://sawali.wordpress.com/2007/09/23/sastra-koran-vs-sastra-cyber/
http://sawali.wordpress.com/author/sawali/
http://titiknol.com/prosa.php?itemid=373
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
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dipersoalkan ketika sastra diposisikan sebagai sebuah produk budaya yang eksistensinya makin 

bermakna jika dinikmati oleh pembaca. Sebagus dan sehebat apa pun sebuah teks sastra jika 

tidak ada media yang memublikasikannya, maka disadari atau tidak, teks tersebut hanya berada 

dalam kekosongan makna. Oleh karena itu, seorang kreator idealnya memiliki ruang publik 

untuk menginternalisasikan teks-teks ciptaannya kepada publik sastra seperti yang dilakukan 

oleh Seno Gumiro Adjidarma, TS Pinang, atau sastrawan-sastrawan lain yang lolos dari pantauan 

awam saya. 

Harus diakui, sosialisasi karya-karya kreatif lewat media cetak nyaris menjadi tradisi 

dalam sastra kita. Pada dekade ’50-an, tradisi itu muncul melalui berbagai majalah. Malah, 

(almarhum) HB Jassin, Pamusuk Eneste, atau (almarhum) Satyagraha Hoerip –sebagai editor 

penerbitan buku—karya-karya para sastrawan yang tersebar di berbagai media cetak pun terbit 

menjadi sebuah buku. Kemampuan mereka yang mampu menembus barikade redaksi sastra-

budaya di media cetak dalam memasyarakatkan obsesi visi dan estetisnya harus dipahami 

sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi kepengarangan. Dan itu memang sangat perlu 

dilakukan oleh seorang pengarang. Kalaulah tradisi itu berlanjut hingga sekarang, harus 

dimaknai sebagai upaya pengarang untuk tetap memiliki publik (massa) yang telah ―bersetubuh‖ 

dengan media cetak. Dorothea Rosa Herliany yang mencuat lewat antologinya ―Kepompong 

Sunyi‖ pun hingga kini masih aktif meng-―koran’-kan sajak-sajaknya. Lirik Abdul Hadi WM 

juga bisa kita nikmati lewat berbagai media cetak. (Almarhum) Linus Suryadi AG –semasa 

hidupnya–, Medy Loekito, Triyanto Triwikromo, atau Ghufron Hasyim –untuk menyebut 

beberapa nama– masih butuh legitimasi kepengarangan lewat koran. 

Harus diakui pula, koran dan media cetak telah punya andil dalam membesarkan nama-

nama satrawan. Bahkan, Kompas kini dianggap menjadi ―barometer‖ perkembangan sastra 

mutakhir. Tak heran jika ada yang bilang, jangan mengaku dirinya sebagai seorang pengarang 

apabila karyanya belum dimuat di koran nasional itu. Namun, menganggap koran atau media 

cetak menjadi satu-satunya sumber untuk membikin seseorang menjadi sastrawan juga sebuah 

opini yang menyesatkan pada era keterbukaan dan digital ini. 

Untuk nama-nama pengarang yang sering diklaim masuk pada kelompok ―elite‖ bolehlah 

menggunakan koran sebagai corong untuk menyuarakan karya-karyanya. Namun, bagi calon-

calon sastrawan, mengandalkan koran sebagai satu-satunya media publikasi, disadari atau tidak, 

idealisme semacam itu hanya akan terkubur bersama mimpi-mimpinya di tengah sergapan 

http://sukab.wordpress.com/
http://titiknol.com/
http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hb-jassin/index.shtml
http://kompas.com/kompas-cetak/0102/04/seni/biod32.htm
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGklX5ivVGTvwANClXNyoA;_ylu=X3oDMTE4NHMyNzU5BHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=124ods70t/EXP=1190583417/**http%3a/www.duniasastra.com/historyangkatan66.htm
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkyELi_VG.ocAkFNXNyoA;_ylu=X3oDMTE4Y2x1ZjBqBHNlYwNzcgRwb3MDMgRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=127h8hgp8/EXP=1190583435/**http%3a/id.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Rosa_Herliany
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmX_mPVGvx0AZARXNyoA;_ylu=X3oDMTE4azBmdWMzBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=11usj4fen/EXP=1190587007/**http%3a/id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Hadi_WM
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkiXKmPVG0yoB9SVXNyoA;_ylu=X3oDMTE4azBmdWMzBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=12gagggd1/EXP=1190586954/**http%3a/www.kompas.com/kompas-cetak/0708/01/jogja/1040599.htm
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkk5KmfVG8F8Aw61XNyoA;_ylu=X3oDMTE4azBmdWMzBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=11t1oblvk/EXP=1190587082/**http%3a/id.wikipedia.org/wiki/Medy_Loekito
http://hanyaudin.blogspot.com/2005/05/jalan-hidup-seorang-penulis.html
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkx9vmfVGwHUAn5RXNyoA;_ylu=X3oDMTE4azBmdWMzBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NrMQR2dGlkA00wMDJfNzYEbANXUzE-/SIG=127sppjsn/EXP=1190587119/**http%3a/www.suaramerdeka.com/harian/0208/30/bud2.htm
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kemajuan zaman. Saya kira pengarang yang bersangkutan akan bernasib bagaikan ―rusa masuk 

kampung‖, lantaran teks-teks ciptaannya hanya akan menjadi deretan kegelisahan yang tak 

tersalurkan.  

Karena itu, jika seorang pengarang ingin dikenal publik, mau atau tidak, dia harus 

memiliki media yang tepat untuk memperkenalkan karya-karyanya. Sastra cyber, khususnya 

blog, saya pikir bisa menjadi sebuah media yang tepat untuk itu. Hanya dengan sedikit bekal dan 

modal kemampuan memainkan jari-jemarinya di atas keyboard, lantas melakukan registrasi 

untuk membuka sebuah blog, meluncurlah karya-karya secara online dengan segmen yang lebih 

luas. Apalagi ditambah sedikit pengetahuan untuk melakukan sindikasi lewat Feedburner dengan 

kemampuan jangkauan RSS terkenal. Bisa dipastikan, dalam waktu singkat namanya akan cepat 

dikenal publik.  

Persoalan kualitas? Saya pikir itu seleksi alam yang akan berbicara. Pengunjung sastra 

cyber, saya kira, sudah semakin cerdas dan kritis. Mereka bisa membedakan teks sastra yang 

berkualitas dan yang tergolong ―sampah‖. Teks sastra cyber yang menihilkan mutu, pelan tapi 

pasti akan ditinggalkan oleh pengunjungnya. Meskipun demikian, saya masih meyakini asumsi 

bahwa apa yang mereka tulis lewat sastra cyber, murni terlahir dari kepekaan nurani, hasil 

pergulatan daya jelajah kreativitas yang intens. Mereka tidak harus dicurigai sebagai manusia 

hipokrit yang cenderung menuruti kepuasan selera dan sekadar memanjakan liarnya imajinasi. 

Teks sastra yang selama ini muncul secara online tetap menunjukkan penjelajahan rasio akal 

budi dan budi nurani dalam transpirasi total kepengarangan.  

Kini, agaknya dikotomi sastra koran versus sastra cyber harus mulai dikikis. Zaman 

sudah jauh bergeser, dari dunia praliterasi menuju postliterasi. Produk postliterasi semacam 

internet sudah saatnya dimanfaatkan dengan baik oleh calon-calon pengarang. Sebuah ―musibah‖ 

apabila ingin menjadi pengarang terkenal hanya melulu ―bersetubuh‖ dengan media cetak tanpa 

sedikit pun mau melirik media internet yang demikian jauh mampu menembus batasan dimensi 

ruang dan waktu. Nah, bagaimana? *** 
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 Nobel Sastra 2010 

 

Sumber : Kompas Friday oktober 2010 

http://www.sawali.co.cc/2010/10/mario-vargas-llosa-terpilih-sebagai.html 

 

Seorang sastrawan asal Peru, Mario Vargas Llosa 

(74), terpilih sebagai peraih Nobel Sastra 2010 yang 

diumumkan Kamis (7/10/2010). Selama ini ia dikenal 

sebagai penulis berbahasa Spanyol yang terkemuka dan 

beberapa kali dijagokan sebagai penerima Nobel Sastra 

sebelumnya. 

  

Vargas Llosa telah menulis lebih dari 30 novel, naskah drama, dan esai. Komite Nobel dari The 

Swedish Academy di Swedia menilai tulisan-tulisannya menampilkan bentuk pemberontakan, 

perlawanan, dan perjuangan individu yang sangat tajam dan kuat. Sekretaris tetap akademi 

tersebut Peter Englund bahkan menyebutnya sebagai pencerita berbakat "hadiah Tuhan" yang 

tulisannya langsung menyentuh kepada pembacanya. "Buku-bukunya seringkali punya 

komposisi yang kompleks, punya sudut pandang yang beragam, beragam argumentasi, dan lintas 

zaman," ujar Englund. " Ia juga menyajikan cara baru untuk menghasilkan seni narasinya 

sendiri," tambahnya. Sejumlah bukunya pernah mendapat penghargaan sastra di berbagai negara 

dan telah diterjemahkan ke 31 bahasa. 

Vargas Llosa merupakan orang Amerika Latin pertama sejak tahun 1982 yang 

mendapatkan penghargaan bergengsi Nobel Sastra dan bakal mendapatkan berhadiah 10 juta 

kronor atau sekitar Rp 14 miliar. Nobel Sastra tahun 1982 diterima penulis Kolombia Gabriel 

Garcia Marquez. Penganugerahan Nobel Sastra kepadanya tergolong istimewa karena selama 

enam tahun terakhir komite Nobel memilih sastrawan Eropa. 

Ia tumbuh di era penulis generasi baru Amerika Latin dan memulia debut karyanya pada 

tahun 1963 berupa novel berjudul "The Time of the Hero" (La Ciudad de los Perros) yang 
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menceritakan pengalamannya di pelatihan militer Leoncio Prado. Buku tersebut memenangkan 

penghargaan Spanich Critics Award dan dilarang beredar oleh militer Peru. Seribu eksemplar 

buku tersebut dibakar dan Vargas dicap komunis. Ia pun pernah aktif di politik. Vargas pernah 

maju sebagai calon presiden Peru namun kalah dengan Alberto Fujimori pada tahun 1990. 
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Lampiran 7. Rekapitulasi Nilai Siklus I 

REKAPITULASI NILAI SIKLUS I 

No. Nama Nilai 
Aspek 1 

Aspek 2 
Artikel 1 Artikel 2 

1. Brandu Utomo 55 20 20 15 

2. Budi Hariyanto 35 15 15 5 

3. Denis Febiona 75 20 35 20 

4. Destayu Yulianto 50 25 20 5 

5. Enggal Rizky M. 70 20 30 20 

6. Erna Mustika Sari 50 15 20 15 

7. Ernita Dwi Aryani 65 15 40 10 

8. Farid Gowron 55 25 20 10 

9. Ferry Setyawan 45 15 30 0 

10. Iin Agus Yuliani 45 15 15 15 

11. Kartika Sari 75 30 30 15 

12. Khabib Burohman 35 15 15 5 

13. Luky Yana 40 20 20 0 

14. Lusiani Arum Fadhilah 70 20 35 15 

15. Meza Angelina P.L. 40 15 20 5 

16. Muhamad Fajar S. 40 15 15 10 

17. Muhamad Danu S. 55 15 35 10 

18. Muhamad Pranoto 55 20 25 10 

19. Mungki Sulistiyanto 65 20 35 10 

20. Novia Esti W. 40 20 20 0 

21. Novita Sari 40 20 20 0 

22. Pujianingsih  60 15 35 10 

23. Reang Prastyo 50 20 20 10 

24. Riki Saputra 55 15 30 10 

25. Risky Agus Stiyawan 60 15 30 15 
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26. Riski Saputra 50 20 30 0 

27. Rosana Fitri A. 70 15 40 15 

28. Sahar Rizalfais 65 10 40 15 

29. Tantini Suweni 70 35 20 15 

30. Tri Agung Surono 35 20 10 5 

31. Ushwatun Khasanah 75 30 30 15 

32. Vitria 35 15 15 5 

33. Yanto Edo K. 40 20 0 20 

34. Yulia Rita Rahayu 65 15 35 15 
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Lampiran 8. Rekapitulasi Nilai Siklus II  

REKAPITULASI NILAI SIKLUS II 

No. Nama Nilai 
Aspek 1 

Aspek 2 
Artikel 1 Artikel 2 

1. Brandu Utomo 75 20 40 15 

2. Budi Hariyanto 70 25 35 10 

3. Denis Febiona 72 20 35 17 

4. Destayu Yulianto 70 15 40 15 

5. Enggal Rizky M. 75 20 40 15 

6. Erna Mustika Sari 75 20 40 15 

7. Ernita Dwi Aryani 85 25 40 20 

8. Farid Gowron 60 25 20 15 

9. Ferry Setyawan 80 30 35 15 

10. Iin Agus Yuliani 70 20 35 15 

11. Kartika Sari 60 25 20 15 

12. Khabib Burohman 70 20 35 15 

13. Luky Yana 70 25 35 10 

14. Lusiani Arum Fadhilah 80 30 35 15 

15. Meza Angelina P.L. 60 25 20 15 

16. Muhamad Fajar S. 70 35 20 15 

17. Muhamad Danu S. 75 20 40 15 

18. Muhamad Pranoto 75 25 40 10 

19. Mungki Sulistiyanto 75 25 40 10 

20. Novia Esti W. 65 25 30 10 

21. Novita Sari 65 30 20 15 

22. Pujianingsih  60 20 25 10 

23. Reang Prastyo 70 20 35 15 

24. Riki Saputra 70 20 40 10 

25. Risky Agus Stiyawan 75 20 40 15 
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26. Riski Saputra 75 20 40 15 

27. Rosana Fitri A. 75 30 30 15 

28. Sahar Rizalfais 75 20 40 15 

29. Tantini Suweni 75 20 40 15 

30. Tri Agung Surono 65 20 30 15 

31. Ushwatun Khasanah 65 25 25 15 

32. Vitria 75 20 40 15 

33. Yanto Edo K. 75 20 40 15 

34. Yulia Rita Rahayu 70 20 35 15 
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Lampiran 9. Pedoman Deskripsi Perilaku Ekologis  

PEDOMAN PERILAKU EKOLOGIS 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah : 

Kelas  : 

Hari, tanggal  : 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

A.  1. Siswa siap mengikuti pelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dengan 

media tempel 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan penuh 

konsentrasi 

3. Siswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan saat 

pembelajaran berlangsung 

4. Siswa aktif mengikuti jalannya diskusi kelompok 

5. Siswa aktif melakukan pembelajaran menggunakan metode CIRC 

6. Siswa aktif mengikuti permainan media tempel  

7. Siswa serius menulis kembali isi artikel secara individu 

8. Siswa sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dari awal sampai 

akhir 

Perilaku positif 

 

 

Perilaku positif 

 

Perilaku positif 

 

Perilaku positif 

Perilaku positif 

Perilaku positif 

Perilaku positif 

Perilaku positif 

Perilaku positif 

B.  1. Siswa kurang siap mengikuti pelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

CIRC dengan media tempel 

2. Siswa melamun, mengganggu teman, atau berbicara sendiri saat 

guru menjelaskan 

3. Siswa pasif dan tidak memberikan tanggapan saat pembelajaran 

berlangsung 

4. Siswa pasif saat diskusi kelompok 

5. Siswa pasif dan tidak melakukan pembelajaran menggunakan 

metode CIRC 

6. Siswa pasif dalam mengikuti permainan media tempel  

7. Siswa kurang serius dan meremehkan menulis kembali isi artikel 

secara individu 

8. Siswa tidak bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir. 

Perilaku Negatif 

 

 

Perilaku Negatif 

 

Perilaku Negatif 

 

Perilaku Negatif 

Perilaku Negatif 

 

Perilaku Negatif 

Perilaku Negatif 

 

Perilaku Negatif 
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Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Positif 

No. Responden Aspek Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. R 1         1. Siswa siap mengikuti pelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan 

metode CIRC dengan media tempel 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik dan penuh konsentrasi 

3. Siswa aktif bertanya dan memberikan 

tanggapan saat pembelajaran 

berlangsung 

4. Siswa aktif mengikuti jalannya diskusi 

kelompok 

5. Siswa aktif melakukan pembelajaran 

menggunakan metode CIRC 

6. Siswa aktif mengikuti permainan media 

tempel  

7. Siswa serius menulis kembali isi artikel 

secara individu 

8. Siswa sungguh-sungguh mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir 

 

2. R 2         

3. R 3         

4. R 4         

5. R 5         

6. R 6         

7. R 7         

8. R 8         

9. R 9         

10. R 10         

11. R 11         

12. R 12         

13. R 13         

14. R 14         

15. R 15         

16. R 16         

17. R 17         

18. R 18         

19. R 19         

20. R 20         

21. R 21         

22. R 22         

23. R 23         

24. R 24         

25. R 25         

26. R 26         

27. R 27         

28. R 28         

29. R 29         

30. R 30         

31. R 31         

32 R 32         

33. R 33         

34. R 34         

35. R 35         

Jumlah         

 

 



225 
 

Lampiran 10. Pedoman Catatan Harian Siswa 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : 

Nama Responden : 

Hari, tanggal  : 

1. Uraikan kesan yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dengan media 

temple! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Uraikan kesulitan yang kalian alami ketika melakukan pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode CIRC dengan media 

tempel! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan saran kalian terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode CIRC dengan media temple! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 11. Pedoman Catatan Harian Guru  

PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU 

Mata pelajaran  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas   : 

Hari, tanggal  : 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. Bagaimana perilaku siswa yang paling menonjol selama pembelajaran berlangsung? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana suasana kelas selama pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 12. Pedoman Sosiometri 

PEDOMAN SOSIOMETRI 

Mata pelajaran  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas   : 

Nama Kelompok : 

Nama Responden : 

Hari, tanggal  : 

1. Tuliskan nama teman kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Tuliskan nama teman yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam kelompok diskusi 

kalian? 

Hasil: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan nama teman yang paling pasif dan paling sulit bekerjasama dalam kelompok 

diskusi kalian? 

Hasil: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Tuliskan nama temanyang paling suka mengganggu dalam kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Tuliskan nama teman yang paling rajin dan semangat dalam kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

……………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 13. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Mata pelajaran  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas   : 

Nama Responden : 

Hari, tanggal  : 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan 

permainan media temple? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 14. Pedoman Dokumentasi Foto 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

 

Mata pelajaran  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas   : 

Hari, tanggal  :  

 

Pengambilan gambar berupa foto dilakukan pada saat: 

1. Kegiatan awal pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

2. Aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

3. Aktivitas siswa saat melakukan diskusi dalam kelompoknya 

4. Aktivitas siswa saat menulis kembali isi artikel 

5. Aktivitas siswa saat melakukan permainan media tempel 

6. Aktivitas guru saat memberikan motivasi kepada siswa 
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Lampiran 15. Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus I 

 

HASIL DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS SIKLUS I 

 

Pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel akan dimulai, sebagian siswa telah siap mengikuti pembelajaran. Hal 

ini terlihat pada siswa yang duduk rapi dan tenang dibangku masing-masing. Siswa antusias 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama. Namun, terdapat beberapa 

siswa yang duduk dibangku belakang yang belum siap mengikuti pembelajaran. Siswa tersebut 

berbicara sendiri dan tidak memperhatikan apresepsi yang disampaikan guru. Pada saat guru 

menjelakan tentang materi, sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan 

konsentrasi, suasana kelas pun menjadi tenang. Sebagai observasi awal, hal ini sudah 

menunjukan kategori baik. Kesiapan dan perhatian siswa sudah menunjukan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran yang disampaikan. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, keberanian siswa dalam bertanya dan memberikan 

tanggapan sangat kurang. Siswa aktif memberikan tanggapan jika hal itu dilakukan bersama-

sama. Namun, jika dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan secara individu, semua siswa 

pasif dan terkesan takut salah atau belum berani. Ketika diminta guru untuk bertanya apabila ada 

materi atau instruksi guru yang kurang jelas, siswa pun belum berani bertanya. Sedangkan 

apabila ditanya kejelasan mengenai materi dan instruksi mereka hanya tersenyum. Hal inilah 

yang menjadi kendala untuk mengontrol pemahaman siswa. Sehingga dalam aspek ini masih 

berkategori kurang. Respon yang diberikan siswa pada saat guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok diskusi dalam kategori baik. Hampir semua siswa sudah melaksanakan 

tugas dengan baik dalam diskusi kelompoknya. Siswa berdiskusi dan bekerja sama antaranggota 
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kelompok membahas gagasan utama dalam beberapa artikel. Namun, ada  beberapa siswa yang 

pasif dan enggan bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Ada pula siswa yang hanya 

menunggu jawaban dari hasil diskusi teman satu kelompoknya. 

Pada saat pembelajaran, siswa aktif mengikuti diskusi kelompok. Siswa konsentrasi 

membaca artikel yang telah disediakan guru. Mereka membaca artikel secara bergantian, 

sehingga semua siswa dapat membaca artikel tersebut. Siswa juga aktif dan serius menemukan 

gagasan utama menggunakan metode CIRC. Namun terdapat kendala mengenai ketidak 

pahaman siswa dalam menangkap instruksi dari guru, sehingga masih banyak siswa yang kurang 

paham mengenai perintah guru. Hal yang sama dilakukan siswa saat menulis kembali isi artikel 

sesuai gagasan yang ditemukan. Sebagian besar siswa serius dalam menuliskan kembali isi 

artikel. Kendala yang terjadi yakni waktu yang tersedia kurang, sehingga banyak siswa yang 

belum selesai mengerjakan. Setelah menemukan gagasan utama dan menulis kembali isi artikel 

sesuai gagasan yang ditemukan, siswa melakukan permainan media tempel. Siswa tampak sangat 

antusias dan senang mengikuti permainan. Bahkan siswa ingin permainan diulang-ulang, 

sehingga mereka dapat belajar sambil bermain. Kendala yang terjadi adalah siswa yang kurang 

paham mengenai aturan permainan, jadi dalam permainan masih terpotong-potong untuk 

instruksi. Pembelajaran berakhir dengan baik dan tepat waktu. Sebagian besar siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan antusias. Terlihat pada ekspresi mereka ketika mengikuti 

pembelajaran dan ketika pembelajaran berakhir. Siswa enggan mengakhiri pembelajaran karena 

merasa senang mengikuti pembelajaran. Siswa mengaku, melalui metode CIRC dan permainan 

media tempel dapat membantu siswa memahami materi dan senang dalam mengikuti 

pembelajaran, meskipun terdapat beberapa siswa yang kurang bersungguh-sungguh mengikuti 

pembelajaran. 
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Lampiran 18. Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus II 

 

HASIL DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS SIKLUS II 

 

Deskripsi perilaku ekologis dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel berlangsung.  Dalam pelaksanaannya, pengambilan data dibantu tiga 

orang observer. Melalui deskripisi perilaku ekologis, dapat dideskripsikan beberapa perilaku 

siswa. Objek sasaran yang diamati terangkum dalam delapan pernyataan meliputi perilaku siswa 

baik positif maupun negatif yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus II deskripsi perilaku ekologis yang dilakukan peneliti adalah dengan 

mendeskripsikan beberapa perilaku siswa selama pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. Hasil deskripsi perilaku ekologis 

siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel, sebagian besar siswa telah siap mengikuti pembelajan. Hal ini terlihat 

pada siswa yang duduk dengan rapi dan tenang di bangku masing-masing dan lebih antusias 

mengikuti pembelajaran dibanding pada siklus I. 

Pada saat guru memberikan penjelasan tentang materi seluruh siswa mendengarkan 

dengan penuh konsentrasi, suasana kelas pun menjadi kondusif. Namun, masih ada beberapa 
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siswa yang kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Keaktifan siswa telah 

mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Siswa sudah aktif merespon pertanyaan yang 

diberikan oleh guru dan menanyakan suatu hal yang kurang dipahami.  

Saat dikusi kelompok berlangsung siswa aktif bekerja sama antaranggota kelompok. 

Siswa konsentrasi membaca artikel yang telah disediakan guru. Mereka membaca artikel secara 

bergantian, sehingga semua siswa dapat membaca artikel tersebut. Aktifitas siswa saat 

melakukan metode CIRC sudah berjalan baik dan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Siswa sudah paham dan mampu menangkap instruksi dari guru dengan baik. 

Siswa yang semula pasif menunjukan peningkatan dan menjadi lebih aktif. 

Siswa tampak serius menemukan gagasan utama dalam artikel yang disediakan guru. 

Keseriusan siswa dalam menulis kembali isi artikel juga lebih meningkat, siswa sudah bisa 

berkonsentrasi dalam menulis kembali isi artikel sesuai gagasan yang ditemukan. Kendala yang 

dialami siswa pada siklus I yakni keterbatasan waktu sudah teratasi pada siklus II yakni dengan 

cara siswa lebih fokus dan konsentrasi pada saat menulis kembali isi artikel susuai gagasan yang 

ditemukan. 

Dalam permainan media tempel siswa lebih antusias dan bersemangat. Siswa yang 

tadinya bingung mengenai aturan permaianan sudah paham dan dapat mengikuti permainan 

dengan baik. keseriusan siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kendala yang 

terjadi pada siklus I adalah siswa yang kurang paham mengenai aturan permainan, jadi dalam 

permainan masih terpotong-potong untuk instruksi. Namun pada siklus II kendala tersebut sudah 

bisa ditanggulangi. Siswa yang lebih konsentrasi dan aktif bertanya apabila mengalami kesulitan 

menjadi kunci untuk memperpaiki kendala pada siklus I tersebut. 
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Pembelajaran berakhir dengan baik dan lancar. Siswa mengikuti pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel dengan baik dan antusias. 

Kesenangan mereka terpancar dari ekspresi mereka ketika mengikuti pembelajaran dan ketika 

pembelajaran berakhir. Siswa menginginkan supaya setiap pembelajaran disertai dengan 

permainan sehingga mereka lebih senang karena dapat belajar sambil bermain. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa metode CIRC dan permainan media tempel dapat membantu siswa 

memahami materi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. 
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Lampiran 23. Hasil Wawancara Siklus I 

HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Uswatun Khasanah (3) 

Hari, tanggal  : Rabu, 26 Januari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan 

permainan media temple? 

Hasil: 

Senang, pembelajaran jadi tidak memebosankan. 

2. Bagaimna pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Metode sangat bagus dan permainan media tempel sangat seru, jadi ketika belajar lebih asik dan 

menyenangkan. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Senang dan seru karena gurunya ramah. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Ada, bacaan terlalu banyak. Tema bacaan juga kurang menarik dan sulit dipahami. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Bacaannya jangan terlalu banyak, selain itu penjelasan mengenai permainan media tempel supaya 

lebih jelas sehingga kami paham mengenai aturan permainan. 
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HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Sahara Rizal Faiz 

Hari, tanggal  : Rabu, 26 Januari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan 

permainan media temple? 

Hasil: 

Senang dan sangat seru karena pembelajaran tidak membosankan dan lebih variatif. 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Sangat seru karena belajar sambil bermain. Jadi dalam belajar tidak malas dan justru membuat lebih 

bersemangat. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Metode yang digunakan sangat asyik, dapat membantu saya untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Ketika permainan media tempel saya mengalami kesulitan saat menemukan kata-kata yang akan 

disusun menjadi satu kalimat gagasan utama. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Pembelajaran sudah bagus, hanya saja sebaiknya bacaan yang digunakan lebih mudah dipahami. 
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HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Budi Haryanto 

Hari, tanggal  : Rabu, 26 Januari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan 

permainan media temple? 

Hasil: 

Senang, karena dapat belajar sambil bermain. 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Menyenangkan. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Sangat seru. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Kesulitan dalam menemukan gagasan utama karena bacaan yang terlalu banyak dan sulit dipahami. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Permainan lebih lama dan bacaan jangan terlalu banyak. 
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Lampiran 24. Hasil Wawancara Siklus II 

HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Ernita Dwi Aryani 

Hari, tanggal  : Sabtu, 5 Februari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media temple? 

Hasil: 

Senang, jadi lebih semngat dalam belajar karena pembelajaran jadi tidak memebosankan. 

2. Bagaimna pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Permainan media tempel sangat menyenangkan karena dapat membuat imajinasi dan 

semngat belajar. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Senang dan seru karena gurunya ramah. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Ada, saat menyusun kata-kata yang telah diacak untuk ditempelkan. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Sebaiknya semua guru harus mengikuti cara seperti ini karena sangat bagus. 
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HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Denis Febiona 

Hari, tanggal  : Sabtu, 5 Februari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media temple? 

Hasil: 

Gugup. 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Media pembelajaran sangat bagus dan menyenangkan. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Metode yang digunakan sangat menyenangkan dan mengasyikkan, jadi lebih semangat 

belajar. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Ada, kesulitan dalam menyusun kata-kata karena gugup. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Seharusnya dilakukan ditempat yang lebih luas agar lebih leluasa dalam permainan. 
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HASIL  WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Jiken 

Kelas   : IX C 

Nama Responden : Pujianingsih 

Hari, tanggal  : Sabtu, 5 Februari 2011 

1. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan metode CIRC dan permainan media tempel 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dengan 

metode CIRC dan permainan media temple? 

Hasil: 

Senang, dalam permainan media tempel. 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Bagus, tetapi saya lebih senang permainan media tempel yang lebih lama. 

3. Bagaimana kesan kalian saat mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Saya sangat senang mengikuti permainan media tempel. 

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Bacaan sulit dipahami. 

5. Apa saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel dengan metode CIRC dan permainan media tempel? 

Hasil: 

Tidak ada saran, sudah baik. 
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Lampiran 25. Rekapitulasi Hasil Catatan Harian Siklus I 

 

DESKRIPSI HASIL CATATAN HARIAN SIKLUS I 

 

Catatan harian guru pada siklus I dapat dijelaskan bahwa pembelajaran membaca untuk 

menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel sudah berjalan cukup baik, hanya 

terdapat beberapa siswa yang kurang konsentrasi dan masih bingung selama pembelajaran. Siswa 

sudah cukup aktif, namun masih sulit menumbuhkan keberanian siswa untuk tampil 

menyampaikan pendapat atau sekedar bertanya apabila siswa tersebut merasa kurang paham. Hal 

inilah yang mengakibatkan kekurangjelasan instruksi guru pada siswa dan berpengaruh pada 

hasil pembelajaran. 

Tanggapan siswa mengenai pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

dan teknik permainan media tempel sangat baik. Siswa merasa sangat senang dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Pembelajaran berjalan cukup baik dan lancar, hanya saja berkendala 

pada kemampuan pemahaman siswa yang minim, sehingga berpengaruh pada hasil pembelajaran 

yang dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan, keseriusan, dan keaktivan 

siswa selama mengikuti pembelajaran cukup baik. Namun, belum maksimal, karena masih ada 

beberapa siswa yang kurang konsentrasi dan bingung mengeneai pembalajaran yang dilakukan. 

Selain itu, tanggapan dan perilaku positif siswa selama mengikuti pembelajaran sangat baik, 

siswa tertarik dan senang dengan metode CIRC dan permainan media tempel dalam 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel. Dengan demikian, 

suasana yang tercipta saat pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan dan menimbulkan 

semngat yang tinggi bagi para siswa. 
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Lampiran 26. Rekapitulasi Hasil Catatan Harian Siklus II  

 

DESKRIPSI CATATAN HARIAN SIKLUS II 

 

Catatan harian guru diisi oleh guru pada saat pembelajaran membaca untuk menemukan 

gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel selesai. Catatan harian guru memuat 

segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang terjadi dalam pembeljaran, seperti kesiapan, 

keaktivan, tanggapan, perilaku siswa, dan suasana kelas selama mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Dari catatan harian guru pada siklus II dapat dijelaskan bahwa pembelajaran membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel sudah berjalan lebih baik 

dan penuh konsentrasi dibanding siklus I. Suasana kelas lebih tenang, tertib, dan kondusif. 

Proses pembelajaran pada siklus II terlihat lebih rapi dan lancar, siswa dapat mengendalikan diri 

dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan pula dari hasil tes membaca 

untuk menemukan gagasan utama dalam artikel pada siklus II yang diperoleh siswa meningkat. 
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Lampiran 27. Rekapitulasi Wawancara Siklus I 

DESKRIPSI WAWANCARA SIKLUS I 

 

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui tanggapan atau 

respon siswa terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel. Hasil wawancara terhadap tiga siswa yang termasuk dalam kategori 

sangat baik, cukup, dan kurang menyatakan bahwa siswa sangat senang dan antusias terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

Siswa merasa senang karena mereka dapat belajar sambil bermain,  metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel juga 

menampilkan model pembelajaran yang baru bagi siswa sehingga membuat siswa tidak jenuh 

dan bosan dalam pembelajaran. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik menyatakan bahwa siswa tersebut 

merasa senang dan seru dalam mengikuti pembelajaran memebaca untuk menemukan gagasan 

utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. Siswa tersebut merasa senang karena guru yang ramah dan 

permainan media tempel yang sangat seru. Namun siswa tersebut mengalami sedikit kesulitan 

karena artikel yang disediakan guru terlalu banyak. Saran yang diberikan siswa tersebut terhadap 

pembelajarn membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel 

agar instruksi dalam permainan media tempel lebih jelas, sehingga siswa benar-benar paham. 
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Selain itu, bacaan yang disajikan supaya tidak terlalu banyak, sehingga siswa dapat dengan 

mudah menemukan gagasan utama dalam artikel. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori cukup menyatakan bahwa siswa tersebut 

merasa senang dengan cara mengajar guru menggunakan metode Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel karena siswadapat belajar 

sambil bermain. Namun, siswa tersebut mengalami kesulitan ketika menemukan kata-kata dalam 

permainan media tempel. Siswa tersebut belum mampu merangkai kata-kata sehingga 

membentuk satu kalimat gagasan utama. Saran siswa tersebut terhadap pembelajaran memebaca 

untuk menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel yaitu agar pembelajaran berikutnya 

lebih baik dan materi artikel yang lebih mudah dipahami. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori kurang secara keseluruhan dapat mengikuti 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama menggunakan metode Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel dengan baik. 

Namun, siswa tersebut masih mengalami kesulitan dalam menentukan gagasan utama dalam 

artikel. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut kurang konsentrasi dan kemampuan siswa yang 

minim. Saran dari siswa tersebut yakni supaya artikel yang digunakan sebagai media 

pembelajaran tidak terlalu banyak dan tema yang mudah dipahami siswa. 

Saran yang diberikan siswa-siswa tersebut menjadi bahan masukan bagi peneliti untuk lebih jelas 

dalam menjalankan proses pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel.  
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Lampiran 28. Rekapitulasi Wawancara Siklus II 

DESKRIPSI WAWANCARA SIKLUS II 

 

Kegiatan wawancara siklus II dilakukan setelah pembelajaran selesai dan memperoleh 

nilai tes membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel siswa siklus II. Pada saat 

pelaksanaan wawancara, siswa sudah tidak canggung lagi seperti pada siklus I. Hal ini 

dikarenakan siswa telah merasa dekat dengan guru dan sudah terbiasa dengan model dan media 

yang digunakan.  

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui tanggapan atau 

respon siswa terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik 

permainan media tempel. Hasil wawancara terhadap tiga siswa yang termasuk dalam kategori 

sangat baik, cukup, dan kurang menyatakan bahwa siswa sangat senang dan berminat terhadap 

pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel menggunakan metode 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan teknik permainan media tempel. 

“Permainan media tempel sangat bagus, karena dapat menumbuhkan imajinasi dan semangat 

belajar”, begitu ujar siswa A yang mendapatkan nilai sangat baik.  

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori sangat baik menyatakan bahwa siswa 

tersebut merasa senang dengan cara mengajar guru menggunakan metode CIRC dan permainan 

media tempel. siswa menyatakan bahwa penjelasan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

mudah dipahami, sehingga siswa tertarik dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Saran 

yang diberikan siswa tersebut terhadap pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan 

utama dalam artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition 
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(CIRC) dan teknik permainan media tempel dapat diterapkan oleh guru lain, sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan membosankan. 

Siswa yang mendapat nilai dengan kategori cukup mengemukakan bahwa siswa tersebut 

tertarik dan senang mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam 

artikel menggunakan metode Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dan 

teknik permainan media tempel. pnjelasan dari guru mudah dipahami dan membuat siswa 

bersemangat. 

Pada pembelajaran siklus II, sudah tidak ada siswa yang mengalami kesulitan pada saat 

mengikuti pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama. Siswa justru merasa 

mudah dan senang mengikuti pembelajaran, hal itulah yang menambah semngat siswa dalam 

belajar. Ketiga siswa yang diwawancarai mengatakan bahwa media tempel yang digunakan 

dalam pembelajaran membaca untuk menemukan gagasan utama dalam artikel dapat membantu 

siswa dan memacu semangat siswa. 
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Lampiran 29. Daftar Nama Siswa 

DAFTAR  NAMA SISWA KELAS IX C 

SMP 1 JIKEN 

No. Nama 
Jenis Kelamin 

Perempuan Laki-laki 

1. Brandu Utomo Laki-laki  

2. Budi Hariyanto Laki-laki  

3. Denis Febiona  Perempuan 

4. Destayu Yulianto Laki-laki  

5. Enggal Rizky M.  Perempuan 

6. Erna Mustika Sari  Perempuan 

7. Ernita Dwi Aryani  Perempuan 

8. Farid Gowron Laki-laki  

9. Ferry Setyawan Laki-laki  

10. Iin Agus Yuliani  Perempuan 

11. Kartika Sari  Perempuan 

12. Khabib Burohman Laki-laki  

13. Luky Yana Laki-laki  

14. Lusiani Arum Fadhilah  Perempuan 

15. Meza Angelina P.L.  Perempuan 

16. Muhamad Fajar S. Laki-laki  

17. Muhamad Danu S. Laki-laki  

18. Muhamad Pranoto Laki-laki  

19. Mungki Sulistiyanto  Perempuan 

20. Novia Esti W.  Perempuan 

21. Novita Sari  Perempuan 

22. Pujianingsih   Perempuan 

23. Reang Prastyo Laki-laki  

24. Riki Saputra Laki-laki  

25. Risky Agus Stiyawan Laki-laki  
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26. Riski Saputra Laki-laki  

27. Rosana Fitri A.  Perempuan 

28. Sahar Rizalfais Laki-laki  

29. Tantini Suweni  Perempuan 
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