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ABSTRAK 

Rumita, Fifi Lia. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) dalam Pembelajaran Menulis Teks 
Narasi Peristiwa Berbantuan Media Rainbowcard pada Siswa Kelas VII 
SMP N 2 Kudus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sucipto 

Hadi Purnomo, S.Pd, M.Pd., Pembimbing II : Drs. Hardyanto, M.Pd. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran CIRC, menulis teks narasi peristiwa, media 

Rainbowcard. 
 

Menulis teks narasi peristiwa merupakan pengembangan kompetensi dasar 

pada Kurikulum 2013 yang harus diajarkan kepada siswa. Kenyataannya 

keterampilan siswa dalam menulis teks narasi peristiwa masih rendah. Hal ini 

dialami oleh siswa kelas VII SMP N 2 Kudus. Siswa merasa kesulitan dalam 

menulis teks narasi peristiwa yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya 

ialah mengenai model pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, perlu 

adanya suatu model pembelajaran yang tepat dan efektif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan kemampuan 

menulis teks narasi peristiwa antara kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

berbantuan media Rainbowcard dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvesional, serta mendeskripsikan bahwa model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan media 

Rainbowcard efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan desain quasi 
experimental design yaitu Nonequivalent Control Group Design. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) dengan bantuan media Rainbowcard. Adapun variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis teks narasi peristiwa siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi akhir antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa. Kemampuan siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa kelas kontrol. Selain itu, model pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard lebih 

efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional pada umumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, guru mata pelajaran bahasa Jawa hendaknya 

menerapkan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis teks narasi peristiwa, karena model 

pembelajaran ini sudah diuji efektivitasnya.  
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SARI 

Rumita, Fifi Lia. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) dalam Pembelajaran Menulis Teks 
Narasi Peristiwa Berbantuan Media Rainbowcard pada Siswa Kelas VII 
SMP N 2 Kudus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sucipto 

Hadi Purnomo, S.Pd, M.Pd., Pembimbing II : Drs. Hardyanto, M.Pd. 

 

Tembung Pangrunut : Model Piwulangan CIRC, nulis wacan narasi kadadean, 
medhia Rainbowcard. 

 
Nulis wacan narasi ngenani kadadean mujudake pengembangan 

kompetensi dhasar ing Kurikulum 2013 kang kudu diajarake marang siswa. 
Nyatane kaprigelane siswa nulis wacan narasi kasebut isih kurang. Kahanan iki 
uga dialami dening siswa kelas VII SMP N 2 Kudus. Siswa kangelan kanthi 
jalaran werna-werna. Salah sijine amarga modhel piwulangan kang digunakake. 
Mula, dibutuhake modhel piwulangan kang trep lan efektif. 

Panaliten iki migunakake metodhe eksperimen lan dhesain quasi 

experimental design yaiku nonequivalent control group design. Varibel bebase 
panaliten iki yaiku modhel piwulangan Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) kang dibiyantu medhia Rainbowcard, dene varibel terikate 
yaiku kawasisan nulis wacan narasi ngenani kadadean siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Kudus. 

Asil panaliten iki yaiku ana bedane kawasisane siswa nulis wacan narasi 
ngenani kadadean antarane kelas eksperimen sing nganggo modhel piwulangan 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) lan medhia 
Rainbowcard karo kelas kontrol sing nganggo piwulangan konvensional. 
Panaliten iki uga nuduhake kawasisane siswa kelas eksperimen luwih dhuwur 
tinimbang siswa kelas kontrol. saliyane iku, modhel piwulangan Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) kang dibiyantu medhia Rainbowcard 

luwih efektif digunakake ing piwulangan nulis wacan narasi tinimbang 
piwulangan konvensional. 

Adhedhasar asile panaliten iki, guru basa Jawa prayogane migunakake  
modhel piwulangan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

kang dibiyantu medhia Rainbowcard supaya bisa ningkatake kaprigelane siswa 
nulis wacan narasi ngenani kadadean, amarga modhel piwulangan iki wis kauji 
efektivitase. 



 
 

iv 
 



 
 

v 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam Pembelajaran Menulis Teks 
Narasi Peristiwa Berbantuan Media Rainbowcard pada Siswa Kelas VII SMP N 2 
Kudus ini telah dipertahankan di hadapan siding Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

pada hari : Rabu 

tanggal : 05 Juli 2017 

 

Panitia Ujian Skripsi 

 

 

Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum.  

NIP 196107041988031003 

Ketua 

 

Drs. Widodo, M.Pd.  

NIP 196411091994021001 

Sekretaris  

 

Dra. Endang Kurniati, M.Pd.  

NIP 196111261990022001 

Penguji I 

 

 

Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., M.Pd. 

NIP 197208062005011002 

Penguji II/Pembimbing I 

 

Drs. Hardyanto, M.Pd.  

NIP 195811151988031002 

Penguji III/Pembimbing II 

 

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

 

 

 

 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

NIP 196008031989011001



 
 

vi 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang, 16 Juni 2017 

 

 

Fifi Lia Rumita 

NIM 2601413060  

 



 
 

vii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto  

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S Ar-Ra’ad ayat 11) 

 

“Kemenangan terbesar kita bukan terletak pada tidak pernah gagalnya kita, tetapi 

pada kemampuan kita untuk bangkit lebih tinggi lagi setiap kali kita jatuh.” 

       -Ralph Waldo Emerson- 

 

“Jika (wanita) memahami dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya, maka 

mereka dapat mengubah dunia.” 

       -Emily Taft Douglas- 

 

“Hari ini untuk hari esok, hari esok berawal dari hari ini.” 

       -Peneliti- 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada 

1. Ibu tercinta yang berada di surga; 

2. Ayah, adik dan keluarga besar yang selalu 

mendoakan dan memberikan semangat kepada 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini; 

3. Bapak dan ibu dosen Bahasa dan Sastra Jawa; 

dan 

4. Almamater saya, Universitas Negeri 

Semarang. 



 
 

viii 
 

PRAKATA 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan inspirasi dan kekuatan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Beriring rasa syukur peneliti akhirnya 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Narasi Peristiwa Berbantuan Media Rainbowcard pada Siswa 

Kelas VII SMP N 2 Kudus. 

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran 

serta berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada Bapak Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., M.Pd., selaku 

Pembimbing I dan Bapak Drs. Hardyanto, M.Pd., selaku Pembimbing II yang 

dengan sabar dan ikhlas memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peneliti, 

baik dalam proses penyusunan skripsi maupun dalam berbagai kegiatan akademik. 

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada 

peneliti untuk belajar di Universitas Negeri Semarang; 

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi 

ini; 

3. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa yang telah memberikan kemudahan 

pada peneliti dalam penyusunan skripsi;  



 
 

ix 
 

4. Seluruh dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa yang telah membimbing dalam 

perkuliahan sebagai bekal ilmu peneliti untuk kedepannya; 

5. Kepala SMP Negeri 2 Kudus yang telah memberikan izin penelitian. 

6. Guru mata pelajaran bahasa Jawa SMP Negeri 2 Kudus yang telah memberikan 

izin dan senantiasa memberikan bimbingan pada peneliti; 

7. Kelas VII B dan VII C SMP Negeri 2 Kudus yang telah membantu peneliti 

selama penelitian; 

8. Teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per 

satu. 

Semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat 

kepada peneliti khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya, serta 

semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada 

perkembangan pendidikan selanjutnya. 

 

 

Semarang, 16 Juni 2017 

Peneliti 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................Error! Bookmark not defined. 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................................... v 

PERNYATAAN ...............................................................................................................vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................ vii 

PRAKATA ...................................................................................................................... viii 

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

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xiii 

DAFTAR DIAGRAM .................................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xvi 

BAB    I  PENDAHULUAN 

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

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................................... 6 

1.3 Pembatasan Masalah .............................................................................................. 7 

1.4 Rumusan Masalah .................................................................................................. 8 

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 8 

1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................................. 9 

BAB  II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka ...................................................................................................... 11 

2.2 Landasan Teoretis ................................................................................................ 25 

2.2.1 Keefektifan Pembelajaran ................................................................................... 25 

2.2.2 Model Pembelajaran ............................................................................................ 27 

2.2.3 Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and                      
Composition (CIRC) ............................................................................................ 30 

2.2.4 Hakikat Menulis ................................................................................................... 37 

2.2.5 Hakikat Narasi ...................................................................................................... 43 

2.2.6 Media Pembelajaran Rainbowcard .................................................................... 47 

2.2.7 Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan Media Rainbowacard dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Narasi Peristiwa. .......................................................................... 54 

2.3 Kerangka Berpikir ................................................................................................ 59 



 
 

xi 
 

2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................................................. 61 

BAB    III  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ..................................................................................................... 62 

3.2 Desain Penelitian .................................................................................................. 63 

3.3    Variabel Penelitian ............................................................................................... 64 

3.4    Populasi dan Sampel Penelitian .......................................................................... 64 

3.5    Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian ...................................................... 66 

3.6 Teknik Pengumpulan Data .................................................................................. 66 

3.7 Instrumen Penelitian ............................................................................................ 68 

3.8 Uji Validitas dan Reliabiltas Instrumen ............................................................ 78 

3.9 Teknik Analisis Data ........................................................................................... 79 

3.10 Prosedur Penelitian .............................................................................................. 82 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian..................................................................................................... 86 

4.1.1 Hasil Tes Awal (Pretest) Menulis Teks Narasi Peristiwa                        

Kelas Eksperimen ................................................................................................ 87 

4.1.2 Hasil Tes Akhir (Posttest) Menulis Teks Narasi Peristiwa                      

Kelas Eksperimen ................................................................................................ 88 

4.1.3 Perbandingan Hasil Tes Awal (Pretest) dan Tes Akhir (Posttest) Kelas 

Eksperimen Berdasarkan Aspek Penilaian Menulis Teks                        

Narasi Peristiwa .................................................................................................... 91 

4.1.4 Hasil Tes Awal (Pretest) Menulis Teks Narasi Peristiwa Kelas Kontrol ..... 94 

4.1.5 Hasil Tes Akhir (Posttest) Menulis Teks Narasi Peristiwa Kelas Kontrol .. 96 

4.1.6 Perbandingan Hasil Tes Awal (Pretest) dan Tes Akhir (Posttest) Kelas 

Kontrol Berdasarkan Aspek Penilaian Menulis Teks Narasi Peristiwa ........ 98 

4.1.7 Uji Reliabilitas .................................................................................................... 102 

4.1.8 Uji Normalitas .................................................................................................... 105 

4.1.9 Uji Homogenitas Varians Hasil Tes Awal (Pretest) dan Hasil Tes Akhir 

(Posttest) Menulis Teks Narasi peristiwa Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol ................................................................................................................. 107 

4.1.10 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji-t) ....................................................... 108 

4.1.11 Hasil Pengamatan Sikap Siswa ................................................................ 113 



 
 

xii 
 

4.2 Pembahasan ........................................................................................................ 115 

BAB  V PENUTUP 

5.1 Simpulan.............................................................................................................. 122 

5.2 Saran .................................................................................................................... 123 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 125 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian.............................................................................. 63 

Tabel 3.2 Aspek Penilaian Menulis Teks Narasi Peristiwa ............................. 69 

Tabel 3.3 Kategori dan Kriteria Penilaian........................................................ 70 

Tabel 3.4 Standar Penilaian Menulis Teks Narasi Peristiwa ........................... 74 

Tabel 4.1 Frekuensi Skor Tes Awal Kelas Eksperimen ................................... 87 

Tabel 4.2 Penilaian Peraspek Tes Awal Kelas Eksperimen ............................. 89 

Tabel 4.3 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelas Eksperimen .................................. 90 

Tabel 4.4 Penilaian Peraspek Tes Akhir Kelas Eksperimen ............................ 91 

Tabel 4.5 Perbandingan Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen ............. 92 

Tabel 4.6 Frekuensi Skor Tes Awal Kelas Kontrol ......................................... 95 

Tabel 4.7 Penilaian Peraspek Tes Awal Kelas Kontrol ................................... 95 

Tabel 4.8 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelas Kontrol ......................................... 97 

Tabel 4.9 Penilaian Peraspek Tes Akhir Kelas Kontrol ................................... 97 

Tabel 4. 10 Perbandingan Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol ................. 98 

Tabel 4.11 Perbandingan Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol ................................................................................ 100 

Tabel 4.12 Hasil Reliabilitas Tes Awal Kelas Eksperimen ............................. 102 

Tabel 4.13 Hasil Reliabilitas Tes Awal Kelas Kontrol .................................... 103 

Tabel 4.14 Hasil Reliabilitas Tes Akhir Kelas Eksperimen ............................. 103 

Tabel 4.15 Hasil Reliabilitas Tes Akhir Kelas Kontrol ................................... 104 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen dan Kelas  

Kontrol .......................................................................................... 105 

  



 
 

xiv 
 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas  

Kontrol .......................................................................................... 106 

Tabel 4.18 Hasil Uji Homogenitas Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen 

dan kelas kontrol ........................................................................... 108 

Tabel 4.19 Hasil Uji-t Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen ................ 109 

Tabel 4.20  Hasil Uji-t Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol ...................... 110 

Tabel 4.21 Hasil Uji-t Tes Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .......... 111 

Tabel 4.22 Hasil Uji-t Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ......... 112 

Tabel 4.23 Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Eksperimen ........................ 113 

Tabel 4.24 Hasil Pengamatan Sikap Siswa Kelas Kontrol .............................. 113 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Diagram 4.1 Perbandingan Rata-Rata Aspek Penilaian Tes Awal dan Tes 

Akhir Kelas Eksperimen ............................................................. 93 

Diagram 4.2 Kenaikan Nilai Rata-Rata Kelas Eksperimen ............................. 94 

Diagram 4.3 Perbandingan Rata-Rata Aspek Penilaian Tes Awal dan Tes 

Akhir Kelas Kontrol .................................................................... 99 

Diagram 4.4 Kenaikan Nilai Rata-Rata Kelas Kontrol .................................... 100 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran CIRC .................................. 129 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Konvensional ..................... 146 

Lampiran 3. Materi Teks Narasi Peristiwa ...................................................... 162 

Lampiran 4. Instrumen Soal Tes Awal (Pretest) ............................................. 167 

Lampiran 5. Instrumen Soal Tes Akhir (Posttest) ........................................... 169 

Lampiran 6. Daftar Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen ................................... 171 

Lampiran 7. Daftar Nilai Tes Awal Kelas Kontrol .......................................... 172 

Lampiran 8. Daftar Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen ................................... 173 

Lampiran 9. Daftar Nilai Tes Akhir Kelas Kontrol ......................................... 174 

Lampiran 10. Penilaian Sikap Kelas Eksperimen ............................................ 176 

Lampiran 11. Penilaian Sikap Kelas Kontrol ................................................... 177 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas ................................................................. 179 

Lampiran 13. Hasil Uji Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol ...................................................................................... 180 

Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol ...................................................................................... 181 

Lampiran 15. Hasil Uji Homogenitas Tes Awal Kelas Eksperimen dan Kelas  

Kontrol ...................................................................................... 182 

Lampiran 16. Hasil Uji Dua Rata-Rata ............................................................ 183 

Lampiran 17. Hasil Pekerjaan Siswa pada Tes Awal Kelas Eksperimen ........ 187 

Lampiran 18. Hasil Pekerjaan Siswa pada Tes Awal Kelas Kontrol ............... 189 

Lampiran 19. Hasil Pekerjaan Siswa pada Tes Akhir Kelas Eksperimen ........ 191 

Lampiran 20. Hasil Pekerjaan Siswa pada Tes Akhir Kelas Kontrol .............. 193 

Lampiran 21. Hasil Pekerjaan Kelompok Kelas Eksperimen .......................... 195 



 
 

xvii 
 

Lampiran 22. Hasil Pekerjaan Kelompok Kelas Kontrol................................. 196 

Lampiran 23. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen ......... 197 

Lampiran 24. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol ................ 198 

Lampiran 25 Desain Media Rainbowcard ....................................................... 199 

Lampiran 26. Jurnal Siswa Kelas Eksperimen ................................................. 200 

Lampiran 27. Jurnal Siswa Kelas Kontrol ....................................................... 202 

Lampiran 28. Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi ......... 204 

Lampiran 29. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Proposal Skripsi ............. 205 

Lampiran 30. Surat Observasi .......................................................................... 206 

Lampiran 31. Surat Bukti Pelaksanaan Observasi ........................................... 207 

Lampiran 32. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian ........................................... 208 

Lampiran 33. Uji Validitas Ahli pada Soal Tes Awal ..................................... 209 

Lampiran 34. Uji Validitas Ahli pada Soal Tes Akhir ..................................... 210 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengimplementasian Kurikulum 2013 terhadap muatan lokal pembelajaran 

bahasa Jawa pada umumnya mencakup empat komponen keterampilan berbahasa 

di antaranya keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan 

menulis, dan keterampilan berbicara. Berdasarkan aktivitas penggunaannya, 

keterampilan menyimak dan membaca termasuk dalam keterampilan berbahasa 

yang bersifat reseptif. Adapun keterampilan berbahasa yang bersifat produktif 

adalah keterampilan berbicara dan menulis. Komponen-komponen tersebut harus 

mendapatkan perhatian yang sama dalam pembelajaran bahasa karena keempat 

aspek tersebut saling berkaitan dan saling berpengaruh. Oleh karena itu, sesuai 

dengan tujuan pembelajaran bahasa Jawa siswa harus menguasai keterampilan 

berbahasa salah satunya yaitu menulis. 

Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang memiliki peran 

penting dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa di 

sekolah, siswa kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk 

tulisan. Sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Lerner (dalam 

Abdurrahman 2003: 224) yang mengemukakan bahwa menulis merupakan suatu 

kegiatan menuangkan ide ke dalam suatu bentuk secara visual. Dengan demikian, 

keterampilan menulis memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain. Hal itu disebabkan karena keterampilan 

menulis memerlukan penguasaan akan unsur kebahasaan dan unsur di luar
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 kebahasaan yang harus terjalin dengan baik, agar dapat menghasilkan suatu 

bentuk tulisan yang runtut dan padu. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Kudus, memahami isi teks narasi peristiwa atau 

kejadian merupakan salah satu kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh 

siswa kelas VII pada kurikulum 2013. Namun, untuk pengimplementasian 

kurikulum 2013 terhadap mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah, guru 

menganjurkan kepada siswa untuk tidak hanya sebatas dapat memahami isi teks 

narasi peristiwa saja, melainkan siswa secara mandiri harus bisa menulis teks 

narasi peristiwa atau kejadian. Selain itu berdasarkan data observasi, 

permasalahan yang dialami oleh siswa kelas VII dalam menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa yakni mencakup permasalahan internal dan eksternal. 

Permasalahan internal tersebut antara lain siswa kesulitan dalam menuangkan ide 

pemikirannya secara tertulis, kesulitan dalam mengembangkan ide tersebut 

menjadi sebuah paragraf karena faktor kurangnya pengetahuan siswa dalam 

pemilihan kosakata berbahasa Jawa yang tepat. Perbendaharaan kosakata yang 

dimiliki oleh siswa masih rendah dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal 

karena kurangnya pemahaman makna kata. Aspek ejaan, tanda baca dan struktur 

kalimat seperti jejer, wasesa, dan lesan, serta kerapian juga harus diperhatikan 

sehingga diharapkan siswa dapat menyusun kalimat dengan baik dan efisien. 

Selain itu, masalah yang menjadi kendala bagi siswa yaitu kesulitan dalam 

menentukan urutan peristiwa yang akan ditulis, serta kurangnya motivasi siswa 

dalam menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa yang berpengaruh terhadap 
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kemampuannya dalam hal menulis. Permasalahan eksternal yang dialami oleh 

siswa yaitu kurangnya faktor dukungan dari lingkungan sekitar dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa seperti kurang 

tepatnya guru dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran, model 

pembelajaran, dan faktor dalam memilih media pembelajaran yang menarik bagi 

siswa, adanya gangguan dari teman sebayanya, dan kurangnya pemanfaatan 

sarana yang tersedia.  

Berdasarkan kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran menulis 

teks narasi peristiwa berbahasa Jawa, maka yang perlu diperhatikan yaitu 

mengenai penerapan model pembelajaran yang tepat dan efektif. Model 

pembelajaran yang tepat akan memberikan dampak yang positif dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa akan lebih antusias dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran yang berlangsung, dengan demikian akan tercapai suatu 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks narasi persitiwa berbahasa Jawa adalah model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Sesuai 

dengan pendapat Slavin (dalam Abidin, 2016: 259) yang mengemukakan bahwa 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran langsung untuk memahami bacaan, dan seni 

berbahasa menulis secara terpadu. Semua aktivitas ini melibatkan siswa untuk ikut 

serta dalam kelompok belajar yang heterogen. Kegiatan model pembelajaran ini 

bersifat siklus reguler yang melibatkan presentasi dari guru, latihan kelompok, 

latihan independen, prapenilaian teman, latihan tambahan, dan tes.   
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Tujuan utama dari model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) untuk pembelajaran menulis dan seni berbahasa adalah 

untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses 

menulis pada pembelajaran menulis yang akan banyak memanfaatkan kehadiran 

dan keterlibatan teman dalam kelompok. Satu fokus utama dari model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yaitu 

membuat penggunaan waktu selama proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisien, karena model pembelajaran ini memadukan antara keterampilan 

membaca dan menulis (Slavin 2005: 201). 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) pada pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa akan 

berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Ada tiga tahapan dalam model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), yakni pengenalan 

konsep, eksplorasi dan aplikasi, serta publikasi. Dengan menerapkan model 

pembelajaran ini siswa akan terbantu dalam menuangkan ide, mengembangkan 

paragraf, dan menentukan urutan peristiwa. Model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) mempunyai kelebihan antara lain: 

pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan siswa, suatu pembelajaran terpadu yang dapat 

menumbuhkembangkan keterampilan berpikir siswa, menumbuhkan motivasi 

belajar siswa ke arah belajar yang dinamis, optimal, dan tepat guna. Selain itu, 

dapat menumbuhkembangkan interaksi sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 
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komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain, serta membangkitkan 

motivasi belajar dan memperluas wawasan serta aspirasi guru dalam mengajar 

(Huda 2013: 221). 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, selain faktor penerapan model 

pembelajaran yang tepat dan efektif dalam menulis teks narasi peristiwa 

berbahasa  Jawa, faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan media 

yang mendukung dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan suatu media 

diharapkan dapat membantu siswa dalam pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa dengan baik. Media yang dimanfaatkan dalam model 

pembelajaran ini adalah media Rainbowcard. 

Media Rainbowcard dapat dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan 

siswa dalam  proses pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. 

Siswa dapat menulis teks narasi sesuai gambar, tema dan pokok-pokok urutan 

peristiwa yang sudah tersedia di dalam media Rainbowcard tersebut.  Dengan 

pemanfaatan media Rainbowcard peneliti mengharapkan proses pembelajaran  

menulis teks narasi peristiwa akan lebih efektif bagi siswa untuk mengembangkan 

paragraf dan menentukan urutan peristiwa, sehingga tujuan pencapaian 

kompetensi dasar menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa akan lebih 

optimal. 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) akan tepat jika digabungkan dengan media Rainbowcard dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. Penggunaan media Rainbowcard 
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yang diterapkan secara langsung pada siswa diharapkan mampu membantu siswa 

dalam mengamati obyek yang akan ditulis. Obyek tersebut yakni berupa gambar, 

tema dan pokok-pokok urutan peristiwa. Dengan demikian, siswa akan lebih 

terbantu dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa yang bersumber dari 

media Rainbowcard. Pemanfaatkan model pembelajaran  Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard 

diharapkan mampu memperbaiki dan mengatasi permasalahan siswa dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. 

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka penelitian yang berjudul 

Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam Pembelajaran Menulis teks Narasi Peristiwa 

Berbantuan Media Rainbowcard pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Kudus ini 

penting dilakukan sebagai upaya untuk menentukan model pembelajaran yang 

efektif dan tepat untuk diterapkan pada siswa sebagai alternatif mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa 

bagi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan menulis teks narasi peristiwa 

berbahasa Jawa bagi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa 

berbahasa Jawa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut 



7 
 

 
 

meliputi rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan kesulitan 

siswa dalam menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Adapun 

faktor eksternal bersumber pada metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

selama ini belum mampu untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. Oleh karena itu, perlu 

adanya penerapan model pembelajaran beserta media pembelajaran yang efektif 

dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Model 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa adalah model pembelajaran  Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) yang akan dibantu dengan media pembelajaran 

berupa Rainbowcard. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, masalah penelitian harus 

dibatasi agar dapat dijawab dan dikaji secara mendalam. Berdasarkan latar 

belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada masalah 

berikut ini. 

1) Model pembelajaran dan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa adalah model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan media 

Rainbowcard. 

2) Materi pokok yang akan diteliti adalah menulis teks narasi peristiwa berbahasa 

Jawa pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut. 

1) Apakah ada perbedaan kemampuan menulis teks narasi peristiwa antara kelas 

eksperimen yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan 

media Rainbowcard dengan kelas kontrol yang mengikuti pembalajaran tanpa 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dan media Rainbowcard pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kudus? 

2) Apakah model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa pada siswa kelas VII SMP N 2 

Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan perbedaan kemampuan menulis teks narasi peristiwa antara 

kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

berbantuan media Rainbowcard dengan kelas kontrol yang mengikuti 
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pembalajaran tanpa menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dan media Rainbowcard pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Kudus 

2) Mendeskripsikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa pada siswa kelas VII SMP N 

2 Kudus 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai dua 

manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat praktis. 

 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

acuan dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa 

dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard terutama di 

SMP. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi 

peneliti karya ilmiah selanjutnya. 

 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan bermanfaat khususnya 

bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 
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a. Bagi siswa 

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa dan memberikan 

pengalaman baru bagi siswa dalam suatu proses belajar. 

b. Bagi guru 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada guru 

mengenai model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dan media pembelajaran berupa Rainbowcard dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa dan dapat 

memberikan motivasi bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran di 

kelas. 

c. Bagi sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dan memberikan sumbangan yang baik berupa 

perbaikan dalam pelajaran bahasa Jawa khususnya dalam pembelajaran 

menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. 

d. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya, dan temuan ini dapat menambah wawasan dalam karya ilmiah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, adanya penelitian lain yang relevan sangat 

dibutuhkan sebagai acuan dan tolok ukur terhadap penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini, terutama penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan 

yang sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran selanjutnya. Penelitian 

di bidang keterampilan berbahasa yang membahas mengenai kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis serta keefektifan model pembelajaran menulis itu 

sendiri masih perlu adanya perkembangan dan perbaikan. 

Hingga saat ini sudah banyak peneliti yang meneliti tentang keterampilan 

menulis, terutama mengenai keterampilan menulis teks narasi. Berikut merupakan 

beberapa penelitian terdahulu yang membahas keterampilan menulis teks narasi 

yang relevan dan dapat dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini, antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Drijbooms (2016), Olinghouse (2008), Gupta 

(2015), Varisoglu (2016), Zainuddin (2015), Nurmiyanti (2013), Murti (2013), 

Yudha (2015), Mahmudi (2013) dan Istiqomah (2015). 

Drijbooms (2016) dalam jurnal internasional yang berjudul How Executive 

Functions predict Development in Syntactic Complexity of Narrative Writing in 

The Upper Elementary Grades mengkaji tentang kontribusi keterampilan 

transkripsi, keterampilan bahasa lisan dan fungsi eksekutif dalam menulis narasi 

pada siswa kelas empat dan kelas enam sekolah dasar. Drijbooms mengemukakan
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bahwa tingkatan usia siswa berpengaruh terhadap panjang atau tidaknya suatu 

cerita narasi beserta isi cerita narasi yang dibuat.  

Persamaan penelitian Drijbooms dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks narasi. Adapun 

perbedaannya adalah penelitian Drijbooms terfokus pada keterampilan transkripsi, 

keterampilan bahasa lisan, dan fungsi eksekutif yang dijadikan sebagai tolok ukur 

perkembangan siswa dalam menulis teks narasi. Selain itu, Drijbooms juga 

membandingkan isi cerita narasi dan panjang cerita narasi sesuai dengan 

perkembangan usia siswa antara kelas empat dan kelas enam. Semakin tinggi 

tingkatan kelas siswa maka sintaksis yang dihasilkan akan semakin panjang dan 

mempunyai isi cerita yang jelas. Berbeda dengan penelitian Drijbooms, penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti ini terfokus pada suatu model pembelajaran dan 

media pembelajaran yang diterapkan pada siswa dalam menulis teks narasi. Model 

pembelajaran yang digunakan peneliti adalah model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) yang disertai dengan media 

Rainbowcard. Hal inilah yang menjadi pembeda dan merupakan pembaharuan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Drijbooms.  

Penelitian Drijbooms memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian 

Drijbooms menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang setopik 

dengan mengaplikasikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) yang disertai dengan media Rainbowcard pada 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. Selain itu, hasil 

penelitian Drijbooms dan penelitian ini keduanya memiliki manfaat untuk 
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memberikan alternatif bagi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran menulis teks 

narasi. 

Olinghouse (2008) dalam penelitiannya yang berjudul The relationship 

Between Measures of Vocabulary and Narrative Writing Quality in Second and 

Fourth-grade Students  mengkaji tentang pemilihan kosakata dan kualitas tulisan 

yang dihasilkan antara siswa kelas dua dan siswa kelas empat sekolah dasar dalam 

menulis teks narasi. Olinghouse menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan sebagai pedoman penelitian terhadap keterampilan siswa menulis teks 

narasi. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu siswa ditugaskan untuk membuat 

dua tulisan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Satu tugas menulis 

berdasarkan prosedur eksperimen yang dikembangkan dan satu tugas menulis 

adalah tulisan standar pada umumnya. Pedoman yang digunakan oleh Olinghouse 

dalam penelitiannya meliputi keragaman kosakata, panjangnya suku kata dan 

jumlah kata yang digunakan dalam menyusun teks narasi. Selain itu, 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olinghouse menunjukkan bahwa 

keragaman kosakata dan kurangnya kosakata yang ditulis oleh siswa dalam dua 

tulisan tersebut menunjukkan perkembangan usia siswa. Keragaman kosakata 

digunakan sebagai variabel tetap pada dua tugas tulisan. Pada umumnya 

keragaman kosakata itulah yang paling stabil dan konsisten untuk dijadikan 

sebagai komponen utama bagi siswa dalam menulis teks narasi.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti mengenai pembelajaran siswa dalam menulis teks narasi. Perbedaannya 

yaitu penelitian Olinghouse menggunakan desain korelasional, sedangkan 
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penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yang membandingkan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

siswa dalam menulis teks narasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dan disertai media Rainbowcard yang tidak terdapat dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Olinghouse. 

Penelitian Olinghouse memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian 

Olinghouse menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang setopik 

dengan mengaplikasikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) yang disertai media Rainbowcard pada pembelajaran 

menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa. 

Gupta (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Cooperative Integreted 

Reading Composition (CIRC): Improving Achievement in English Writing 

Composition Among Seventh Graders mengkaji tentang strategi pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran menulis. Dalam penelitiannya, Gupta 

mengemukakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif menduduki tempat yang 

menonjol untuk metodologi pembelajaran bahasa.  

Hasil penelitian yang diperoleh Gupta yaitu pembelajaran Cooperative 

Integreted Reading and Composition (CIRC) merupakan suatu teknik 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi serta kerjasama siswa 

dalam kegiatan pembelajaran menulis di kelas. Selain itu, teknik pembelajaran 

kooperatif ini mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

menulis.  
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gupta dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan pembelajaran Cooperative Integreted Reading and 

Composition (CIRC) yang diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa khususnya 

menulis. Metode yang digunakan dalam penelitian pun sama, yaitu menggunakan 

metode eksperimen. Perbedaannya yaitu penelitian Gupta terfokus untuk 

meningkatkan pembelajaran menulis komposisi dan tidak terdapat suatu media 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajarannya. 

Perbedaannya terletak pada penggunaan media pembelajaran. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan media pembelajaran berupa Rainbowcard yang dapat 

dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa 

berbahasa Jawa. 

Relevansi penelitian Gupta dengan penelitian ini adalah penelitian Gupta 

memilki topik yang sama dengan penelitian ini. Penelitian Gupta menjadi acuan 

dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang setopik dengan 

cakupan yang lebih luas yaitu diterapkan pada pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gupta 

dengan penelitian ini yaitu memberikan manfaat sebagai alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam 

belajar. 

Penelitian lain mengenai model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) pernah dilakukan oleh Varisoglu (2016). Dalam 

penelitiannya, Varisoglu menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
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Composition (CIRC) terhadap kemampuan siswa dalam membaca dan menulis di 

Turki. Varisoglu menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca dan menulis. 

Selain itu, model pembelajaran ini dapat menjadikan siswa berfikir kritis, dan 

secara aktif mampu mengungkapkan ide-ide kreatifnya dalam pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh Varisoglu mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

untuk pembelajaran membaca dan menulis. Perbedaannya yaitu terletak pada 

metode penelitian. Penelitian Varisoglu menggunakan metode campuran antara 

data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yang hanya menggunakan analisis data kuantitatif. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan media pembelajaran Rainbowcard yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Penggunaan media  

pembelajaran Rainbowcard inilah yang menjadi pembedan dan merupakan suatu 

pembaharuan yang tidak terdapat dalam penelitian Varisoglu.  

Penelitian Varisoglu memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian 

Varisoglu menjadi acuan dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian setopik 

dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, hasil penelitian Varisoglu dengan 

penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan alternatif model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing penelitian 

tersebut. 
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Zainuddin (2015) melakukan penelitian dengan judul The Effect of 

Cooperative Integreted Reading and Composition Technique on Students’ 

Reading Descritive  Text Achievement. Penelitian Zainuddin bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) terhadap prestasi siswa dalam membaca teks deskriptif. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) menunjukkan hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang 

hanya menggunakan metode klasik (Classical Method) dalam pembelajarannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakuan oleh Zainuddin, secara signifikan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

mempengaruhi prestasi membaca teks deskriptif siswa. 

Persamaan penelitian Zainuddin dengan penelitian ini dapat dilihat dari 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

yang sama-sama diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Perbedaannya yaitu 

penelitian Zainuddin diterapkan untuk pembelajaran membaca teks deskritif, 

sedangkan penelitian ini model pembelajaran tersebut diterapkan untuk 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. Selain itu, dalam penelitian ini 

menggunakan media pembelajaran Rainbowcard untuk membantu siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Relevansi penelitian Zainuddin dengan penelitian ini adalah penelitian 

Zainuddin menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang setopik 

dengan cakupan yang lebih luas yaitu pada aspek model pembelajaran 
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Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Selain itu, penelitian 

Zainuddin dan penelitian ini sama-sama memberikan alternatif model 

pembelajaran yang akan meningkatkan semangat serta motivasi siswa dalam 

pembelajaran bahasa sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing 

penelitian tersebut.  

Nurmiyanti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Jawa Melalui Metode Mind Mapping Siswa 

Kelas VA SD N Wonosari 02 Semarang mengkaji tentang pembelajaran menulis 

narasi bahasa Jawa dengan menggunakan metode Mind Mapping. Nurmiyanti 

mengungkapkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar menulis narasi bahasa Jawa melalui metode Mind Mapping. Peningkatan 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan keterampilan 

guru pada siklus III dengan skor 32 dan masuk dalam kategori sangat baik, 

peningkatan aktivitas siswa pada siklus III dengan mendapatkan skor 19,6 dan 

termasuk dalam kategori baik, serta ketuntasan hasil belajar klasikal siswa pada 

siklus III meningkat, dari 71,88% pada siklus II menjadi 84,38% pada siklus III.  

Persamaan penelitian Nurmiyanti dengan penelitian ini adalah sama-sama 

penelitian mengenai keterampilan menulis narasi bahasa Jawa. Adapun 

perbedaannya adalah penelitian Nurmiyanti menggunakan metode Mind Mapping, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). Obyek penelitian Nurmiyanti yaitu 

pada siswa sekolah dasar kelas V, sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu 

pada siswa kelas VII sekolah menengah pertama. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Nurmiyanti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimen yang melakukan kajian terhadap dua kelas 

yang berbeda, satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa dan satu kelas sebagai kelas kontrol 

dengan menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Nurmiyanti dengan penelitian ini 

adalah penelitian Nurmiyanti menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang setopik pada aspek keterampilan menulis teks narasi bahasa Jawa. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmiyanti dengan penelitian ini 

memiliki persamaan pada manfaatnya, yaitu sama-sama memberikan alternatif 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa 

dalam belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masanya. 

Penelitian lain mengenai pembelajaran menulis teks narasi berbahasa Jawa 

juga penah dilakukan oleh Murti (2013). Dalam penelitiannya, Murti 

menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa melalui penggunaan E-learning. Selain itu, E-learning juga memberikan 

kontribusi yang positif bagi siswa, di antaranya siswa menjadi lebih tenang dan 

berkonsentrasi belajar, siswa lebih interaktif dan perhatiannya lebih terfokus 

dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Murti mengemukakan bahwa E-learning merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar menulis narasi. Hasil penelitian 

pembelajaran menulis narasi berbahasa Jawa melalui E-learning yang 
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dilaksanakan dalam dua siklus dapat menumbuhkan semangat dan motivasi 

belajar siswa. Penggunaan E-learning dapat meningkatkan ketertarikan serta 

minat siswa untuk belajar menulis narasi bahasa Jawa. 

Penelitian yang dilakukan Murti memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu meneliti keterampilan menulis narasi berbahasa 

Jawa. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Murti menggunakan media 

E-learning dalam proses pembelajaran menulis narasi berbahasa Jawa, sedangkan 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dan media Rainbowcard. Perbedaan lainnya yaitu 

terletak pada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Murti merupakan 

jenis penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), sedangkan penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian eksperimen yang menunjukkan perbedaan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Murti memiliki relevansi dengan penelitian 

ini. Penelitian yang dilakukan oleh Murti menjadi acuan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang setopik dengan cakupan yang lebih luas yaitu dengan 

mengaplikasikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dan media Rainbowcard dalam pembelajaran menulis narasi 

berbahasa Jawa. Selain itu, hasil penelitian Murti dan penelitian ini keduanya 

memiliki manfaat untuk memberikan alternatif dalam pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada masanya. 

Yudha (2015) dalam jurnal nasional yang berjudul Perbedaan Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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CIRC dan Jigsaw dengan Mempertimbangkan Motivasi Kelas VII SMP Negeri 28 

Padang mengkaji tentang perbedaan menulis karangan narasi dengan dua model 

pembelajaran yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan tingkat kemajuan siswa dalam menulis narasi dengan 

menggunakan dua model pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran 

CIRC dan Jigsaw. Yudha menyimpulkan bahwa kedua tipe model pembelajaran 

kooperatif ini memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dalam 

menulis karangan narasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan melalui dua tipe 

model pembelajaran ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi.  

Penelitian yang dilakukan Yudha mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti kemampuan 

menulis karangan narasi menggunakan model pembelajaran kooperatif dan 

menggunkan jenis penelitian eksperimen. Perbedaannya yaitu penelitian Yudha 

membandingkan kemampuan menulis karangan narasi melalui dua tipe model 

pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran CIRC dan Jigsaw, sedangkan 

penelitian ini hanya meneliti menggunakan satu model pembelajaran yaitu 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang akan disertai 

dengan media Rainbowcard sebagai pendukung dalam proses pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan Yudha memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian Yudha menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

setopik dengan mengaplikasikan pada pembelajaran menulis teks narasi peristiwa 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
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Composition (CIRC) dan media Rainbowcard. Selain itu, hasil penelitian Yudha 

dengan penelitian ini memiliki manfaat yang sama yaitu untuk memberikan 

alternatif model pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

pada masing-masing penelitian tersebut. 

Mahmudi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Menulis Narasi dengan 

Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung serta Gaya Belajarnya 

menyimpulkan bahwa ada perbedaan keefektifan antara metode karyawisata dan 

metode objek langsung terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Metode 

karyawisata lebih efektif dari pada metode objek langsung dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi. Hasil metode karyawisata pada setiap gaya belajar 

(visual-auditori-kinestik) lebih tinggi dari pada perlakuan metode objek langsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi mempunyai persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kemampuan siswa dalam 

menulis karangan narasi menggunakan jenis penelitian eksperimen. Selain itu, ada 

beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi dengan penelitian 

ini. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi terfokus pada 

siswa kelas IV sekolah dasar, sedangkan penelitian ini terfokus pada siswa kelas 

VII sekolah menengah pertama. Selain itu, penelitian Mahmudi merupakan 

penelitian yang membandingkan dua tipe metode pembelajaran yakni melalui 

metode karyawisata dan pengamatan objek langsung terhadap kemampuan 

menulis narasi, sedangkan penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan media 

Rinbowcard dalam menulis narasi peristiwa berbahasa Jawa. 
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Relevansi penelitian Mahmudi dengan penelitian ini adalah penelitian 

Mahmudi menjadi acuan untuk melakukan penelitian pada aspek keterampilan 

yang sama. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi dengan 

penelitian ini sama-sama  memberikan alternatif model pembelajaran yang  dapat 

meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. 

Istiqomah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table dengan 

Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung mengkaji tentang 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model Round Table dan 

media Buku Zig-zag. Hasil dari penelitian tersebut nilai siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I dengan rata-rata kelas 63,43, sampai siklus III dengan 

rata-rata kelas sebesar 77,65. Selain itu, siswa mengalami perubahan perilaku 

belajar seperti rasa antusias, semangat, aktif, berani dan percaya diri selama 

mengikuti pembelajaran. 

Persamaan penelitian Istiqomah dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti keterampilan menulis karangan narasi. Perbedaannya yaitu terletak pada 

penerapan model pembelajaran dan media pembelajarannya. Dalam penelitiannya, 

Istiqomah menggunakan model Round Table yang disertai dengan media buku 

Zig-zag untuk keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran Cooperative Integreted 

Reading and Composition (CIRC) dan media Rinbowcard yang akan diterapkan 

pada pembelajaran menulis teks narasi peristiwa pada siswa kelas VII SMP. 

Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada jenis penelitian. Penelitian Istiqomah 
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merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus, sedangkan 

penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen. 

Relevansi penelitian Istiqomah dengan penelitian ini adalah penelitian 

Istiqomah menjadi acuan untuk melakukan penelitian setopik pada aspek yang 

sama yaitu mengenai keterampilan menulis karangan narasi. Selain itu, penelitian 

Istiqomah dan penelitian ini sama-sama memberikan alternatif model 

pembelajaran yang akan meningkatkan semangat serta motivasi siswa dalam 

belajar menulis karangan narasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada 

masing-masing penelitian tersebut.  

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran menulis teks narasi telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai 

pembelajaran menulis teks narasi melalui model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) sebelumnya sudah pernah 

dilakukan. Namun demikian, suatu pembaharuan dalam bidang penelitian 

mengenai pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa melalui 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

yang disertai media Rainbowcard sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

belum pernah dilakukan. Hal inilah yang menjadi suatu progres dari penelitian-

penelitian yang pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai pelengkap 

penelitian mengenai pembelajaran menulis teks narasi peristiwa yang telah ada, 

peneliti tertarik untuk melakukan suatu pembaharuan penelitian menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
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dengan media Rainbowcard dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoritis pada penelitian ini 

adalah keefektifan pembelajaran, model pembelajaran, model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), keterampilan menulis, 

teks narasi, media pembelajaran Rainbowacard, dan penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan 

media Rainbowacard dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. 

 

2.2.1 Keefektifan Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2003: 284) 

efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti pengaruh, akibat atau 

dapat membawa hasil. Efektivitas memiliki pengertian yang sama dengan 

keefektifan.  

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurahmat 2008: 7). 

Siagian (2001: 24) berpendapat bahwa efektivitas adalah keaktifan, daya 

guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien meskipun 



26 
 

 
 

keduanya terdapat perbedaan. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai 

dengan cara membandingkan antara input dan output. 

Menurut Dunne (1996: 12) efektivitas dalam pembelajaran memiliki dua 

karakteristik. Karakteristik pertama ialah memudahkan siswa belajar mengenai 

sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep atau sesuatu 

hasil belajar yang diinginkan. Karakteristik kedua yaitu keterampilan yang dapat 

diakui oleh meraka yang berkompeten menilai, seperti guru, pengawas, tutor atau 

siswa. 

Melengkapi beberapa pendapat di atas, Popham (2003: 7) menjelaskan 

bahwa efektivitas proses pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan guru 

dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan menggunakan metode tertentu 

untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 

Menurut Abidin (2016: 1-2) pembelajaran pada hakikatnya adalah proses 

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran bergantung pada interaksi multiarah, yakni interaksi 

yang berfungsi untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa 

dalam  rangka membangun pengetahuan pada dirinya. Interaksi yang dimaksud 

tersebut berkaitan erat dengan suatu model pembelajaran yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 

kriteria, yaitu mampu memberikan pengaruh, perubahan dan membawa hasil 
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ketercapaian baik dari segi tujuan pembelajaran maupun prestasi siswa yang 

maksimal.  

Sinambela (2006: 78) menyebutkan tiga indikator keefektifan 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Ketercapaian ketuntasan belajar. 

2) Ketercapaian keefektifan aktivitas siswa (yaitu pencapaian waktu ideal yang 

digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam rencana 

pembelajaran). 

3) Ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan respon 

siswa terhadap pembelajaran yang positif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran 

merupakan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang dapat dicapai 

melalui suatu model pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang direncanakan. Dengan demikian, pembelajaran dapat dikatakan efektif 

apabila siswa dapat mencapai nilai di atas atau sama dengan batas nilai ketuntasan 

belajar minimal (KBM) dalam suatu pembelajaran, sehingga akan membawa hasil 

ketercapaian prestasi siswa yang maksimal.  

 

2.2.2 Model Pembelajaran 

Mengajar membutuhkan perancangan-perancangan yang dapat 

menghantarkan tujuan pembelajaran secara efektif, oleh karena itu dibutuhkan 

model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu 

mencerminkan dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas sesuatu hal. 

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan 

suasana yang kondusif bagi siswa belajar. Dengan demikian, model pembelajaran 

dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses 

pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran 

tersebut (Abidin 2016:116). 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Joyce (dalam Ahmadi 2011:7) 

model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

Melengkapi kedua pendapat tersebut, Soekamto (dalam Nurulwati, 2000: 

10) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar 

merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematik.  

Dalam sebuah model pembelajaran wajib mengandung empat komponen 

yaitu orientation to the model (yang pada dasarnya dapat disejajarkan dengan 

pendekatan), the model of teaching (yang dapat disejajarkan dengan metode), 
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application (yang dapat disejajarkan dengan teknik), instructional and nurturant 

effect yakni tujuan pembelajaran (Abidin 2016: 118)  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran dan memberikan petunjuk 

kepada pengajar di dalam kelas berkenaan dengan proses belajar mengajar yang 

akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

2.2.2.2 Karakteristik Model Pembelajaran 

Menurut Abidin (2016:118) model pembelajaran mempunyai lima 

karakteristik umum, yaitu (1) berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari 

para ahli tertentu, model pembelajaran dirancang untuk mengembangkan 

kreativitas siswa; (2) mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu; (3) dapat 

dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas; (4) 

memilki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu urutan langkah-langkah 

pembelajaran (sintak), adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem 

pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis untuk 

melaksanakan suatu model pembelajaran; (5) memilki dampak sebagai akibat 

terapan model pembelajaran yang meliputi dampak pembelajaran yaitu hasil 

belajar yang dapat diukur dan dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka 

panjang. 

Menurut Kardi dan Nur (dalam Ahmadi 2011: 8) model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi, metode dan prosedur.  
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Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode dan prosedur, yaitu. 

1) Rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

mempunyai karakteristik yaitu sengaja dirancang untuk mengembangkan 

kreativitas siswa, memiliki urutan langkah-langkah pembelajaran (sintak), 

terdapat adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung serta 

dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

2.2.3 Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), konsep dasar model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), tujuan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 

kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 
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and Composition (CIRC), tahapan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

2.2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dikembangkan pertama kali oleh Stevens, dkk (1987). Model 

pembelajaran ini merupakan hasil pengembangan dari model pembelajaran 

kooperatif. Abidin (2009: 122) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerja sama 

siswa dalam belajar berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas yang 

jelas. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Slavin (dalam Abidin, 2016: 259) model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah model 

pembelajaran yang terdiri atas tiga unsur penting yakni kegiatan-kegiatan dasar 

terkait, pengajaran langsung memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis 

terpadu. Kegiatan model pembelajaran ini bersifat siklus reguler yang melibatkan 

presentasi dari guru, latihan kelompok, latihan independen, prapenilaian teman, 

latihan tambahan, dan tes.   
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Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kurniasih (2015: 89), model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran terpadu yang lebih cocok dan tepat diaplikasikan 

pada mata pelajaran bahasa khususnya pada materi membaca, menulis, 

menemukan ide-ide pokok, pokok pikiran atau tema sebuah wacana. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran terpadu yang dilakukan secara berkelompok dan 

tepat diaplikasikan dalam mata pelajaran bahasa khususnya membaca dan 

menulis. 

 

2.2.3.2 Konsep Dasar Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) 

Kurniasih (2015: 91) menjelaskan bahwa model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa khususnya membaca dan menulis. Model pembelajaran ini 

tidak dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran matematika dan mata pelajaran 

lain yang menggunakan prinsip menghitung. 

Huda (2013: 222) menyatakan bahwa model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dikategorikan sebagai pembelajaran 

terpadu. Setiap siswa dalam model pembelajaran ini bertanggung jawab terhadap 

tugas kelompok dan saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep 

dan menyelesaikan tugas, sehingga akan terbentuk pemahaman dan pengalaman 
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belajar yang lama. Proses pembelajaran dalam model pembelajaran pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yakni mendidik siswa 

agar dapat berinteraksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan pembelajaran terpadu yang lebih tepat diterapkan untuk mata pelajaran 

bahasa khususnya membaca dan menulis. 

 

2.2.3.3 Tujuan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Menurut Slavin (2005: 201) tujuan utama dari model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis 

pada pembelajaran menulis yang akan banyak memanfaatkan kehadiran dan 

keterlibatan teman dalam kelompok. Satu fokus utama dari model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yaitu membuat 

penggunaan waktu selama proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, 

karena model pembelajaran ini memadukan antara keterampilan membaca dan 

menulis. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap pembelajaran menulis yaitu 

untuk mengimplementasikan pembelajaran menulis dan membaca menjadi satu 
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dalam proses pembelajaran sehingga akan menjadikan model pembelajaran ini 

menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

2.2.3.4 Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Menurut Saifulloh (dalam Huda 2013: 221) model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) mempunyai kelebihan 

dan kekurangan, yaitu. 

 

2.2.3.4.1  Kelebihan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan anak. 

2) Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak belakang dari minat dan 

kebutuhan siswa. 

3) Seluruh kegiatan belajar menjadi lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil 

belajar siswa akan dapat bertahan lebih lama. 

4) Pembelajaran terpadu dapat menumbuh-kembangkan keterampilan berpikir 

siswa. 

5) Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis 

(bermanfaat) sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam 

lingkungan siswa. 
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6) Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa kea rah 

belajar yang dinamis, optimal, dan tepat guna. 

7) Pembelajaran terpadu dapat menumbuh-kembangkan interaksi sosial siswa, 

seperti kerja sama, toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan orang 

lain. 

8) Membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi guru 

dalam mengajar. 

 

2.2.3.4.2  Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) 

Selain kelebihan yang ada dalam model pembelajaran ini, model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) juga 

terdapat kekurangan bahwa model pembelajaran ini hanya dapat diaplikasikan 

pada mata pelajaran bahasa khususnya pada membaca dan menulis. Model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) tidak 

dapat diterapkan pada mata pelajaran seperti matematika dan mata pelajaran lain 

yang menggunakan prinsip mengitung. 

 

2.2.3.5 Tahapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Kurniasih (2015: 90) menyebutkan tiga tahapan yang akan dilalui siswa 

dalam model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) yaitu. 
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1) Tahap Pengenalan Konsep 

Tahap ini guru mengenalkan tentang suatu konsep atau istilah baru yang 

mengacu pada hasil penemuan selama mempelajari bacaan yang diberikan.  

Pengenalan bisa didapat dari keterangan guru, buku paket, atau media lainnya. 

2) Tahap Eksplorasi dan Aplikasi 

Tahap ini memberikan peluang pada siswa untuk mengungkap pengetahuan 

awalnya, mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena yang 

mereka alami atau yng ada dalam bacaan dengan bimbingan guru. 

3) Tahap Publikasi 

Pada tahap ini siswa mampu mengkomunikasikan hasil temuan-temuan, 

membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas. Penemuan tersebut 

dapat bersifat sebagai sesuatu yang baru atau sekedar membuktikan hasil 

pengamatannya. Siswa dapat memberikan pembuktian mengenai gagasan 

barunya untuk diketahui oleh teman-teman sekelas. Dalam hal ini, siswa harus 

siap memberi dan menerima kritik atau saran untuk saling memperkuat 

argumen. 

 

2.2.3.6 Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Kurniasih (2015: 92) menjelaskan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) sebagai 

berikut: 



37 
 

 
 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran saat itu, kemudian membentuk 

kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang siswa secara heterogen. 

2) Guru memberi materi berupa bacaan tertentu sesuai dengan topik 

pembelajaran. 

3) Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada lembar kertas. 

4) Siswa mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompok masing-

masing. 

5) Setelah semua kelompok mendapatkan giliran, guru memberikan penguatan 

(reinforcement). 

6) Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan. 

7) Guru menutup pelajaran seperti biasa. 

 

2.2.4 Hakikat Menulis 

Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan untuk berkomunikasi yang 

disampaikan dalam bentuk bahasa tulis. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai 

pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis dan tahapan menulis. 

 

2.2.4.1  Pengertian Menulis 

Dalman (2016: 3) menjelaskan menulis merupakan suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak 

lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 
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Menurut Tarigan (1982: 3-4) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

bersifat produktif dan reseptif. Keterampilan menulis pada dasarnya berada dalam 

tataran tertinggi dari keempat keterampilan berbahasa. Artinya, sebelum bisa 

menguasi keterampilan menulis, seseorang terlebih dahulu harus bisa menguasai 

dengan baik keterampilan menyimak, membaca dan berbicara. Selain itu, dalam 

keterampilan menulis juga perlu diperhatikan adanya aspek kebahasaan seperti 

kosa kata, ejaan, tata bahasa, tata bunyi, dan keefektifan kalimat. Dengan 

demikian, keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Selain itu, menurut Jamaris (2014: 155) menulis adalah suatu proses yang 

bersifat kompleks karena kemampuan menulis merupakan integrasi dari berbagai 

kemampuan, seperti persepi visual-motor dan kemampuan konseptual yang sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan kognitif. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk untuk menyampaikan gagasan atau 

ide secara tidak langsung atau melalui bahasa tulis. 

 

2.2.4.2  Tujuan Menulis 

Tarigan (1982: 23-24) menyebutkan tujuan menulis sebagai berikut: 

1) Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengejar disebut wacana 

informatif (informative discourse). 
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2) Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana 

persuasif (persuasive discourse). 

3) Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang 

mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer (wacana kesastraan atau 

literary discourse). 

4) Tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat 

atau berapi-api disebut wacana ekspresif (expressive discourse). 

Adapun menurut  Dalman (2016: 13-14) jika ditinjau dari sudut kepentingan 

pengarang, menulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1) Tujuan Penugasan 

Penulis pada umumnya menulis karena ditugaskan, bukan atas kemauannya 

sendiri. 

2) Tujuan Estetis 

Penulis pada umumnya menulis dengn tujuan untuk menciptakan sebuah 

keindahan (estetis), misalnya seperti puisi, cerpen, maupun novel. 

3) Tujuan Penerangan 

Tujuan utama penulis membuat tulisan adalah untuk memberi informasi 

kepada pembaca. Dalam hal ini, penulis harus mampu memberikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan pembaca berupa politik, ekonomi, pendidikan, 

agama, sosial, maupun budaya. 

4) Tujuan Pernyataan Diri 

Penulis pada umumnya menulis dengan tujuan untuk pernyataan diri atau 

untuk menegaskan tentang apa yang telah diperbuat. 
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5) Tujuan Kreatif  

Tujuan ini erat hubungannya dengan proses kreatif yang harus menggunakan 

daya imajinasi secara maksimal, contohnya ketika mengembangkan tulisan, 

mengembangkan penokohan dalam sebuah cerita, melukiskan setting untuk 

mencapai tujuan dan nilai-nilai kesenian. 

6) Tujuan Konsumtif 

Penulis pada umumnya menulis dengan tujuan untuk kepuasan pada diri 

pembaca. Ada kalanya seorang penulis menyelesaikan sebuah tulisan untuk 

kepentingan bisnis yang mempunyai nilai jual dan dapat dikonsumsi oleh 

para pembaca. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

merupakan suatu kegiatan dalam memberikan sebuah informasi untuk 

meyakinkan para pembaca mengenai kebenaran gagasan yang diutarakan. Selain 

itu, tujuan menulis yaitu untuk menghibur dan menyenangkan para pembaca. 

 

2.2.4.3 Manfaat Menulis 

Dalman (2016: 6) menyebutkan empat manfaat menulis yang dapat dipetik 

dalam kehidupan. Adapun manfaat menulis yaitu: 

1) Meningkatkan kecerdasan. 

2) Mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. 

3) Menumbuhkan keberanian. 

4) Mendorong kemauan dan kemampuan dalam mengumpulkan informasi. 
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2.2.4.4 Tahapan Menulis 

Seorang penulis ketika akan mulai menulis tentu membutuhkan adanya 

proses dan tahapan dalam menulis. Dalman (2016: 15) menyebutkan tiga tahapan 

dalam menulis sebagai berikut: 

1) Tahap Prapenulisan (Persiapan) 

Tahap prapenulisan atau tahap persiapan adalah tahap pertama seorang penulis 

menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, 

menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran dan inferensi 

terhadap realitas yang ada. Pada tahap prapenulisan ini terdapat aktivitas 

memilih topik, menentukan maksud dan tujuan, memperhatikan sasran 

karangan, mengumpulkan informasi pendukung, serta mengorganisasikan ide 

dan informasi dalam bentuk kerangka karangan. 

2) Tahap Penulisan 

Tahap penulisan merupakan tahap kedua setelah melalui tahap prapenulisan. 

Pada tahap penulisan seorang penulis harus dapat mengembangkan butir demi 

butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan 

atau informasi yang yang telah dipilih dan dikumpulkan pada tahap 

prapenulisan sebelumnya. Struktur dalam sebuah tulisan terdiri atas bagian 

awal, isi dan akhir. Bagian awal tulisan berfungsi untuk memperkenalkan dan 

sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan. Bagian isi dalam 

sebuah tulisan menyajikan bahasan topik atau ide utama dalam sebuah tulisan. 

Berikut hal-hal yang menjelaskan atau mendukung ide tersebut yaitu meliputi 

contoh, informasi, bukti, atau alasan. Bagian akhir dari sebuah tulisan 
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berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti dan penekanan ide-

ide penting. Bagian ini berisi kesimpulan, dan dapat ditambah rekomendasi 

atau saran bila diperlukan. Apabila pengembangan dalam sebuah tulisan telah 

dilakukan, proses selanjutnya adalah memeriksa, menilai, dan memperbaiki 

buram (tulisan kasar) sehingga menjadi sebuah tulisan yang baik. 

3) Tahap Pascapenulisan 

Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan. Kegaiatan pada 

tahap pascapenulisan terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (revisi). 

Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan 

seperti ejaan, pungtuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, 

pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau 

perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan.  

Kegiatan penyuntingan dan perbaikan dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Membaca keseluruhan tulisan. 

b) Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki atau memberi catatan bila ada hal-hal 

yang harus diganti, ditambahkan dan disempurnakan. 

c) Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu 

kegiatan yang membutuhkan proses dan tidak serta merta dapat langsung menulis 

tanpa disertai tahapan mulai dari aktivitas memilih topik, menentukan maksud dan 

tujuan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan butir demi butir ide yang 

terdapat dalam kerangka tulisan, hingga tahap penyuntingan dan perbaikan sebuah 
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tulisan. Apabila penulis mengikuti tahapan-tahapan dalam menulis dengan baik 

dan sesuai, maka akan menghasilkan suatu tulisan yang baik pula. 

 

2.2.5 Hakikat Narasi 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian narasi, tujuan menulis 

narasi, prinsip-prinsip narasi, langkah-langkah menulis narasi, ciri-ciri karangan 

narasi dan jenis-jenis karangan narasi. 

 

2.2.5.1 Pengertian Narasi  

Menurut Dalman (2016: 105) narasi adalah suatu cerita yang didasarkan 

pada urutan-urutan suatu (serangkaian) kejadian atau peristiwa. Narasi dapat 

berisi fiksi maupun dapat pula berupa fakta. Unsur pokok sebuah narasi yaitu 

terdapatnya tokoh, konflik dan kejadian. 

Widyamartaya (1992:10) mengungkapkan bahwa narasi merupakan 

percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan 

rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu.  

Adapun menurut Finoza (2008: 202) narasi adalah suatu bentuk tulisan 

yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk 

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau berlangsung 

dalam suatu kesatuan waktu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi 

merupakan suatu bentuk cerita yang mengisahkan dan menyampaikan serangkaian 

kejadian atau peristiwa dari waktu ke waktu. 
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2.2.5.2  Tujuan Menulis Narasi 

Dalman (2016: 106-107) menjelaskan bahwa karangan narasi mempunyai 

tujuan sebagai berikut. 

1) Agar pembaca seolah-olah sudah menyaksikan atau mengalami kejadian yang 

diceritakan. 

2) Berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai 

suatu peristiwa yang telah terjadi, serta menyampaikan amanat yang terdapat di 

dalam karangan narasi tersebut. 

3) Membentuk citra atau imajinasi para pembaca. 

4) Memberi informasi kepada pembaca dan memperluas pengetahuan. 

5) Menyampaikan sebuah makna kepada pembaca melalui daya khayal yang 

dimilikinya. 

 

2.2.5.3 Prinsip-Prinsip Narasi 

Menurut Suparno dan Yunus (2008: 1-3), dalam menulis karangan narasi 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar narasi sebagai tumpuan berpikir bagi 

terbentuknya karangan narasi. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: 

1) Alur (plot) yaitu rangkaian pola tindak-tanduk yang berusaha memecahkan 

konflik yang terdapat dalam narasi. Suatu konflik dalam narasi tidak dapat 

dipaparkan begitu saja, melainkan harus ada dasarnya yang meliputi 

pengenalan, timbulnya konflik, konflik memuncak, klimaks dan pemecahan 

masalah. 
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2) Penokohan, salah satu ciri khas narasi ialah mengisahkan tentang tokoh cerita 

yang bergerak dalam suatu rangkaian peristiwa atau kejadian. 

3) Latar, ialah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang 

dialami oleh tokoh. 

4) Titik pandang, sebelum mengarang narasi hal yang paling efektif adalah 

menentukan sudut pandang terlebih dahulu. Sudut pandang dalam sebuah 

narasi menentukan gaya dan corak suatu cerita yang disampaikan kepada 

pembaca. 

 

2.2.5.4 Langkah-Langkah Menulis Narasi 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menulis narasi yaitu: 

1) menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 

2) menetapkan sasaran pembaca. 

3) merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk 

skema alur. 

4) membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir 

cerita. 

5) merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai 

pendukung cerita. 

6) menyusun tokoh serta perwatakan, latar, dan sudut pandang. 
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2.2.5.5 Ciri-ciri Karangan Narasi 

Keraf (2007: 136) menjelaskan mengenai ciri-ciri karangan narasi sebagai 

berikut. 

1) Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 

2) Dirangkai dalam urutan waktu. 

3) Berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi? 

4) Terdapat suatu konflik. 

5) Narasi dibangun oleh alur cerita. 

 

2.2.5.6 Jenis-jenis Karangan Narasi 

Dalman (2016: 111-114) menjelaskan bahwa ada dua jenis karangan narasi 

yaitu: 

1) Narasi Ekspositoris (Narasi Faktual) 

Narasi ekspositoris adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian 

informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas 

pengetahuan seseorang. Dalam narasi ekspositoris, penulis menceritakan suatu 

peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya atau fakta. Narasi ekspositoris 

merupakan jenis karangan narasi yang mengutamakan kisah yang sebenarnya 

dari tokoh yang diceritakan. Jenis narasi ini menggunakan bahasa informatif 

dengan titik berat pada pemakaian kata-kata denotatif. Jadi, jenis karangan 

narasi ekspositoris ini tidak bersifat fiktif dan tidak boleh bercampur dengan 

daya khayal atau daya imajinasi. 
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2) Narasi Sugestif (Narasi Artistik) 

Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud 

tertentu, menyampaikan amanat yang terselubung kepada para pembaca atau 

pendengar sehingga seolah-olah tampak seperti melihat. Dalam narasi sugestif 

ini seorang penulis diizinkan untuk menggunakan daya khayal atau daya 

imajinasinya untuk menghidupkan sebuah cerita. Bahasa yang digunakan 

dalam jenis karangan narasi sugestif yaitu bahasa konotatif, yaitu bahasa yang 

mengandung makna kias. Narasi sugestif lebih bersifat estetik atau artistik, 

sehingga menjadi karangan yang menyenangkan untuk dibaca. 

 

2.2.6 Media Pembelajaran Rainbowcard 

Dalam bagian ini akan dibahas tentang pengertian media, manfaat media, 

jenis media, Rainbowcard, peran media Rainbowcard dalam pembelajaran 

menulis teks narasi peristiwa. 

 

2.2.6.1 Pengertian Media 

Menurut Arsyad (2013: 3) media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Garlach dan Ely (dalam Arsyad 2013) mengatakan bahwa media secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 
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Fleming (dalam Arsyad 2013) juga mengatakan bahwa media sering 

diganti dengan istilah mediator yang berarti sistem penyampai atau pengantar. 

Ringkasnya dalam dunia pendidikan, media merupakan alat yang digunakan untuk 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat 

atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan dapat 

memudahkan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

 

2.2.6.2 Manfaat Media 

Dale (dalam Arsyad 2013) menjelaskan manfaat media dalam 

pembelajaran sebagai berikut. 

1) Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. 

2) Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. 

3) Menunjukkan hubungan antara maat pelajaran dan kebutuhan serta minat 

siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. 

4) Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. 

5) Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. 

6) Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajinasi dan partisipasi yang mengakibatkan meningkatnya hasil 

belajar. 

7) Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa 

menemukan seberapa banyak yang telah mereka pelajari. 
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8) Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan 

pembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat. 

9) Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan 

jika mereka membangun struktur konsep dan sistem gagasan yang bermakna. 

Adapun menurut Sudjana dan Rivai (dalam  Arsyad 2013), manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi 

verbal yang melalui penuturan kata-kata oleh guru, dan sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

memiliki manfaat dalam proses belajar mengajar yaitu dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

proses dan hasil belajar. 
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2.2.6.3 Jenis Media 

Sukiman (2012: 44) menyebutkan ada tiga jenis media yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1) Media Visual 

Media pembelajaran visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan 

atau menyampaikan pesan lewat indera pengelihatan. Media pembelajaran 

visual dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu media grafis dan media 

cetak. Media grafis meliputi media foto, gambar, sketsa, bagan, grafik, papan 

tulis, flannel dan bulletin, poster dan kartun, peta dan globe. Adapun media 

cetak meliputi proyektor transaparansi (OHP) dan modul. 

2) Media Audio 

Media pembelajaran audio adalah media pembelajaran yang digunakan untuk 

menyalurkan atau menyampaikan pesan lewat indera pendengaran. Jenis 

media ini meliputi media rekaman dan media radio. 

3) Media Audio Visual 

Media pembelajaran audio visual adalah media yang digunakan untuk 

menyalurkan atau menyampaikan pesan melalui indera pengelihatan 

sekaligus pendengarn (indera pandang-dengar). Jenis media ini meliputi 

media televisi dan media film/video. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan 

kemampuan panca inderanya media dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu 

media audio, media visual, dan media audio-visual. Ketiga jenis media tersebut 

bermanfaat untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan atau informasi dalam 
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suatu kegiatan. Penelitian ini menggunakan jenis media visual berbentuk media 

Rainbowcard atau kartu pelangi. Media Rainbowcard ini dilengkapi dengan 

gambar, tema, dan pokok urutan peristiwa. 

 

2.2.6.4 Rainbowcard 

Media Rainbowcard merupakan salah satu media baru yang sengaja dibuat 

dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendukung proses penelitian pembelajaran 

menulis teks narasi peristiwa. Media Rainbowcard ini belum pernah diterapkan 

dalam proses pembelajaran oleh siapapun. Media Rainbowcard ini berupa kertas 

berwarna dengan berukuran 10 cm x 15 cm. Kertas yang digunakan tidak hanya 

dalam satu warna melainkan terdiri atas beberapa warna, misal kertas pertama 

berwarna merah yang digunakan untuk gambar, kertas kedua berwarna kuning 

untuk tema yang akan ditulis, kertas ketiga berwarna hijau yang di dalamnya 

terdapat pokok urutan peristiwa yang akan ditulis. Ketiga kertas yang berbeda 

warna tersebut saling dikaitkan satu sama lain menggunakan tali berwarna. 

Penggunaan media Rainbowcard memiliki beberapa kelebihan yaitu 

bentuk media Rainbowcard unik karena terdiri atas beberapa warna sehingga akan 

menarik motivasi siswa dalam hal menulis, mudah dalam hal pembuatannya, 

mudah digunakan dalam proses pembelajaran, di dalam media Rainbowcard  

terdapat gambar, tema, dan urutan peristiwa yang akan memudahkan siswa dalam 

menulis teks narasi. 

Langkah-langkah pembuatan media Rainbowcard sebagai berikut: 

1) Siapkan tali. 
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2) Siapkan tongkat kecil yang terbuat dari bambu dengan panjang + 30 cm dan 

berdiamter 0,5 cm atau 1 cm. 

3) Siapkan kertas cover A4 dengan beraneka macam warna (merah, kuning, 

hijau, ungu, biru, merah muda, dsb). 

4) Potong kertas tersebut menjadi 2 bagian atau bisa dengan ukuran 10cm x 

15cm. Salah satu bagian ujung potong dari arah kedua sisi secara mengerucut 

membentuk ujung yang lancip. 

5) Lubangi kertas tepat berada di tengah bagian yang kerucut tersebut. Lakukan 

hal yang sama pada kertas kedua, ketiga, keempat dan kelima.  

6) Ikat ujung kertas yang telah diberi lubang dengan tali. Lakukan hal yang sama 

pada kertas kedua, ketiga, keempat dan kelima.  

7) Kelima kertas yang telah diberi tali tersebut kemudian diikatkan pada salah 

satu tongkat kecil yang terbuat dari bambu secara berjajar dan diberi jarak + 3 

cm. 

8) Tempelkan gambar yang menunjukkan peristiwa atau kejadian pada kertas 

pertama. 

9) Tuliskan tema pada kertas yang kedua. 

10) Buatlah pokok urutan peristiwa yang kemudian dituliskan pada kertas yang 

ketiga, keempat dan kelima. 

Media Rainbowcard ini merupakan jenis media visual berupa kartu yang 

saling terkait satu sama lain dan terbuat dari kertas cover. Media ini digunakan 

untuk membantu menumbuhkan motivasi menulis narasi peristiwa bagi siswa 

yang mudah dibuat dan diterapkan dalam pembelajaran. Selain itu, media 
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Rainbowcard menunjukkan urutan peristiwa sehingga cocok digunakan dalam 

proses pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. 

 

2.2.6.5  Peran Media Rainbowcard dalam Pembelajaran Menulis Teks Narasi 

Peristiwa 

Gagne’ dan Briggs (dalam Arsyad 2013) menjelaskan bahwa media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Kriteria pemilihan suatu media harus sesuai dengan kebutuhan dan taraf berfikir 

siswa. Media Rainbowcard adalah sebuah media berupa kartu bersusun yang 

berisi gambar, tema dan urutan peristiwa yang dipadukan dan diurutkan secara 

sistematis sehingga dapat membantu siswa dalam pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa. 

Penggunaan media Rainbowcard dirasakan sangat tepat untuk membantu 

siswa dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. Selain itu, media 

Rainbowcard mudah dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar, karena 

praktis dan sederhana. Penggunaan media ini memudahkan siswa untuk 

mendapatkan data karena di dalam media Rainbowcard terdapat gambar dan 

urutan peristiwa atau kejadian sehingga akan mempermudah siswa dalam proses 

menulis teks narasi peristiwa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

media dalam proses pembelajaran khususnya media Rainbowcard sangat 
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membantu siswa dalam mengurutkan kronologis suatu peristiwa pada 

pembelajaran menulis teks narasi. 

 

2.2.7 Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan Media Rainbowacard dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Narasi Peristiwa. 

Pembelajaran menulis teks narasi pada hakikatnya mengarahkan siswa 

untuk mengekspresikan ide atau gagasan yang dimiliki dalam bentuk tulisan 

berupa karangan narasi yang memperhatikan urutan atau kronologis setiap 

peristiwa. Pada penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa berbahasa Jawa. Model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) merupakan model pembelajaran terpadu antara 

membaca dan menulis yang cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa.  

Penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dipilih karena akan menjadikan siswa lebih kooperatif dalam 

pembelajaran, siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide atau gagasan 

karena dalam model pembelajaran ini setiap siswa dapat menyumbangkan idenya 

secara bergiliran. Selain itu, siswa juga belajar mengenai kerja sama, toleransi, 

respek terhadap gagasan orang lain dan tanggung jawab. Pembelajaran menulis 

teks narasi ini juga didukung dengan penggunaan media Rainbowcard. Salah satu 

karakteristik narasi adalah cerita sesuai dengan urutan atau kronologis suatu 
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peristiwa atau kejadian. Hal ini sesuai dengen kelebihan media Rainbowcard, 

yaitu bentuk media Rainbowcard unik karena terdiri atas beberapa warna 

sehingga akan menarik motivasi siswa dalam hal menulis, mudah digunakan 

dalam proses pembelajaran, di dalam media Rainbowcard  terdapat gambar, tema, 

dan urutan peristiwa yang akan memudahkan siswa dalam menulis teks narasi. 

Berikut ini tahapan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran menulis 

teks narasi peristiwa berbahasa Jawa menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media 

Rainbowcard. 

Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1: Pengenalan 

Konsep 

1. Guru mengkondisikan 

siswa untuk siap belajar. 

2. Guru melakukan apersepsi.

3. Guru memaparkan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru memotivasi siswa 

agar semangat mengikuti 

pembelajaran.  

1. Siswa mengikuti 

instruksi guru untuk 

mengkondisikan diri. 

2. Siswa merespon dan 

bertanya jawab dengan 

guru. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan mengenai 

tujuan pembelajaran. 

4. Siswa termotivasi 

dalam pembelajaran. 

Tahap 2: Eksplorasi 

dan Aplikasi 

Tahap Memahami dan Membaca Contoh Teks 

Narasi Peristiwa 

 

1. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa 

kelompok dengan jumlah 

1. Siswa mengikuti 

instruksi guru untuk 

bergabung dengan 
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anggota 4-5 orang. 

2. Guru menjelaskan materi 

mengenai seputar teks 

narasi peristiwa 

berbahasa Jawa. 

3. Guru membagikan 

wacana yang berisi 

contoh teks narasi 

persitiwa. 

4. Guru menugasi siswa 

untuk membaca dan 

menemukan ide pokok 

kelompoknya masing-

masing. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai materi 

seputar teks narasi 

peristiwa. 

3. Siswa mengamati 

contoh wacana teks 

narasi peristiwa 

4. Siswa bekerja sama 

saling membacakan 

dan menemukan ide 

pokok kemudian 

ditulis pada lembar 

kertas. 

Tahap Menulis Teks Narasi Peristiwa 

 

1. Guru menjelaskan 

konsep kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada 

saat itu. 

2. Guru menempelkan 

beberapa media 

Rainbowcard di depan 

kelas/ pada papan tulis. 

3. Guru menginstruksikan 

setiap kelompok harus 

mengambil satu 

Rainbowcard yang sudah 

1. Siswa dari masing-

masing perwakilan 

kelompok mengambil 

satu Rainbowcard 

yang teretempel di 

depan kelas. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai langkah-

langkah yang 

dilakukan dalam 

menulis teks narasi 
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tertempel di depan kelas. 

4. Guru menjelaskan 

langkah-langkah menulis 

teks narasi peristiwa 

menggunakan media 

Rainbowcard. 

5. Guru memberikan 

contoh menulis teks 

narasi peristiwa dengan 

memperhatikan objek 

gambar, tema dan urutan 

peristiwa sesuai yang 

terdapat di dalam media 

Rainbowcard tersebut. 

6. Guru menginstruksikan 

tiap kelompok untuk 

mengamati dan 

mencermati objek yang 

terdapat di dalam media 

Rainbowcard tersebut. 

7. Guru meminta siswa 

berdiskusi untuk saling 

mengeluarkan ide dan 

gagasan. 

8. Guru menugasi tiap 

kelompok dengan 

bimbingan  untuk 

menulis teks narasi 

peristiwa dengan 

memperhatikan gambar, 

tema, dan urutan 

peristiwa 

menggunakan media 

Rainbowcard. 

3. Siswa memperhatikan 

contoh cara menulis 

menulis teks narasi 

peristiwa 

menggunakan media 

Rainbowcard yang 

dilakukan oleh guru. 

4. Setiap kelompok 

mengamati dan 

mencermati objek 

yang terdapat di 

dalam media 

Rainbowcard. 

5. Siswa secara 

berkelompok 

berdiskusi saling 

mengeluarkan ide dan 

gagasan. 

6. Siswa dalam 

kelompok 

berkonsultasi dengan 

guru mengenai 

kesulitan dalam 

menulis teks narasi 

peristiwa. 

7. Siswa secara 

berkelompok 

kemudian menulis 
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peristiwa yang terdapat 

di dalam media 

Rainbowcard. 

9. Guru berkeliling melihat 

pekerjaan kelompok 

serta memberikan saran 

dan pengarahan 

secukupnya. 

teks narasi sesuai 

dengan gambar, tema, 

dan urutan peristiwa 

yang terdapat di 

dalam media 

Rainbowcard. 

Tahap 3: Publikasi 1. Guru meminta perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan 

kelas. 

2. Guru mempersilahkan 

siswa dari kelompok lain 

untuk memberikan 

tanggapan terhadap hasil 

presentasi kelompok yang 

sedang bertugas 

mempresentasikan. 

3. Guru membahas dan 

memberikan penguatan 

terhadap hasil menulis 

teks narasi peristiwa. 

4. Guru memberikan 

kesimpulan mengenai 

pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa berbahasa 

Jawa. 

1. Siswa 

mempresentasikan 

hasil pekerjaan 

kelompoknya dalam 

menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa 

Jawa. 

2. Siswa mendengar dan 

menerima tanggapan 

dari kelompok lain 

terhadap hasil 

pekerjaannya. 

3. Siswa mendengar 

penjelasan dan 

penguatan dari guru. 

4. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pembelajaran menulis 

teks narasi peristiwa 

berbahasa Jawa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis teks narasi peristiwa merupakan salah satu kompetensi 

dasar dalam pembelajaran bahasa Jawa yang harus dicapai oleh siswa kelas VII 

pada kurikulum 2013. Kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus dalam 

menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa masih rendah. Penyebab rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis teks narasi peristiwa adalah siswa kesulitan 

dalam menentukan tema, mengembangkan ide atau gagasan, mengembangkan 

paragraf, dan menentukan urutan peristiwa, sehingga teks narasi yang dihasilkan 

belum maksimal. 

Proses pembelajaran pada penelitian ini diawali dengan mengkaji hasil 

pretest. Pretest dilakukan pada dua kelas setelah dilakukan pembelajaran dengan 

metode langsung. Hasil pretest tersebut digunakan untuk menguji homogenitas 

dan normalitas. Jika kedua kelas tersebut homogen, dan berdistribusi normal, 

maka kelas tersebut dapat dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa dengan menggunakan media pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dan media Rainbowcard. Sementara 

itu, kelas kontrol pada penelitian ini akan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard diharapkan mampu membuat siswa 

lebih termotivasi untuk menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa, sehingga 

berdampak pada pencapaian kemampuan siswa dalam menulis teks narasi 
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persitiwa. Keefektifan model pembelajaran ini dapat ditinjau dari pengetahuan, 

keterampilan dan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan media Rainbowcard. 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dibuat skema sebagai berikut. 

 

  

Materi mengenai seputar teks narasi peristiwa 

Pembelajaran  

Pretest  Pretest  

Kelas Eksperimen 

Pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa dengan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan media 

Rainbowcard 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran menulis teks 

narasi peristiwa dengan 

pembelajaran konvensional 

 

Posttest   Posttest  

Hasil Belajar   Hasil Belajar   

Keefektifan model 

pembelajaran    

mbela

Postte

P t

l E

P tt

il Bel sil Be

ktifan
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang 

dapat diajukan sebagai berikut. 

1) Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi peristiwa antara kelas 

eksperimen yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan 

media Rainbowcard dengan kelas kontrol yang mengikuti pembalajaran tanpa 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dan media Rainbowcard pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kudus. 

2) Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks narasi peristiwa pada siswa kelas VII SMP N 2 

Kudus
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1) Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi peristiwa yang 

signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang berbantuan 

media Rainbowcard dengan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran menulis teks narasi 

peristiwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tingginya nilai rata-rata tes 

akhir (posttest) kelas eksperimen yakni sebesar 84,74 dibandingkan dengan 

kelas kontrol yang hanya sebesar 78,03. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui adanya perbedaan antara kelas eksperimen yang memperoleh nilai 

rata-rata tes akhir (posttest) lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

2) Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) yang berbantuan media Rainbowcard terbukti lebih efektif digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kudus.  Keefektifan tersebut dapat dilihat dari banyaknya selisih 

nilai rata-rata dari tes awal (pretest) dengan tes akhir (posttest) antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selisih nilai rata-rata pretest dan posttest pada 

kelas eksperimen lebih tinggi yakni sebesar 21,23 dibandingkan dengan kelas
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kontrol yang selisihnya sebesar 15,06. Selain itu, dalam penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

berbantuan media Rainbowcard  siswa lebih antusias dan termotivasi selama 

mengikuti pembelajaran menulis teks narasi peristiwa. Kemudian, model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran yang efektif dan efisien karena memadukan 

antara keterampilan membaca dan menulis yang dapat dicapai dalam satu 

waktu.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa Jawa hendaknya 

dilaksanakan dengan cara yang bervariasi agar siswa lebih antusias, tertarik 

serta termotivasi untuk belajar. Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan 

dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks narasi 

peristiwa berbahasa Jawa. 

2) Guru mata pelajaran bahasa Jawa hendaknya menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

berbantuan media Rainbowcard untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis teks narasi peristiwa, karena model pembelajaran ini sudah 

diuji keefektifannya dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 
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3) Sekolah diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

berbantuan media Rainbowcard yang telah sesuai dengan model 

pembelajaran padan Kurikulum 2013 untuk perbaikan dalam pelajaran bahasa 

Jawa khususnya dalam pembelajaran menulis teks narasi peristiwa berbahasa 

Jawa. 

 

 

  



125 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdurrahman, Mulyono. 2003. Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga. 

 

Abidin, Yunus. 2009. Guru dan Pembelajaran Bermutu. Bandung: Rizqi Press. 

 

-----  2016. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 

Bandung: PT Refika Aditama. 
 

Ahmadi, Iif Khoiru dan Sofan Amri. 2011. PAIKEM GEMBROT: 
Mengembangkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 
Menyenangkan, Gembira dan Berbobot (Sebuah Analisis Teoritis, 
Konseptual, dan Praktis). Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indoensia. Edisi 

Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Dalman. 2016. Keterampilan Menulis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

 

Drijbooms, Elise. 2016. “How Executive Functions Predict Development in 

Syntactic Complexity of Narrative Writing in the Upper Elementary 

Grades”. Nomor: 30:209-231. http://link.springer.com/article/10.1007 

diunduh tanggal 27 Januari 2017. 

 

Dunne, Richard dan Wragg. 1996. Pembelajaran yang efektif (diterjemahkan oleh 
Anwar Jasin). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 

 

Finoza, Lamudin. 2008. Kompisisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan Mulia. 

 

Gupta, Madhu. 2015. “Cooperative Integreted reading and Composition (CIRC): 

Improving Achievement in English Writing Composition Among Seventh 

Graders”. Issues and Ideasin Education. Vol. 3, No. 1. (online)  

www.chitkara.edu.in/publications diunduh tanggal 24 Januari 2017. 

 

Huda, Miftahul. 2013. Model-model pengajaran dan pembelajaran: Isu-isu 
Metodis dan Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 



126 
 

 
 

Istiqomah. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui 
Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IV A SDN 
Pudakpayung 01. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

 

Jamaris, Martini. 2014. Kesulitan Belajar bagi Anak Usia Dini dan Usia Sekolah. 

Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. 2015. Ragam Pengembangan Model 
Pembelajaran. Jakarta: Kata Pena. 

 

Keraf, Gorys. 1989. Komposisi. Flores: Nusa Indah 

 

-----  2007. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: PT. Gramedia. 

 

Mahmudi, dkk. 2013. “Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan 

Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya. Journal of Primary 

Education”. (online) http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpe diunduh 

tanggal 12 Januari 2017. 

 

Murti, Pramusinta Istika. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 
Berbahasa Jawa Melalui E-learning Siswa Kelas VIII B SMP N 5 Depok. 
Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Nugroho, Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan 
SPSS. Yogyakarta: Andi. 

 

Nurmiyanti, Lidwina Ratih. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulus Narasi 
Bahasa Jawa Melalui Metode Mind Mapping Siswa Kelas VA SDN 
Wonosari 02 Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

 

Nurulwati. 2000. Model-model Pembelajaran. Surabaya: Universitas Negeri 

Surabaya. 

 

Olinghouse, Natalie G. 2008. “The Relationship Between Measures of 

Vocabulary and Narrative Writing Quality in Secondand Fourth-grade 

Students”. Nomor 22: 545-565. (online) http://link.springer.com/ diunduh 

tanggal 27 Januari 2017. 

 

Popham, W. James, dkk. 2003. Teknik Mengajar Secara Sistematis. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Radar 

Jaya Offset. 

 

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, 
dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 



127 
 

 
 

   

Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning (Teori, Riset dan Praktik). 
Bandung: Nusa Media. 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 

Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: Pedagogia. 

 

Suparno dan Yunus, M. 2008. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Tarigan, Henry Guntur. 1982. Menulis sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa.  

 

Trianto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Jakarta:  

Prestasi Pustaka. 

 

Varisoglu, Behice. 2016. “Influence of Cooperative Integreted Reading and 

Composition Technique on Foreign Students’ Reading and Writing Skills in 
Turkish”. Academic Journals. Vol. 11 (12), pp. 1168-1179. Gaziantep 

University, Turkey. (online) http://www.academicjournals.org/ERR diunduh 

tanggal 24 Januari 2017.  

 

Widyamartaya, A. 1992. Seni Membaca untuk Studi. Yogyakarta: Kanisius. 

 

Yudha, Nicky Prima, dkk. 2015. “Perbedaan Kemampuan Menulis Karangan 

Narasi Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC dan 

Jigsaw dengan Mempertimbangkan Motivasi Kelas VII SMP Negeri 28 

Padang”. Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran. Vol 2 Nomor 1. 

Universitas Negeri Padang. (online) http://ejournal.unp.ac.id diunduh 

tanggal 12 Januari 2017. 

 

Zainuddin. 2015. “The Effect of Cooperative Integreted Reading and Composition 

Technique on Students’ Reading Descriptive Text Achievement”. English 
Language Teaching. Vol. 8, Nomor 5. Universitas Negeri Medan. (online) 

http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n5p11 diunduh tanggal 20 Januari 2017. 

 

 

  


