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SARI 
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Kata kunci: membaca intensif, gagasan utama, metode Cooperative             
                     Integrated Reading and Composition, teknik Repetisi. 

Pengajaran membaca mempunyai peranan penting dalam mata pelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia. Semua pendidik berharap anak didiknya menguasai 
keterampilan membaca. Salah satunya adalah siswa dapat membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 
guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, diketahui bahwa tingkat 
membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa masih rendah. 
Rendahnya keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 
disebabkan oleh faktor metode dan teknik pembelajaran yang digunakan guru 
masih kurang sesuai. Guru masih menerapkan pola pembelajaran konvensional, 
sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. Untuk mengatasi rendahnya 
keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama tersebut, 
peneliti memberikan solusi dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 
peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 
siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara dengan menerapkan 
metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; (2) 
bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 
Jepara setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsi peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara 
setelah menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 
dan teknik Repetisi; (2) mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Kalinyamatan Jepara setelah diadakan pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama dengan menerapkan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi.  

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara 
tahun ajaran 2008/2009. Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah 
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keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dan metode 
Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas yang meliputi dua siklus. Tiap siklus 
terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data 
dilakukan dengan tes dan nontes. Alat pengambilan data berupa pedoman 
observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan pedoman dokumentasi foto. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan teknik 
kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa keterampilan 
membaca intensif untuk menemukan gagasan utama setelah mengikuti 
pembelajaran dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 
dan teknik Repetisi terbukti mengalami peningkatan. Hasil tes keterampilan 
membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada prasiklus dapat 
diketahui bahwa nilai rata-rata sebesar 59,5 atau sebesar 59,47% dan pada siklus I 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,81 atau sebesar 66,81%. Hal ini berarti terjadi 
peningkatan sebesar 7,34%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas tes 
membaca intensif untuk menemukan gagasan utama sebesar 75,05 atau sebesar 
75,05%. Atas dasar hal tersebut dapat diketahui peningkatan dari siklus I ke siklus 
II sebesar 8,24%. Hal ini juga dapat diketahui adanya peningkatan sebesar 15,58% 
dari prasiklus ke siklus II. Perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat secara jelas 
pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil data nontes siklus I, masih tampak 
perilaku negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II perilaku 
negatif siswa semakin berkurang dan perilaku positif siswa semakin bertambah. 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan antara lain (1) guru mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (a) kiranya dapat memanfaatkan metode 
Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi sebagai 
salah satu alternatif metode dan teknik pembelajaran dalam penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran, (b) guru hendaknya mengetahui perkembangan zaman 
agar dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak 
terkesan monoton dan juga untuk memersiapkan siswa menghadapi persaingan 
yang semakin menantang; dan (2) para praktisi atau peneliti di bidang bahasa 
dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode dan teknik 
pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif metode dan 
teknik dalam pengajaran membaca intensif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa (atau 

language arts, language skills).  Kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat 

segi, yaitu keterampilan menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Tarigan 1987:1). 

Membaca sebagai salah satu kemampuan dasar perlu mendapat perhatian 

khusus dari semua pihak, baik sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, 

masyarakat, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 

membaca merupakan kunci untuk memperoleh informasi lengkap dan menyeluruh 

dari berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni dapat diikuti dan dikuasai salah satunya dengan keterampilan 

membaca. Keterampilan membaca juga sangat penting bagi seseorang untuk 

memperoleh kesenangan atau hiburan yang sehat dari membaca, misalnya dengan 

membaca karya sastra. 

Tarigan (1987:7) berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembicara untuk memperoleh pesan, yang 

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

dilakukan serta dipergunakan agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan 

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

individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka pesan yang 
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tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses 

membaca itu tidak terlaksana dengan baik. Hodgson (dalam Tarigan 1960:43-44). 

Keberhasilan seseorang di dalam membaca ditentukan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan membaca itu antara lain (1) 

keterampilan mengidentifikasi bunyi atau korespondensi simbol; (2) penggunaan 

pengetahuan tata bahasa untuk memperoleh arti; (3) penggunaan teknik yang 

berbeda untuk tujuan yang berbeda; (4) kemampuan menghubungkan isi teks 

dengan pengetahuan latar belakang; dan (5) kemampuan mengidentifikasi tujuan 

retorikal dan fungsional kalimat-kalimat individual (bagian-bagian teks). 

Hardjasudjana (dalam Susanip 2006:1-2). 

Dalam materi pengajaran bahasa, terutama keterampilan membaca, 

diharapkan siswa memperoleh informasi dan memberikan tanggapan dengan tepat 

ukuran dari bacaan dan mampu mendalami, menghayati, serta menarik manfaat 

dari bacaan. Pengajaran membaca dewasa ini perlu diartikan sebagai sarana 

pengembangan bagi pengembangan keterampilan berbahasa lainnya. 

Corak membaca untuk kurikulum 2006 sesuai dengan berbagai ranah 

bahasa harus lebih diwarnai kegiatan berbahasa. Selanjutnya mereka dapat 

berkomunikasi dengan gagasan yang dituangkan dalam bahasa tulis. Demikian 

pula dengan pengajaran membaca di SMP, siswa harus lebih banyak dihadapkan 

dengan berbagai ragam bacaan. Berbagai keterampilan membaca harus dilatihkan 

kepada siswa agar kepemilikan keterampilan itu bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP kelas VII 

terdapat standar kompetensi pada aspek membaca, yaitu memahami wacana tulis 

melalui kegiatan membaca intensif dan membaca memindai. Kompetensi dasar 

yang diambil adalah menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. Untuk 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, kegiatan sekolah 

harus lebih dari sekadar kegiatan pengajaran. Kegiatan sekolah adalah kegiatan 

pembelajaran.  Siswa belajar, saling belajar, bukan hanya dari guru melainkan dari 

teman-teman sekelas, sesekolah, serta dari sumber belajar lain. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru juga harus dapat mengantarkan siswa 

pada pembelajaran yang bermakna. 

Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan materi yang disajikan 

secara sistematis sesuai dengan kegiatan di masyarakat mengharapkan siswa agar 

mampu menyerap materi tentang berbagai hal. Selain itu, siswa juga harus mampu 

mencari sumber, menyimpulkan, dan menyaring materi pembelajaran. Dalam 

keterampilan berbahasa khususnya membaca, siswa dituntut untuk menyerap isi 

pembelajaran yang sebanyak-banyaknya sekaligus dapat berlatih mengenai bahan 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

Seorang siswa memang seharusnya sudah memiliki keterampilan 

membaca karena keterampilan membaca dapat dijadikan sebagai modal utama 

dalam proses belajar mengajar. Berbekal keterampilan membaca, siswa akan lebih 

mudah dalam proses belajar. Kelancaran dan kesuksesan prestasi akan diperoleh 

siswa dengan mudah serta akan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan pola 

berpikir kritis. 



4 

 

Nurhadi (2005:123) menyatakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang 

pembaca dalam memperlancar proses membaca harus memiliki modal, antara lain 

(1) pengetahuan dan pengalaman; (2) kemampuan berbahasa (kebahasaan); (3) 

pengetahuan tentang teknik membaca; dan (4) tujuan membaca. Dalam 

menghadapi kenyataan tersebut pengajaran membaca di SMP hendaknya 

memperhatikan hal-hal seperti perkembangan program membaca, keadaan murid-

murid di SMP, metode, serta bahan yang meliputi keterampilan–keterampilan 

yang perlu dikuasai, bidang isi, dan pelayanan perpustakaan. Karena itu, dalam 

rangka tercapainya kualitas pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan yang 

diharapkan  harus kita laksanakan, khususnya melalui kemampuan keterampilan 

membaca (Tarigan, dkk 1990:171-172).   

Pada umumnya pengajaran membaca terutama membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama pada siswa SMP masih dirasakan kurang. Hal ini 

disebabkan oleh kenyataan bahwa terlalu banyaknya kompetensi dasar yang 

terdapat di dalam kurikulum. Di samping hal di atas, faktor siswa juga 

mempunyai pengaruh dalam melakukan membaca intensif. Ini diperlukan 

keahlian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP, yaitu akan membahas tentang 

kemampuan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dalam setiap 

paragraf dan kemampuan menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk 

ringkasan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara yang masih 

kurang maksimal. Kemampuan siswa dalam memahami wacana tulis untuk 

menemukan gagasan utama pada teks bacaan masih sering keliru atau kurang 
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cermat. Siswa cenderung kurang memahami letak gagasan utama dengan tidak 

tepat.  Mereka sering menganggap bahwa gagasan utama hanya terdapat di awal 

atau akhir paragraf.  Padahal, gagasan utama pada sebuah paragraf dapat berada di 

awal pragaraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf , di awal dan di akhir paragraf, 

atau keseluruhan isi paragraf merupakan gagasan utama sebuah paragraf.  

Adapun kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi teks bacaan dalam 

bentuk ringkasan masih sering tidak logis, tidak urut, dan tidak sesuai dengan isi 

bacaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa siswa kurang mampu 

memahami isi bacaan dengan baik, sehingga motif membaca hanyalah sekadar 

kesenangan atau hiburan sementara. Siswa membaca tetapi apa yang telah dibaca 

tidak mereka pahami makna yang terkandung dalam teks bacaan tersebut.   

Keterampilan membaca merupakan sesuatu yang berkesinambungan, sama 

halnya dengan siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara  ada yang 

cepat dalam membaca, ada yang lambat, dan ada yang masih mempunyai 

kebiasaan buruk dalam membaca. Beragam kemampuan siswa tersebut akan dapat 

diseragamkan dengan adanya penelititan ini meskipun tidak seragam secara 

mutlak paling tidak siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara  sudah 

dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

Hal yang menyebabkan kemampuan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan pada 

siswa kelas VII A kurang maksimal salah satunya adalah kondisi siswa dalam 
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menerima pelajaran belum efektif. Dalam menerima pelajaran, kelas belum 

dikondisikan senyaman mungkin menuju proses pembelajaran yang serius namun 

nyaman. Pengelolaan kelas dan pengondisian siswa merupakan kunci utama 

dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran.  Pembelajaran kurang efektif 

dapat terjadi karena penyampaian materi pelajaran kurang menarik atau teknik 

mengajar yang monoton. Peran guru sangat penting dalam hal ini. Guru harus 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar proses pentransferan materi 

dapat diterima dengan baik oleh siswa. Untuk itu, metode  Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi yang diterapkan dalam pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama sangat tepat. 

 Metode Cooperative Integrated Reading and Composition bertujuan 

untuk mengetahui gagasan utama pada tiap-tiap paragraf yang ada pada suatu teks 

bacaan karena metode ini melibatkan tim-tim kooperatif ke dalam rangkaian 

kegiatan bersama, termasuk saling membacakan satu dengan yang lainnya, 

menulis tanggapan terhadap suatu wacana, saling membuatkan ikhtisar berlatih 

pengajaran, serta perbendarahaan kata. Cooperative Integrated Reading and 

Composition  adalah  bagian  metode  kooperatif  yang  komprehensif  atau  dan  

lengkap  untuk  pengajaran membaca  dan  menulis  kelas  tinggi (Suyatno 

2004:35).  

Pengajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Dalam pengajaran kooperatif siswa dikelompokkan ke dalam 

kelompok-kelompok kecil yang mempunyai kemampuan akademik yang 
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heterogen, di sini siswa dituntut untuk mampu bekerja sama dengan kelompok 

lain, berlatih bertanggung jawab, dan dapat menghargai pendapat orang lain. 

Adapun teknik Repetisi dipilih karena membaca intensif dalam memahami 

wacana tulis untuk menemukan gagasan utama pada teks bacaan digunakan 

pembaca dengan mengulang bacaan yang sudah dibaca. Hal tersebut dilakukan 

dengan tujuan untuk memperkuat informasi yang telah dihafal, sehingga mudah 

untuk diingat kembali. Yang direpetisi bukanlah semua bagian bacaan, melainkan 

bagian tertentu atau hal tertentu saja, yaitu bagian yang perlu dihafal lagi, 

informasi penting, kata kunci, dan hal-hal lain yang dianggap penting. 

Dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama, siswa diharapkan mampu memahami teks bacaan yang ada. 

Pemberian latihan di kelas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

pada teks bacaan secara tepat. 

Selain kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode  Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi, siswa diharapkan pula dapat menyimpulkan kembali secara 

ringkas isi teks bacaan secara tepat. 

Dalam pengajaran membaca intensif sebuah teks bacaan masalah yang 

ditemukan yaitu (a) motivasi dan kemampuan membaca yang kurang; (b) model 

pengajaran yang monoton (konvensional); dan (c) pelatihan secara terstruktur 

yang kurang dilakukan oleh siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 

Jepara. 
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Dalam proses belajar mengajar, ketepatan membaca siswa sangat 

diperlukan untuk bisa menemukan gagasan utama dalam sebuah teks bacaan.  

Permasalahan lain yaitu penilaian yang dilakukan guru di kelas kurang 

menggunakan cara dan alat yang bervariasi.  Penilaian diarahkan pada penguasaan 

bahan yang disajikan dalam bentuk tes objektif.  Hal ini disebabkan oleh beberapa 

hal sebagai berikut (a) Siswa kurang latihan dalam membaca secara benar; (b) 

bahan kurang menarik, tidak sesuai dengan keinginan siswa, sehingga motif 

membaca hanya sekadar pengisi waktu luang; (c) guru kurang memberikan latihan 

pada siswa dalam kegiatan membaca; (d) guru kurang memiliki pengetahuan dan 

kemahiran tentang berbagai metode dan teknik penilaian, sehingga kurang tepat 

memilih dan melaksanakan dengan tepat metode dan teknik penilaian yang ada; 

serta (e)  guru kurang mengerti perkembangan hasil belajar siswa dalam kegiatan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian guna meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Kalinyamatan Jepara dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. Hal tersebut bertujuan untuk 

mencapai kompetensi dasar kurikulum dalam mengidentifikasi gagasan utama 

dari sebuah teks bacaan.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Kemampuan siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara dalam 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama sangat kurang, lebih-lebih 

dalam hal pengidentifikasian gagasan utama paragraf dalam teks bacaan.  Hal ini 

disebabkan oleh kenyataan bahwa metode membacanya kurang pas. Peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menerapkan metode membaca Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi dengan harapan aktivitas membaca intensif siswa 

kelas VII A  SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara dapat meningkat dan hambatan 

siswa dalam menemukan gagasan utama pada teks bacaan dapat diatasi. 

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian keterampilan membaca dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor intrinsik (faktor yang berasal 

dari dalam diri pembaca) dan faktor ekstrinsik (faktor yang berasal dari luar diri 

pembaca). Faktor intrinsik meliputi kepemilikan kompetensi berbahasa, niat, 

motivasi, dan kemampuan membaca. Faktor-faktor inilah yang lebih ditekankan 

dalam pengajaran membaca melalui penelitian ini dengan pemberian latihan yang 

aktif dan sederhana melalui metode dan teknik yang tepat menekankan pada 

pencapaian hasil belajar siswa sekaligus mencakup seluruh proses belajar dan 

mengajar yang menilai karakteristik siswa dan metode belajar mengajar selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, sebagian besar siswa beranggapan 

bahwa membaca adalah pelajaran yang membosankan, kurangnya kesadaran dari 

siswa akan pentingnya pengajaran membaca. Selama kegiatan membaca 

khususnya membaca intensif untuk menemukan gagasan utama, siswa merasa 
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tersiksa jika harus melaksanakan tugas membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama yang yang diberikan oleh guru. Keluhan sebagian siswa adalah (1) 

bacaan yang disajikan kurang menarik; (2) tidak terbiasa membaca intensif; dan 

(3) tidak mengetahui teknik-teknik dalam membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. Akibatnya, kemampuan membaca siswa masih rendah dalam 

memahami sebuah bacaan. Selain itu, siswa mengalami kesulitan dalam 

menemukan gagasan utama dan belum mampu menyimpulkan isi bacaan dalam 

bentuk ringkasan dengan baik. 

Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari luar diri pembaca yang 

meliputi faktor guru, sarana, dan lingkungan. Kurangnya hasil belajar siswa dalam 

membaca khususnya membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dapat 

disebabkan oleh cara pembelajaran guru masih klasikal dan monoton. Siswa 

hanya sebagai pendengar, tidak ikut secara langsung dalam pembelajaran. Selain 

itu, kurangnya pemberian teknik-teknik dalam membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Selama pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama, guru hanya memberikan penugasan kepada siswa 

untuk membaca kemudian siswa diminta menjawab pertanyaan tanpa adanya 

panduan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Akibatnya guru 

tidak mengetahui seberapa besar kemampuan membaca siswa dan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam menemukan gagasan utama. Guru seharusnya menerapkan 

metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan yang 

dimaksud di sini adalah proses untuk meningkatkan kemampuan membaca  dan 

menemukan gagasan utama dalam bacaan.  
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Berdasarkan kompetensi dasar yang diambil dalam penelitian ini, yaitu 

siswa mampu mengidentifikasi gagasan utama tiap paragraf sekaligus dapat 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan. Keterampilan yang diharapkan 

adalah keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menerapkan metode membaca Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi, sehingga siswa dapat mencapai indikator dengan baik dan 

pembelajaran pun akan berhasil.  Dalam pembelajaran tersebut diharapkan siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara mampu meningkatkan 

kemampuan membacanya lebih baik, efektif, dan menyenangkan, serta lebih dapat 

memahami bacaan, sehingga siswa semakin gemar membaca. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat disimpulkan 

bahwa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan 

keterampilan membaca intensif siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 

Jepara dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi serta perubahan perilaku siswa setelah 

pengajaran membaca intensif dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi.  Dalam penelitian ini, 

peneliti berusaha memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang 

menghambat keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Kalinyamatan Jepara dengan menerapkan metode membaca  

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Kalinyamatan Jepara setelah diadakan pembelajaran tentang membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama  dengan menerapkan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

      Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah: 

1) mendeskripsi peningkatan keterampilan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode  Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara; dan 

2) mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Kalinyamatan Jepara setelah diadakan pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode  

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara 

teoretis dan manfaat secara praktis. 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

keterampilan membaca terutama membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode  Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. Selain itu, untuk mengetahui keefektifan 

keterampilan membaca dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru dan siswa.  Bagi guru 

yaitu sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan membaca intensif dalam kaitannya dengan penemuan gagasan 

utama, sedangkan bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

membaca, khususnya membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 
 

Penelitian tindakan kelas tentang membaca intensif merupakan penelitian 

yang sangat menarik. Banyaknya penelitian tentang membaca dapat dijadikan 

salah satu bukti bahwa membaca intensif, salah satunya membaca pemahaman di 

sekolah-sekolah sangat menarik untuk diteliti. Beberapa peneliti yang telah 

melakukan penelitian tentang keterampilan membaca adalah Rejeki (2001),  

Munawaroh (2005),  Natalia (2007), dan Rasiti (2008). 

Rejeki (2001) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Teknik Close pada Siswa Kelas II 

SLTP N  1 Sukorejo Kendal Tahun Ajaran 2000/2001 mengaji penggunaan teknik 

close, yaitu pemberian latihan secara bertahap dari tahap paragraf dilanjutkan 

dengan tahap wacana yang lebih luas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah bahwa dengan teknik close dapat diperoleh peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman. Hal ini dibuktikan dengan hasil siklus I rata-rata 72,22%, 

sedangkan siklus II 76,56%. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman 

siswa sebesar 4,34%.  

Relevansi penelitian Rejeki dengan penelitian ini adalah terletak pada 

analisis peningkatan keterampilan membaca, sedangkan perbedaannya adalah 

pada strategi pembelajaran yang digunakan. Penelitian Rejeki menerapkan telaah 

wacana yang lebih luas pada siswanya. Setelah melatih paragraf per paragraf 

kemudian siswa dihadapkan pada analisis wacana. Adapun dalam penelitian 
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skripsi ini, siswa diminta untuk mencari gagasan utama tiap paragraf. Siswa 

diminta mengidentifikasi gagasan utama tiap paragraf yang terdapat dalam teks 

bacaan yang dipakai dalam pembelajaran. Persamaannya adalah sama-sama 

menganalisis peningkatan keterampilan membaca. 

Munawaroh (2005) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Intensif  Teks Profil Tokoh dengan Pendekatan 

Kontekstual Komponen Inkuiri pada Siswa Kelas VII SMP N 10 Semarang Tahun 

Ajaran 2005/2006 mengaji tentang tingkat keterampilan siswa dalam membaca 

intensif teks profil tokoh melalui pendekatan kontekstual komponen inkuiri. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan membaca 

intensif teks profil tokoh dengan menerapkan pendekatan kontekstual komponen 

inkuiri siswa kelas VII SMP N 10 Semarang. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-

rata kelas pada pratindakan mempunyai nilai sebesar 56,51 atau berada dalam 

kategori kurang. Pada siklus I rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 

10,95% menjadi 67,46 atau berada dalam kategori cukup. Pada siklus II rata-rata 

kelas meningkat menjadi 81. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 13,54%. 

Relevansi penelitian Munawaroh dengan penelitian  ini adalah terletak 

pada analisis peningkatan keterampilan membaca, sedangkan perbedaannya pada 

strategi pembelajaran yang digunakan. Penelitian Munawaroh membahas atau 

meneliti tentang peningkatan keterampilan membaca intensif. Siswa diminta 

membaca teks  profil tokoh yang diberikan oleh peneliti dengan jalan menemukan 

sendiri apa yang menjadi indikator pembelajaran atau mencari sendiri tujuan yang 
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hendak dicapai. Adapun dalam penelitian skripsi ini adalah meningkatkan 

keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Siswa dihadapkan pada teks bacaan dan kemudian menganalisisnya hingga dapat 

menemukan gagasan utama tiap paragraf dalam teks bacaan tersebut. 

Persamaannya adalah pada jenis membaca menurut tujuannya, yaitu membaca 

ekstensif dan membaca intensif, serta pada analisis peningkatan keterampilan 

membaca. Analisis data yang didapat membuktikan bahwa keterampilan membaca 

siswa dapat meningkat. 

Natalia (2007) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Media Komik Strips dengan Metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas III 

SD N 02 Leyangan Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

media komik strips dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) keterampilan membaca pemahaman siswa mengalami 

peningkatan. Hasil tes pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 

67,69. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,38 atau 

mengalami peningkatan sebesar 7,69. Selain itu, perilaku siswa juga mengalami 

perubahan setelah mengikuti pembelajaran, siswa yang pada siklus I cenderung 

berperilaku negatif dan meremehkan penjelasan guru berubah menjadi senang, 

aktif, dan serius dalam menerima materi yang diberikan guru. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Natalia dengan yang dilakukan 

peneliti terletak pada jenis penelitian, metode yang digunakan, instrumen 

penelitian, dan analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian 
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tindakan kelas, metode yang digunakan sama, yaitu dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), instrumen yang 

digunakan berupa instrumen tes dan instrumen nontes. Jenis data nontes yang 

digunakan antara lain observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Analisis data nontes melalui deskriptif  kualitatif dan data tes berupa deskriptif 

persentase. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia 

terletak pada masalah yang dikaji dan tujuan penelitian.  Masalah yang dikaji 

Natalia adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pemahaman 

dan perubahan perilaku siswa kelas III SD N 02 Leyangan Grobogan setelah 

mengikuti pembelajaran melalui media komik strips dan metode CIRC. Adapun 

masalah yang dikaji peneliti adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dan perubahan perilaku siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi. 

Tujuan penelitian Natalia adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman dan perubahan perilaku siswa kelas III SD N 

02 Leyangan Grobogan setelah mengikuti pembelajaran melalui media komik 

strips dan metode CIRC. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilam membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dan perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Kalinyamatan Jepara setelah mengikuti pembelajaran dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 
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Rasiti (2008) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Tabel dengan Metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) Pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 6 Semarang Tahun 

Ajaran 2007/2008. Melalui metode CIRC maka pengajaran membaca tabel siswa 

mengalami peningkatan. Kerja kelompok yang diterapkan ternyata sangat 

membantu siswa dalam memahami dan menafsirkan tabel yang ada. Siswa pun 

dengan mudah dapat menarasikan tabel yang dibacanya. 

Metode yang diterapkan oleh Rasiti juga digunakan oleh peneliti untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Rasiti 

secara garis besar sama dengan yang dilakukan oleh peneliti, hanya saja 

kompetensi dasar yang ingin ditingkatkan berbeda. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang keterampilan membaca siswa sangat menarik dan banyak 

peneliti mengaji topik tersebut. Penelitian tentang penggunaan metode kooperatif 

juga sudah pernah dilakukan. Namun, upaya peningkatan keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi belum 

pernah dilakukan. Untuk itu, peneliti mencoba melakukan penelitian tentang 

peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil dari 

penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.  

2.2   Landasan Teoretis 
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Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoretis dalam penelitian 

ini adalah mengenai teori tentang keterampilan membaca intensif, teori yang 

berkaitan dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dalam 

membaca, dan teori yang berkaitan dengan teknik Repetisi. Paparan mengenai 

teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.  

 

2.2.1 Pengertian Membaca  

Menurut Finocchiaro and Bonomo (dalam Tarigan 1987:8) menyatakan 

bahwa membaca adalah suatu proses yang bersangkutpaut dengan bahasa. Oleh 

karena itu, para pelajar haruslah dibantu untuk menanggapi atau memberi responsi 

terhadap lambang-lambang visual yang menggambarkan tanda-tanda oditori yang 

sama yang telah mereka tanggapi sebelum itu, sehingga ketika kita membaca kita 

membuat bunyi dalam kerongkongan kita. Kita membaca lebih cepat kalau kita 

tahu bagaimana cara mengatakan serta mengelompokkan bunyi-bunyi tersebut 

dan kalau kita tidak tertegun-tegun melakukannya. Oleh karena itu, maka sangat 

penting sekali diingat agar setiap kesulitan yang berkenaan dengan bunyi, urutan 

bunyi, intonasi, atau jeda haruslah dijelaskan sebelum para pelajar disuruh 

membaca dalam hati ataupun membaca lisan. 

Membaca pada hakikatnya adalah proses berpikir. Seorang ahli membaca 

yang bernama Edward L. Thorndike, menyatakan Reading as Thinking and 

Reading as Reasoning yang artinya, bahwa proses membaca itu sebenarnya tak 

ubahnya dengan proses ketika seseorang sedang berpikir dan bernalar. Dalam 

membaca ini terlibat aspek-aspek berpikir seperti mengingat, memahami, 

membeda-bedakan, membandingkan, menemukan, menganalisis, mengorganisasi, 
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dan pada akhirnya menerapkan apa-apa yang terkandung dalam bacaan (Nurhadi 

2005:13). 

Membaca merupakan interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi 

tersebut  tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Komunikasi antara pembaca 

dan penulis akan semakin baik jika pembaca mempunyai kemampuan yang lebih 

baik. Pembaca hanya dapat berkomunikasi dengan karya tulis yang digunakan 

oleh pengarang sebagai media untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan 

pengalamannya. Dengan demikian, pembaca harus mampu menyusun pengertian-

pengertian yang tertuang dalam kalimat-kalimat yang disajikan oleh pengarang 

sesuai dengan konsep yang terdapat pada diri pembaca. 

Adapun Haryadi (2006:1-2) menyatakan bahwa membaca merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai pengertian (1) membaca 

sebagai proses melisankan paparan tulis; (2) membaca sebagai kegiatan 

mempersepsi tuturan tertulis; (3) membaca adalah penerapan seperangkat 

keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dari tuturan yang dibaca; 

(4) membaca sebagai proses pemberian makna kepada simbol-simbol visual; (5) 

keterampilan bahasa yang mempunyai kegiatan melisankan mempersepsi 

penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman berpikir; dan bernalar serta 

pemberian makna terhadap simbol-simbol visual; (6) membaca adalah proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis; (7) dari 

segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembacaan 

sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan 

penyandian; (8) membaca adalah kemampuan untuk melihat lambang-lambang 
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tertulis tersebut melalui fonik (suatu metode pengajaran membaca, ucapan, ejaan, 

berdasarkan interpretasi fonetik terhadap ejaan-ejaan biasa) menjadi/menuju 

membaca lisan; (9) membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk 

memahami yang tersirat dalam tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam 

kata-kata yang tertulis; dan (10) membaca ialah memahami pola-pola bahasa dari 

gambaran tertulis. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

membaca merupakan suatu proses atau kegiatan yang kompleks dan rumit yang 

melibatkan  banyak hal untuk memperoleh informasi yang disampaikan penulis 

melalui lambang-lambang atau bahasa tulis. 

Dari beberapa perbedaan atau banyaknya pengertian tentang membaca 

yang membedakan sebenarnya hanyalah tentang lingkup masalah yang 

dikemukakan. Dari lingkup ini dapat disimpulkan bahwa membaca dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu pertama, pengertian sempit maksudnya bahwa membaca 

hanyalah sebagai proses pengenalan simbol-simbol tertulis. Kedua, pengertian 

agak luas, maksudnya di samping membaca sebagai pengenalan simbol-simbol 

tertulis juga membaca sebagai proses pemanduan atau penataan berbagai unsur 

makna menjadi satu kesatuan ideal. Ketiga, pengertian luas yaitu dari kedua hal di 

atas membaca juga merupakan proses atau kegiatan memberikan reaksi kritis 

terhadap bacaan dalam menentukan signifikasi, nilai, fungsi dan hubungan isi 

bacaan itu dengan suatu masalah kehidupan yang lebih luas serta dampak dari 

masalah yang dipaparkan pengarang. 
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2.2.2 Tujuan Membaca  

Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan 

menurut hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan 

membaca amat signifikan. Ada kecurigaan bahwa sebelumnya tujuan membaca 

dalam menelusuri baris-baris bacaan (membaca) dapat memengaruhi hasil 

membacanya.   

Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Anderson (dalam Tarigan 1987:9-

10) mengemukakan beberapa tujuan membaca yakni: 

1) membaca untuk mengemukakan atau mengetahui penemuan–penemuan yang 

telah dilakukan sang tokoh, apa yang telah terjadi pada tokoh khusus, atau 

untuk memecahkan masalah–masalah yang dibuat oleh sang tokoh. Membaca 

seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian–perincian atau 

fakta–fakta       ( reading for details or facts ); 

2) membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan     

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa–apa yang dipelajari atau 

yang dialami sang tokoh untuk mencapai tujuannya. Membaca seperti ini 

disebut membaca untuk memperoleh ide–ide utama (reading for main ideas); 

3) membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap   

bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga atau 

seterusnya. Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-

adegan dan kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca untuk 
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mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita (reading for sequence or 

organization); 

4) membaca untuk menemukan atau mengetahui merasakan mengapa para 

tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

sang pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, 

kualitas-kualitas yang dimiliki oleh para tokoh yang membuat mereka 

berhasil atau gagal. Ini disebut membaca untuk menyimpulkan, membaca 

inferensi (reading for inference); 

5) membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, 

tidak wajar mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah cerita itu benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk 

menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar 

mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu 

benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan, 

membaca untuk mengklasifikasikan (reading to classify); 

6) membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan 

ukuran-ukuran tertentu, apakah ingin berbuat seperti yang dibuat sang tokoh, 

atau bekerja seperti cara sang tokoh bekerja dalam cerita itu. Ini disebut 

membaca menilai, membaca mengevaluasi (reading to evaluate); dan 

7) membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, 

bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua 

cerita mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. 
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Ini disebut membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan 

(reading to compare or contrast). 

Nurhadi (2005:14) mengemukakan bermacam-macam variasi tujuan 

membaca yaitu (a) membaca untuk tujuan studi (telaah ilmiah); (b) membaca 

untuk menangkap garis besar bacaan; (c) membaca untuk mengisi waktu luang; 

(d) membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah; dan (e) membaca 

untuk menikmati karya sastra. 

Di sini para ahli membaca mencoba meneliti aspek tujuan membaca dalam 

kaitannya dengan proses dan kemampuan membaca. Simpulan-simpulan yang 

telah dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian ditunjukkan adanya kenyataan 

sebagai berikut. 

1) Gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan 

perubahan tujuan membacanya. 

2) Kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata 

dipengaruhi oleh tujuan membacanya (tujuan yang jelas akan meningkatkan 

pemahaman bacaan, sedangkan tujuan yang kurang jelas akan menghambat 

pemahaman). 

3) Tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi 

pemerolehan pemahaman bacaan. 

4) Seseorang yang mempunyai daya baca tinggi (baik), mampu memanfaatkan 

teknik membaca yang berinovasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan 

dicapainya. Downing and Leong (dalam Nurhadi 2005:134-135). 



25 

 

Secara umum ada penggolongan tujuan membaca sebagai contoh, seperti 

yang dikemukakan oleh ahli membaca Waples (dalam Nurhadi 2005:136) berikut 

ini.  

Dalam eksperimennya ia menemukan bahwa tujuan membaca itu meliputi: 

1) mendapat alat tertentu (instrumental effect), yaitu membaca untuk tujuan                                  

memperoleh sesuatu  yang bersifat praktis. Misalnya, cara membuat masakan, 

cara membuat topi, cara memperbaiki bola lampu, dan sebagainya; 

2) mendapat hasil yang berupa prestise (prestige effect), yaitu membaca dengan                              

tujuan untuk mendapat rasa lebih (self image) dibandingkan dengan orang lain 

dalam lingkungan pergaulannya. Misalnya, seseorang akan merasa lebih 

bergengsi bila bacaanya majalah-majalah yang terbit di luar negeri; 

3) memperoleh nilai–nilai pribadi atau keyakinan, misalnya membaca untuk 

mendapat kekuatan keyakinan pada partai politik yang kita anut, memperkuat 

keyakinan agama, mendapat nilai–nilai baru dari sebuah buku filsafat, dan 

sebagainya; 

4) mengganti pengalaman estetik yang sudah usang, misalnya membaca untuk 

tujuan mendapat sensasi–sensasi baru melalui penikmatan emosional bahan 

bacaan (buku cerita, novel, roman, cerita pendek, cerita kriminal, biografi 

tokoh terkenal, dan sebagainya); dan 

5) membaca untuk menghindarkan diri dari kesulitan, ketakutan atau penyakit 

tertentu. 

Dari beberapa tujuan membaca tersebut, yang dimaksud dengan tujuan 

membaca dalam penelitian ini adalah untuk kepentingan studi, untuk mencari 
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informasi dan menambah pengetahuan, memperkaya perbendaharaan kosakata 

dan untuk memahami makna bacaan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

membaca adalah untuk memperoh informasi yang terdapat pada sebuah teks 

bacaan  yang mencakup isi dan makna bacaan, baik yang tersurat maupun yang 

tersirat, yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Membaca 

Membaca merupakan suatu proses yang rumit dan kompleks untuk 

memperoleh suatu pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca.  Karena 

rumit dan kompleks, membaca menjadi beraneka ragam atau berjenis-jenis.  

Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis.  Penjenisan yang didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai 

dikemukakan oleh Tarigan (1987:12-13).  Tarigan membedakan kegiatan 

membaca ke dalam jenis membaca bersuara/membaca nyaring dan membaca 

dalam hati. 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, 

murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk 

menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. 

Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual (visual memory) yang 

melibatkan pengaktifan mata dan ingatan.  Dalam garis besarnya, membaca 

ektensif dan intensif.  

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi 

sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin (Tarigan 1987:31). 
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Membaca ekstensif meliputi membaca survei (survey reading), membaca sekilas 

(skimming reading), dan membaca dangkal (superficial reading). 

Membaca intensif dibagi menjadi membaca telaah isi dan membaca telaah 

bahasa. Membaca telaah isi dibagi menjadi membaca teliti, membaca pemahaman, 

membaca kritis, dan membaca ide, sedangkan membaca telaah bahasa meliputi 

kegiatan membaca bahasa dan membaca sastra. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian pembagian keterampilan                          

membaca berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Membaca Intensif 

Membaca intensif (intensive reading) adalah studi saksama, telaah teliti, 

dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas 

membaca 

membaca nyaring 

membaca dalam hati

membaca ekstensif 

membaca intensif 

membaca dangkal 

membaca survei 

membaca sekilas 

membaca telaah isi: 
- membaca teliti 
- membaca pemahaman 
- membaca kritis 
- membaca ide-ide 

membaca telaah bahasa:
- membaca bahasa 
- membaca sastra 

(Tarigan 1987:13)

Bagan 1. Pembagian Keterampilan Membaca 
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pada kegiatan membaca. Yang termasuk kegiatan membaca model ini adalah 

membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. 

1)   Membaca Telaah Isi (Content Study Reading) 

Dalam membaca telaah isi menuntut adanya ketelitian, pemahaman, 

kekritisan berpikir serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat 

dalam bahan bacaan.  Membaca telaah isi dibagi menjadi: 

a. Membaca Teliti  

 Dalam kegiatan membaca ini perlu keterampilan-keterampilan (a) 

survei cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum; (b) membaca 

saksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul 

dan perincian-perincian penting; dan (c) penemuan hubungan paragraf 

dengan keseluruhan tulisan. Membaca teliti mencakup (a) membaca 

paragraf dengan pengertian; (b) membaca pilihan yang lebih panjang; (c) 

membuat catatan; dan (d) menelaah tugas. 

b. Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman ini bertujuan untuk memahami isi bacaan.  

Membaca ini meliputi (a) standar-standar atau norma-norma kesastraan 

(literary standards); (b) resensi tulis; (c) drama tulis; dan (d) pola-pola 

fiksi. 

c. Membaca Kritis 

Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara 

bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis dan 
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bukan hanya mencari kesalahan. Alhert let a II 1961 b:1 (dalam Haryadi 

2006:34). 

Pada proses kegiatan membaca ini menuntut agar pembaca (a) memahami 

maksud penulis; (b) memahami organisasi dasar tulisan; (c) dapat menilai 

penyajian penulis; dan (d) dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada 

bacaan sehari-hari. 

d. Membaca Ide 

Membaca ide adalah kegiatan membaca yang ingin mencari, 

memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan.  

Dalam mencari ide-ide dalam suatu bahan bacaan kita dapat menikmati 

keunikan yang terkandung dalam bacaan tersebut. Keunikan dari ide-ide 

tersebut kadang kala membuat pembaca berimajinasi dengan pikirannya. 

Dengan adanya kegiatan tersebut muncullah ide-ide baru dari hasil 

kegiatan membaca ide ini.   

Agar dapat menjadi pembaca yang baik dan memahami ide-ide 

dalam bacaan tersebut perlu pembaca yang (a) tahu maksud umum 

mengapa dia membaca; (b) menguasai kecepatan membaca; (c) 

memahami apa yang dibacanya; dan (d) mengenal media cetak. 

2. Membaca Telaah Bahasa (Linguistic Study Reading) 

Membaca telaah bahasa mencakup: 

a. Membaca Bahasa Asing 
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Tujuan membaca bahasa adalah memperbesar daya kata 

(Increasing Word Power) dan mengembangkan kosakata (Developing 

Vocabulary). 

b. Membaca Sastra (Literary Reading) 

Dalam karya sastra unsur keindahan sangat menunjang terhadap 

karya sastra mempengaruhi keserasian, keharmonisan pada hasil karya 

sastra.  Oleh karena itu, penguasaan teknik membaca sangatlah 

dibutuhkan. Selain membaca dengan teknik yang tepat kita juga menelaah 

yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut (Haryadi 2006:33-35). 

Berdasarkan pembagian keterampilan membaca menurut Tarigan 

(1987:13) membaca intensif termasuk membaca dalam hati. Membaca intensif 

atau intensive reading adalah study saksama, telaah teliti, dan penanganan 

terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek 

kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari (Brook dalam Tarigan 1987:35). 

Tujuan membaca intensif menurut Tarigan (1987:36) adalah untuk 

memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang 

logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya; nada-nada 

tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang  

pengarang, dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca intensif 

pada umumnya adalah untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam 

serta terperinci terhadap suatu teks bacaan.     

Mengukur kemampuan membaca pemahaman pada hakikatnya adalah 

menemukan seberapa jauh siswa dapat memahami wacana yang dibacanya.  

Maksud memahami di sini adalah (1) siswa mampu menangkap isi wacana, baik 

yang tersurat maupun yang tersirat; (2) siswa mampu menceritakan kembali isi 

wacana dengan bahasanya sendiri/kata-kata sendiri; (3) siswa mampu menemukan 

pikiran pokok setiap paragraf; (4) siswa mampu menemukan ide atau pengertian 

pokok wacana; (5) siswa mampu menjawab pertanyaan dengan lengkap; (6) siswa 

mampu mengatasi kebiasaan tidak efisien atau cacat dalam membaca; dan (7) 

siswa dapat membuat simpulan dari wacana yang dibacanya. 

Untuk mengukur kemampuan membaca intensif siswa, yang dipakai 

dalam penelititan ini menggunakan tes essay.  Tes dilakukan dengan memberikan 

latihan kepada siswa dalam menemukan gagasan utama tiap paragraf dan tes 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 

2.2.5 Gagasan Utama atau Ide Pokok 

Menurut Subyakto dkk. (2004:9) membaca pada hakikatnya adalah 

kegiatan memahami gagasan penulis. Gagasan penulis dalam sebuah bacaan dapat 

dipilah menjadi dua, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penulis 

pada tataran lebih kecil tampak pada gagasan dalam paragraf. Sebuah paragraf 
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berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Oleh karena itu, pengenalan terhadap 

gagasan utama dan gagasan penjelas merupakan hal yang sangat penting dalam 

membaca. Di sisi lain, membaca juga dimaksudkan untuk memberikan kritikan 

terhadap bacaan. 

Gagasan utama dalam paragraf merupakan gagasan pokok yang 

terkandung dalam paragraf. Gagasan utama paragraf biasanya terdapat dalam 

kalimat utama. Kalimat utama pada umumnya berupa kalimat yang pernyataannya 

paling umum dalam sebuah paragraf. Dilihat dari segi tempatnya kalimat utama 

pada umumnya berada pada awal atau akhir paragraf. Gagasan utama dapat 

ditemukan dengan menghilangkan bagian atau membuang bagian yang tidak 

penting. 

Karena masih bersifat umum, gagasan utama perlu penjelasan atau rincian. 

Rincian inilah yang disebut dengan gagasan penjelas. Gagasan penjelas dapat 

berupa rincian, contoh, perbandingan, atau pertentangan. Dalam suatu wacana 

biasanya terdapat beberapa kalimat topik yang berasal dari pengembangan 

paragraf demi paragraf. Satu paragraf hanya mengandung satu kalimat topik. 

Secara garis besar teknik pengembangan paragraf ada dua macam. Teknik 

pertama, menggunakan ”ilustrasi”. Apa yang dikatakan kalimat topik itu 

dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-kalimat penjelas, sehingga di depan 

pembaca tergambar dengan nyata apa yang dimaksud oleh penulis. Teknik kedua, 

dengan ”analisis”, yaitu apa yang dinyatakan kalimat topik dianalisis secara logis, 

sehingga pernyataan tadi merupakan sesuatu yang meyakinkan.  
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Dalam praktik pengembangan paragraf, kedua teknik di atas dapat dirinci 

lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis, di antaranya dengan (a) 

memaparkan hal-hal yang khusus (umum-khusus/khusus-umum); (b) memberikan 

contoh; (c) menampilkan fakta-fakta; (d) memberikan alasan-alasan; dan (e) 

dengan perbandingan, definisi luas, atau campuran (Wagiran dan Doyin 2005:57).      

Menurut Nurhadi (2005:69) tujuan membaca adalah menangkap gagasan 

utama yang melandasi pengembangan bacaan itu. Maksudnya adalah ide-ide yang 

membangun keseluruhan bacaan. Pada dasarnya sebuah teks bacaan yang utuh 

adalah sebuah bangun yang terdiri atas gagasan-gagasan yang lebih kecil. Untuk 

menangkap ide dasar itu secara cepat yang terpenting bagi seorang pembaca 

adalah menyerap ide-ide yang lebih kecil. Ide pokok paragraf, misalnya. Untuk ini 

ada semacam petunjuk atau indikator dalam mengenalinya. 

Ide pokok paragraf/gagasan utama pada umumnya berada pada kalimat-

kalimat topik (kalimat utama). Kalimat ini biasanya yang menjadi tumpuan 

pengembangan paragraf.  Oleh karena itu, untuk menemukan ide pokok paragraf 

ini, caranya adalah dengan mencari kalimat utama. Setelah itu, pembaca bisa 

mengabaikan kalimat yang lain.  Tempat kalimat utama atau kalimat topik 

biasanya, dapat dilacak di beberapa tempat, yaitu: 

1. Kalimat topik di awal paragraf (kalimat pertama) 

Membaca kalimat pertama, kemungkinan ide pokok itu ada di awal paragraf. 

Paragraf induktif biasanya berciri demikian. Simpulan dulu baru penjelasan. 

 

Contoh :  
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  Sikap orangtua yang tak mau mengoreksi diri sendiri, tidak mau menatap 

dan menerima kenyataan, terasa sangat merugikan kehidupan remaja. Hal 

ini merupakan sumber terciptanya jurang pemisah antara anak dan orangtua. 

Jembatan akan sulit dibentuk karena orangtua tidak mau meninggalkan 

pendiriannya. Padahal lingkungan anak sudah memerlukan penyesuaian. 

Keangkuhan orangtua membuat anak semakin menjauh dan berusaha 

membentuk dunianya sendiri. Sering terjadi gadis yang hamil, nekad bunuh 

diri sebab dia yakin orangtua tak akan menerima. 

2. Kalimat topik ada pada akhir kalimat (kalimat penutup) 

Bila tidak ditemukan pada kalimat pertama, maka pembaca dapat mencari 

pada kalimat yang terakhir. Paragraf deduktif, pada umumnya berciri 

demikian.  Penjelasan dulu, baru kemudian simpulan. Simpulan ini 

tertampung pada kalimat terakhir. 

Contoh : 

Pertama ada rasa keinginan anak-anak untuk meniru. Kedua ada rasa 

keinginan anak-anak untuk diberi tahu. Yang ketiga ada rasa keinginan anak-

anak untuk mengekspresikan dirinya (emosinya). Akan tetapi, kegiatan 

mendongeng dewasa ini sangat dikhawatirkan kesinambungannya seakan-

akan aktivitas itu hampir tidak pernah dilakukan. Agaknya jarang para 

orangtua atau para guru menyempatkan dirinya untuk bercerita atau 

mendongeng buat anak-anaknya apalagi untuk anak-anak didik. Padahal 

sesungguhnya dengan bercerita orangtua pendidik telah melakukan proses 

kreatif, yang bisa menumbuhkan dunia lain. 
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3. Ide pokok terdapat pada kalimat pertama dan terakhir. Pembaca dapat 

mencari pada gabungan antara kalimat pertama dan kalimat terakhir, jika 

prosedur kedua juga gagal. 

Contoh : 

Kucing membutuhkan lemak. Lemak diambil dari vitamin yang 

mengandung lemak di usus. Pemakan tumbuh-tumbuhan dan pemakan segala 

dapat membuat asam arachidon dari asam linol. Namun, kucing tidak dapat 

begitu. Kucing memperoleh asam lemak dari lemak binatang. Tanpa adanya 

asam lemak, bulunya akan rontok dan gairah seksualnya akan menurun. 

Kucing juga membutuhkan serangkaian zat, untuk keseimbangan struktur 

jaringan, dan untuk menahan tubuh terhadap tekanan udara. 

4. Ide pokok paragraf menyebar di seluruh paragraf. Jika tidak menemukannya 

melalui prosedur satu, dua, dan tiga, maka pembaca harus mencari ide pokok 

sendiri, sebab ide pokok menyebar di seluruh paragraf.  Artinya pengarang 

hanya menyatakan ide pokok secara implisit.  Pembaca sendiri yang harus 

membuat simpulan.  

Contoh : 

Kalau jarak jauh, sekali waktu Anda akan ketemu dengan kondektur. 

Nah, ini bergantung kepada besar kecilnya nyali yang Anda punyai. Kalau 

perasaan bersalah nongol di hati, ya berterus teranglah kepada kondektur. 

Bilanglah, Anda cuma naik untuk jarak dekat. Maka 200 rupiah pun cukup 

menyelamatkan Anda (berombongan, bisa korting). Kalau nyali Anda besar 

berdiam dirilah. Hanya dua kondektur untuk seluruh gerbong, sehingga sulit 
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bagi kondektur untuk membedakan penumpang yang baru naik dengan 

karcisnya yang sudah diperiksa. Kalau kondektur berteriak “karcis-karcis”, 

cukup pura-pura tidak mendengar. Kalau kondektur menyentuh Anda 

tataplah mukanya dengan tenang, sambil berkata: “Sudah pak.” Kondektur 

akan mafhum, sebab seperti pegawai lain, ia ingin menyelesaikan 

pekerjaanya dengan cepat, dan penuh perdamaian.  

Ciri sebuah kalimat yang mengandung ide pokok bisa dilihat pada kata-

kata kunci yang mengawali kalimat itu.  Berikut ini merupakan deretan kata-kata 

kunci itu: 

Mengandung ide pokok Sebagai penjelas (penunjang gagasan) 
1. Sebagai simpulan .... 
2. Yang penting adalah.... 
3. Ingat hal ini .... 
4. Yang saya maksudkan adalah .... 
5. Inilah yang penting .... 
6. Jangan lupa .... 
7. Kalimat-kalimat pernyataan ide 

.... 

1. Dengan kata lain .... 
2. Atau bisa dikatakan .... 
3. Pendapat itu ditunjang oleh .... 
4. Sebagai contoh adalah .... 
5. Sebagai ilustrasi .... 
6. Sebagai perbandingan .... 
7. Menjelaskan hal itu .... 
8. Lebih lanjut .... 
9. Pengulangan-pengulangan kata sebelumnya

 

Kalimat-kalimat pendukung jika dilihat dari isinya, pada umumnya 

mengungkapkan hal-hal (1) contoh-contoh; (2) peristiwa-peristiwa ilustratif; (3) 

data-data statistik; dan (4) kutipan-kutipan (Nurhadi 2005:69-72). 

2.2.6 Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan 

Teknik Repetisi 

Teori-teori tentang metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dan teknik Repetisi akan dipaparkan berikut ini. 
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2.2.6.1  Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Pengertian ”metode” tergantung pada metode itu sendiri. ”Metode” 

didefinisikan secara beraneka ragam, di antaranya adalah (a) seperangkat prosedur 

mengajar; (b) pengesampingan prosedur-prosedur mengajar; (c) pengutamaan 

suatu keterampilan bahasa; (d) jenis dan jumlah kosakata dan struktur; (e) apa 

yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, dan kapan suatu metode diajarkan. 

Kriteria yang dapat digunakan untuk memilih suatu metode adalah (a) sesuai 

dengan tujuan pelajaran; (b) sesuai dengan waktu, tempat, dan fasilitas yang 

tersedia dan dengan tugas guru; (c) sesuai dengan jenis kegiatan yang tercakup 

dalam pelajaran; (d) menarik bagi murid; (e) maksud serta tujuannnya dipahami 

oleh murid; dan (f) sesuai dengan kecakapan guru (Suhendar dan Supinah 1993:2-

3).    

Metode menurut Haryadi (2006:42) dalam hal ini metode membaca 

(reading method) merupakan tingkat penerapan teori-teori membaca yang ada 

pada tingkat model membaca. Penerapan metode membaca dilakukan dengan cara 

melakukan pemilihan kemahiran khusus yang akan digunakan untuk membaca, 

yaitu kemahiran memanfaatkan informasi visual dan nonvisual. Metode membaca 

mengacu pada tahap-tahap secara prosedural dalam membaca yang dimulai 

adanya stimulus, stimulus diterima alat visual, stimulus diteruskan ke otak, dan di 

otak dipahami, diinterpretasi, dan atau dikritisi. 

Adapun menurut Sanjaya (2008:147) metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode 
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digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, 

metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat 

penting.  Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung 

kepada cara guru menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi 

pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan 

metode pembelajaran. 

Slavin (dalam Sanjaya 2008:242) mengemukakan dua alasan dalam 

pengajaran kooperatif, pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa 

penggunaan pengajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

menerima, kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri.  

Kedua, pengajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam proses 

berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan 

keterampilan.   

Pengajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai dengan 

enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan 

terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), 

jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan 

demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. 

Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung 

jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap 

anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan 

mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan 
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memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok (Sanjaya 2008:242-243). 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah bagian 

metode kooperatif yang komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran 

membaca dan menulis kelas tinggi. Dalam CIRC, siswa dikelompokkan 

berdasarkan perbedaan masing-masing sebanyak empat orang. Mereka terlibat ke 

dalam rangkaian kegiatan bersama, termasuk saling membacakan satu dengan 

yang lainnya, menulis tanggapan terhadap cerita, saling membuatkan ikhtisar, 

berlatih pengejaan, serta berlatih perbendaharaan kata (Suyatno 2004:35). 

Satu fokus utama dari kegiatan-kegiatan Cooperative Integrated Reading 

and Composition adalah membuat penggunaan waktu tindak lanjut menjadi lebih 

efektif jika para siswa yang bekerja dalam tim-tim kooperatif dari kegiatan-

kegiatan ini, yang dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, dapat 

memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang-bidang lain seperti pemahaman membaca, 

kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan.  Para siswa termotivasi untuk saling 

bekerja satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan ini atau rekognisi lainnya yang 

didasarkan pada pembelajaran seluruh anggota tim. Tujuan utama dari 

Cooperative Integrated Reading and Composition adalah menggunakan tim-tim 

kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami 

bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas (Slavin 2008:201). 

Slavin (2008:204) menyatakan bahwa Cooperative Integrated Reading 

and Composition terdiri atas tiga unsur penting, yaitu:  
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1. Pengajaran langsung dalam memahami bacaan. 

Para siswa menerima pengajaran langsung dalam kemampuan khusus 

memahami bacaan, seperti mengidentifikasi gagasan utama, memahami 

hubungan sederhana, dan membuat simpulan. Setelah menyelesaikan tiap 

pelajaran, para siswa melakukan kegiatan memahami bacaan sebagai sebuah 

tim. Para siswa dibagi ke dalam pasangan (atau trio) dalam kelompok 

membaca mereka, dan selanjutnya pasangan-pasangan tersebut dibagi ke 

dalam tim yang terdiri atas pasangan-pasangan dari dua kelompok membaca. 

Misalnya, sebuah tim biasa saja terdiri atas dua siswa dari kelompok membaca 

tingkat tinggi dan dua siswa dari kelompok membaca tingkat rendah. Pertama, 

para siswa berusaha meraih kesepakatan terhadap satu rangkaian soal dalam 

lembar kegiatan, kemudian saling menilai satu sama lain, dan mendiskusikan 

masalah-masalah yang masih tersisa dalam rangkaian soal yang kedua. 

Anggota tim menerima poin berdasarkan kinerja individual mereka. 

2. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan cerita. 

Para siswa menggunakan bahan-bahan bacaan dasar maupun novel. Cerita 

diperkenalkan dan didiskusikan dalam kelompok membaca yang diarahkan 

guru. Dalam kelompok-kelompok ini, guru menentukan tujuan dari membaca, 

memperkenalkan kosakata baru, mengulang kembali kosakata lama, 

mendiskusikan ceritanya setelah para siswa selesai membaca, dan sebagainya. 

Diskusi mengenai cerita disusun untuk menekankan kemampuan-kemampuan 

tertentu seperti membuat dan mendukung prediksi dan mengidentifikasikan 

masalah dalam bentuk narasi. 
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3. Seni berbahasa dan menulis terintegrasi. 

Tujuan utama dari para pengembang program Cooperative Integrated 

Reading and Composition terhadap pengajaran menulis dan seni berbahasa 

adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

pendekatan proses menulis pada pengajaran menulis dan seni berbahasa yang 

akan banyak memanfaatkan kehadiran teman satu kelas. Dalam program 

Cooperative Integrated Reading and Composition, para siswa merencanakan, 

merevisi, dan menyunting karangan mereka dengan kolaborasi yang erat 

dengan teman satu tim mereka.  Pengajaran mekanika bahasa benar-benar 

terintegrasi sekaligus menjadi bagian dari pengajaran menulis, dan pengajaran 

menulis sendiri terintegrasi dengan pelajaran memahami bacaan baik dengan 

keterpaduan kegiatan-kegiatan proses menulis dalam program membaca 

maupun dengan penggunaan kemampuan memahami bacaan yang baru 

dipelajari dalam pengajaran menulis. 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah metode 

yang digunakan untuk pengajaran membaca dan menulis tingkat tinggi.  Pada 

metode ini siswa dibentuk kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap 

wacana/kliping.  

Adapun langkah-langkahnya adalah (1) guru membentuk kelompok yang 

anggotanya 4 orang yang secara heterogen; (2) guru memberikan wacana/kliping 

sesuai dengan topik pembelajaran; (3) siswa bekerja sama saling membacakan dan 

menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan 
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ditulis pada lembar kertas; (4) mempresentasikan/membacakan hasil kelompok; 

(5) guru membuat simpulan bersama; dan (6) penutup.  

Pada metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

mempunyai kelebihan, yaitu (1) siswa dapat memberikan tanggapannya secara 

bebas; dan (2) dilatih untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang 

lain. 

 

2.2.6.2   Teknik Repetisi 

Teknik adalah cara konkret yang dipakai pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode 

yang sama (Suyatno 2004:15). 

 Menurut Haryadi (2006:115) pengertian teknik pembelajaran dalam hal 

ini teknik membaca (reading technical) merupakan implementasi dari metode 

membaca. Teknik membaca merujuk pada siasat yang dilakukan oleh pembaca 

dalam memahami bacaan atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam 

membaca. Teknik membaca bersifat individu dan situasional. Individual 

maksudnya adalah teknik yang dipilih oleh seseorang dalam membaca bergantung 

kepada kemampuan yang dimilikinya. Maksud dari situasional adalah pemilihan 

teknik membaca bergantung pada kondisi bacaan dan tujuan membaca. Bacaan 

yang tingkat kesukarannya berbeda, misalnya sukar, sedang, mudah, 

menggunakan teknik yang berbeda pada waktu membaca. Tujuan membaca 

mempengaruhi pilihan teknik membaca. Pembaca yang mempunyai tujuan umum 



43 

 

menggunakan teknik yang berbeda dengan pembaca yang mempunyai tujuan 

khusus.  

Teknik Repetisi merupakan jenis teknik yang digunakan pembaca dengan 

mengulang bacaan yang sudah dibaca.  Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

untuk memperkuat informasi yang telah dihafalkan, sehingga mudah untuk diingat 

kembali. Yang direpetisi tidaklah semua bagian bacaan, tetapi bagian tertentu atau 

hal tertentu saja, yaitu bagian yang perlu dihafalkan lagi, informasi penting, kata 

kunci dan hal-hal lain yang dianggap penting pembaca dapat membaca dengan 

kecepatan yang tinggi. Bagian bacaan yang tidak perlu (sudah dihafal) dilewati 

dan bagian bacaan yang ingin diretensi dibaca secara sepintas (Haryadi 

2006:144). 

 

2.2.7 Pengajaran Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama 

dengan Menggunakan Metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan Teknik Repetisi 

Secara garis besar, kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama diarahkan untuk mengetahui informasi pada sebuah wacana dan kemudian 

menyimpulkan isi teks bacaan secara tepat dalam bentuk ringkasan. 

Dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode  Cooperative Integrated Reading and Composition, 

siswa dikelompokkan berdasarkan perbedaaan masing-masing sebanyak empat 

orang. Guru memberikan lembaran fotokopi berupa teks bacaan pada tiap-tiap 

kelompok, dan siswa membaca secara intensif serta mengidentifikasi teks bacaan 
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tersebut. Di sisi lain peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivator yang 

mengarahkan dan memotivasi keaktifan siswa. 

Teknik Repetisi di sini digunakan untuk menyimpulkan isi teks bacaan 

secara tepat dalam bentuk ringkasan. Karena teknik ini digunakan pembaca 

dengan mengulang bacaan yang sudah dibaca untuk mengetahui informasi yang 

telah dihafal, sehingga mudah untuk diingat kembali. 

Siswa berdikusi dalam kelompoknya untuk menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan memberikan tanggapan terhadap wacana tersebut. Setelah 

itu setiap siswa diberi tes individu untuk menyimpulkan isi teks bacaan dalam 

bentuk ringkasan. Selanjutnya siswa dapat bertanya kepada guru tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama, baik untuk menemukan informasi yang ada pada teks bacaan, memberikan 

tanggapan, maupun menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan. Jika 

siswa merasa kesulitan serta tidak menemukan jalan keluar pemecahan masalah 

tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa mendiskusikan lagi dengan 

kelompoknya kemudian membuat simpulan mengenai penyelesaian masalah 

tersebut. Hasil diskusi dilaporkan di depan kelas dan kelompok lain memberikan 

komentar atau tanggapan tentang tulisan yang telah dilaporkan. Kemudian setiap 

siswa diberi tes individu untuk mengetahui tingkat pemahaman dalam membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama, yaitu dengan menyimpulkan isi teks 

bacaan dalam bentuk ringkasan. 

Melalui pembelajaran seperti ini diharapkan dapat memecahkan masalah 

rendahnya keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan 
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gagasan utama dan diharapkan terjadi perubahan tingkah laku siswa ke arah yang 

lebih baik. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata. Keterampilan membaca sangat penting untuk dikuasai siswa, 

dengan kemampuan membaca yang baik siswa akan dapat mengetahui seluruh 

kejadian, peristiwa, maupun keadaaan yang terjadi di dunia ini dan dapat 

mengembangkan potensi dirinya. 

Salah satu kemampuan membaca yang harus dikuasai siswa sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kemampuan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. Membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama merupakan suatu kegiatan membaca 

yang membutuhkan suatu pemahaman. Dengan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama tersebut, siswa diharapkan mampu menemukan 

informasi yang terdapat dalam teks bacaan secara tepat, dan mampu 

menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan.  

Pada kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama, masalah 

yang biasa ditemukan dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama adalah siswa cenderung tidak dapat menemukan informasi yang 

ada pada teks bacaan dengan tepat karena mereka hanya membaca secara sekilas. 

Selain itu, kemampuan siswa dalam memahami wacana tulis untuk menemukan 
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gagasan utama pada teks bacaan masih sering keliru atau kurang cermat. Siswa 

menganggap bahwa gagasan utama hanya terdapat di awal atau akhir paragraf. 

Padahal, gagasan utama pada sebuah paragraf dapat berada di awal paragraf, di 

tengah paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau keseluruhan 

isi paragraf merupakan gagasan utama sebuah paragraf.  Dalam pengajaran 

membaca intensif sebuah teks bacaan masalah yang ditemukan, yaitu (a) motivasi 

dan kemampuan membaca yang kurang; (b) model pengajaran yang monoton 

(konvensional); dan (c) pelatihan secara terstruktur yang kurang dilakukan oleh 

siswa.      

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dijadikan suatu kegiatan membaca yang 

menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

dapat dijadikan sebagai pilihan dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

dan menumbuhkan rasa solidaritas antarsiswa. 

Pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi dilakukan secara berkelompok, tiap kelompok terdiri atas empat 

siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda (dua siswa dari kelompok 

membaca tingkat tinggi dan dua siswa dari kelompok tingkat rendah), dua siswa 
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dari kelompok membaca tingkat tinggi yang telah paham kemudian saling 

mengajari dan bertukar pikiran dengan teman lain dalam satu kelompok, siswa 

berdikusi dalam kelompok masing-masing mengenai bagaimana cara menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dan memberikan tanggapan terhadap teks 

bacaan tersebut. Akhirnya siswa menyimpulkan hasil diskusi mereka. Simpulan  

yang telah dikemukakan oleh siswa dievaluasi oleh guru. Setelah itu, guru 

melakukan penegasan mengenai konsep-konsep yang ada dalam membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama. Setelah siswa memahami konsep-konsep 

mengenai gagasan utama, kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan isi teks 

bacaan dalam bentuk ringkasan secara individu. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi dapat mendorong aktivitas siswa 

dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Siswa tidak hanya mempelajari 

materi yang diberikan, tetapi mereka juga siap mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota kelompok lain yang belum paham. Selain itu, melatih pemahaman 

siswa dalam kemampuan membaca tiap siswa. Dengan diterapkannya 

pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi diharapkan pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. 
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2.4 Hipotesis Tindakan  

Setelah diberikan pengajaran membaca dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2  Kalinyamatan Jepara akan meningkat dan perilaku 

siswa berubah ke arah yang positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Seperti yang didefinisikan oleh Suyanto (dalam 

Subyantoro 2007:6) bahwa PTK sebagai tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

profesional. 

Definisi lain yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Tim Pelatih 

Proyek PGSM (dalam Subyantoro 2007:6) bahwa PTK sebagai suatu bentuk 

kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan 

tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, 

serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut 

dilakukan. 

Adapun menurut Kemmis (dalam Hopkins dalam Subyantoro 2007:7) 

PTK sebagai suatu bentuk penelahaan atau inkuiri melalui refleksi diri yang 

dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari (a) praktik-

praktik sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri; (b) pemahaman 

mereka terhadap praktik-praktik tersebut; dan (c) situasi di tempat praktik itu 

dilaksanakan. 
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Untuk mewujudkan tujuan penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 

dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

Berikut ini adalah gambar siklus penelitian yang ditempuh oleh peneliti. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

TA = Tes Awal  T = Tindakan  R   = Refleksi 

P    = Perencanaan   O = Observasi  RP = Revisi Perencanaan 

 

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, dilakukan kegiatan 

pretes sebagai kegiatan awal. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui 

keterampilan siswa terhadap materi membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. Hasil tes tersebut dijadikan pedoman untuk 

perbaikan pada siklus I dan siklus II. 
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3.1.1 Proses Tindakan Kelas Siklus I 

Siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi.  

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus I dilakukan dengan menyiapkan rencana 

kegiatan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan 

memperbaiki kelemahan dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. Rencana kegiatan yang disiapkan meliputi (1) mengkoordinasikan 

dengan guru mata pelajaran; (2) menyusun rencana pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama; (3) membuat dan menyiapkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto untuk memperoleh data nontes ketika pembelajaran 

berlangsung; (4) menyiapkan perangkat tes membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama yang berupa soal tes dan kriteria penilaian; dan (5) menyiapkan 

teks bacaan yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap tindakan dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Secara 

garis besar tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan 

proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 
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teknik Repetisi. Tindakan ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

 

1) Pertemuan Pertama 

 Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa untuk siap 

melakukan proses pembelajaran dengan menyapa siswa dan menanyakan 

kehadiran siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memancing dan 

mengarahkan pikiran siswa dalam materi pengajaran  membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, menjelaskan pada siswa 

tentang tujuan kegiatan pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang akan dilaksanakan pada hari itu dan 

memberikan motivasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

 Kegiatan inti merupakan tahap di mana peneliti memberikan penjelasan 

mengenai langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

 Dalam proses pembelajaran ini, kegiatan yang dilakukan meliputi (1) guru 

menjelaskan materi yang akan diajarkan, yaitu penggunaan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada 

kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) guru 

membagikan teks bacaan kepada tiap kelompok; (3) siswa berlatih membaca 



53 

 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik repetisi; (4) siswa disuruh 

menemukan gagasan utama pada teks bacaan yang telah disediakan; (5) guru 

dan siswa mengevaluasi jawaban siswa; (6) siswa mendapat penjelasan dari 

guru bahwa apa yang telah dilakukan oleh siswa merupakan kegiatan 

membaca intensif dan hasil evaluasi tersebut merupakan gambaran tingkat 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa; 

dan (7) beberapa orang siswa mengemukakan pendapatnya tentang kegiatan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

 Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup, yaitu tahap yang 

dilaksanakan untuk merefleksikan seluruh kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Dalam kegiatan ini, guru bersama  siswa merefleksi tugas yang 

sudah diberikan oleh guru dan membuat simpulan terhadap hasil 

pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh siswa. Selain itu, guru memberi 

tugas pengayaan kepada siswa untuk berlatih membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan mencari teks bacaan di koran maupun 

majalah. 

 

2) Pertemuan Kedua 

 Tahap pendahuluan, pada tahap ini guru mengawali pembelajaran dengan 

kegiatan (1) menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan memberikan pertanyaan bimbingan untuk mengarahkan 

pikiran siswa dalam pembelajaran; (2) guru mengingatkan kembali 



54 

 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada 

pertemuan sebelumnya; dan (3) guru memberikan penjelasan mengenai 

tujuan serta manfaat yang diperoleh setelah pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi yang berlangsung.    

 Pada tahap inti kegiatan yang dilakukan meliputi (1) siswa mendapat 

penjelasan dari guru tentang metode dan teknik yang dapat diterapkan dalam 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama, yaitu metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; (2) 

guru mengumumkan pembagian kelompok diskusi; (3) siswa diminta 

berkelompok sesuai pembagian yang telah dilakukan oleh guru (satu 

kelompok terdiri atas 4-5 siswa); (4) guru membagikan lembar fotokopi 

berupa teks bacaan pada tiap kelompok; (5) siswa diminta untuk membaca 

teks tersebut, siswa yang telah paham kemudian saling mengajari dan 

bertukar pikiran dengan teman lain dalam satu kelompok; (6) siswa 

berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menemukan gagasan utama 

pada teks bacaan; (7) perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya; (8) kelompok lain menanggapi 

kelompok yang maju; (9) guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi 

dan tanggapan siswa; (10) guru bersama siswa mengevaluasi hasil 

pembelajaran; dan (11) kemudian guru meminta siswa untuk menyimpulkan 

isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan secara individu. 
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 Tahap akhir dari pertemuan ketiga adalah (1) guru bertanya pada siswa 

tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan; (2) guru 

menanyakan apa yang dapat diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah 

berlangsung; dan (3) siswa diminta untuk menuliskan pendapatnya tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dalam jurnal siswa.    

 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan peneliti tentang 

kegiatan siswa selama penelitian berlangsung. Observasi dilakukan peneliti 

dengan bantuan guru mata pelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi ini mengungkap tentang peristiwa yang berhubungan dengan 

pembelajaran, baik aktivitas siswa selama melakukan kegiatan pembelajaran 

maupun respon siswa terhadap metode pengajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. Sasaran yang diamati meliputi 

sikap siswa selama pembelajaran, ketertarikan siswa terhadap metode pengajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, keaktifan 

siswa, dan keseriusan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.        

 Dalam proses observasi ini, data diperoleh melalui beberapa cara, yaitu (1) 

tes untuk mengetahui kemampuan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama; (2) observasi siswa untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa 

selama proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi; (3) jurnal penelitian digunakan untuk mengungkap hal-hal 
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yang dirasakan oleh siswa selama mengikuti pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi; (4) wawancara untuk mengetahui 

pendapat siswa yang dilakukan di luar pembelajaran terhadap perwakilan siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah; dan (5) dokumentasi foto 

digunakan sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama mengikuti 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Data-data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara 

lengkap.  

 

3.1.1.4 Refleksi    

 Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan analisis terhadap hasil 

tes, hasil observasi, hasil jurnal, dan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan metode 

dan teknik yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran siklus I; (2) 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama  proses pembelajaran siklus 

I; dan (3) tindakan-tindakan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. 

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk mengubah strategi pembelajaran pada 

siklus II.  

Pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

pada siklus I dapat diketahui bahwa metode dan teknik yang digunakan guru 
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cukup disukai siswa. Hal ini terlihat pada minat dan antusias siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil tes di akhir pembelajaran siklus I 

membuktikan bahwa dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang diperoleh mengalami peningkatan dari 

prasiklus. Hasil tes keterampilan membaca intensif secara klasikal sudah 

menunjukkan ketegori cukup baik dari tiap aspeknya. Namun, keterampilan siswa 

dalam membaca intensif perlu diperbaiki. Hal itu terlihat ketika proses membaca 

intensif, siswa masih melakukan hal-hal yang harus dihindari dalam membaca 

seperti mengangkat teks bacaan, vokalisasi, membaca dengan menggerakkan 

kepala, dan kurang konsentrasi terhadap teks bacaan. 

Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam membaca yang dilakukan siswa 

nantinya harus diperbaiki ke arah yang lebih baik pada siklus II. Untuk mengatasi 

kebiasaan yang salah dalam membaca, nantinya dapat dilakukan dengan cara 

memberikan penjelasan kepada siswa mengenai cara membaca yang benar.  

Kriteria nilai ketuntasan pada siklus I sebesar 70 juga belum dicapai 

karena secara keseluruhan nilai rata-rata kelas dalam membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama yang dicapai baru sebesar 66,81. Untuk mencapai 

nilai ketuntasan sebesar 70, peneliti akan lebih memotivasi siswa dan membantu 

kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa pada pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi siklus II. Peneliti juga akan 

menambah waktu untuk latihan serta memberikan cara-cara bagaimana  

menemukan gagasan utama pada teks bacaan dengan tepat kemudian siswa 
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berlatih menemukan gagasan utama dari bacaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal, dokumentasi foto, 

diperoleh hasil perubahan tingkah laku dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama masih tergolong cukup dan belum mengalami 

perubahan yang berarti. Beberapa siswa tertarik dengan pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi, tetapi ada pula siswa yang masih 

belum tertarik dengan pembelajaran tersebut karena berbagai alasan, seperti tidak 

menyukai keterampilan membaca dan mengalami kesulitan, tetapi masih malu 

untuk bertanya. Keaktifan siswa dalam bertanya nantinya perlu ditingkatkan pada 

siklus II. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang masih sulit berkonsentrasi 

pada waktu pembelajaran dan suka mengganggu siswa yang lain.   

 

3.1.2 Proses Tindakan Kelas Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan 

untuk memperbaiki rencana dan tindakan yang telah terlaksana. Langkah-langkah 

kegiatan siklus II pada dasarnya sama dengan langkah-langkah siklus I, perbedaan 

itu pada sasaran kegiatan untuk melakukan perbaikan tindakan siklus sebelumnya. 

 

3.1.2.1 Revisi perencanaan 

 Sebagai tindak lanjut proses yang pertama, diadakan kegiatan ulang. Pada 

tahap ini disiapkan rencana pembelajaran yang telah direvisi dan disempurnakan. 
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Ada perubahan tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

Perubahan-perubahan itu terutama pada  tindakan yang dilaksanakan pada siklus 

II ini, yaitu (1) anggota kelompok tiap tim berbeda dari siklus I; (2) topik teks 

bacaan yang digunakan pada siklus II berbeda dengan yang digunakan pada siklus 

I; (3) guru menyiapkan perangkat tes membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama yang digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus II; dan (4) 

menyiapkan lembar observasi, lembar jurnal, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi foto untuk memperoleh data nontes pada siklus II. 

 

3.1.2.2  Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan pada 

siklus I. Ada beberapa perubahan tindakan antara lain (1) sebelum kegiatan 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama berlangsung, guru 

menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I; (2) 

siswa diberikan arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan kegiatan 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siklus 

II menjadi lebih baik dan siswa tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pada 

siklus I; (3) menegaskan kembali tujuan pembelajaran hari itu; dan (4) memotivasi 

siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama. 

  Secara garis besar tindakan yang dilakukan dalam siklus II adalah 

pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup. 
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1) Pertemuan Pertama 

 Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap dalam 

menerima pelajaran hari itu dengan mengingatkan kembali hal-hal atau tugas 

yang telah diberikan pada pertemuan yang lalu. Guru melakukan tanya jawab 

tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Kemudian guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran hari itu, dan memberikan motivasi pada siswa untuk 

meningkatkan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama.  

 Tahap berikutnya adalah inti pembelajaran, kegiatan yang dilakukan 

meliputi (1) siswa dan guru bertanya jawab tentang kegiatan pembelajaran 

yang lalu; (2) siswa dan guru bertanya jawab tentang materi pembelajaran 

yang masih belum dipahami siswa; dan (3) siswa dan guru membahas 

kesulitan yang dialami siswa saat mengerjakan soal tes siklus I. 

 Tahap terakhir dari proses pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama adalah penutup. Guru dan siswa melakukan 

refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah dipelajari dan manfaat yang 

diperoleh dari pengajaran membaca intensif  untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi.  
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2) Pertemuan Kedua 

 Tahap pendahuluan, pada tahap ini guru mengawali pembelajaran dengan 

kegiatan (1) menanyakan kesiapan siswa dalam pembelajaran dan 

memberikan pertanyaan bimbingan untuk mengarahkan pikiran siswa dalam 

pembelajaran; (2) guru mengingatkan kembali pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama pada pertemuan sebelumnya; dan (3) guru 

memberikan penjelasan mengenai tujuan serta manfaat yang diperoleh setelah 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi yang telah berlangsung.  

 Pada tahap inti, kegiatan yang dilakukan meliputi (1) guru mengumumkan 

pembagian kelompok diskusi yang baru; (2) siswa diminta berkelompok 

sesuai pembagian yang telah dilakukan oleh guru (satu kelompok terdiri atas 

4-5 siswa); (3) guru membagikan lembar fotokopi berupa teks bacaan pada 

tiap kelompok; (4) siswa diminta untuk membaca teks tersebut, siswa yang 

telah paham kemudian saling mengajari dan bertukar pikiran dengan teman 

lain dalam satu kelompok; (5) siswa berdiskusi dalam kelompok masing-

masing untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang telah 

disediakan oleh guru; (6) kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan 

kelompok dalam menemukan gagasan utama; (7) perwakilan dari tiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya; (8) kelompok 

lain menanggapi kelompok yang maju; (9) guru memberi penguatan terhadap 

hasil presentasi dan tanggapan siswa; (10) kemudian guru meminta siswa 



62 

 

untuk menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan secara individu; 

dan (11) guru mengumumkan dua kelompok terbaik dalam pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

 Tahap akhir dari pertemuan ini adalah (1) guru bertanya pada siswa 

tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan; (2) guru 

menanyakan apa yang dapat diperoleh siswa dari pembelajaran yang telah 

berlangsung; (3) guru memotivasi siswa untuk terus meningkatkan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (4) 

siswa diminta untuk menuliskan pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran 

yang telah berlangsung dalam jurnal siswa.    

 

3.1.2.3  Observasi         

Observasi atau pengamatan terhadap siswa dilakukan selama proses 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Observasi 

pada siklus II ini terlihat dari peningkatan hasil tes dan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran. Observasi dilaksanakan peneliti dengan bantuan guru mata 

pelajaran selama proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Observasi ini mengungkap segala peristiwa yang berhubungan 

dengan pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama, baik 

aktivitas siswa selama pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 
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utama dan respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang digunakan oleh guru. 

Dalam proses observasi ini, data diperoleh melalui beberapa cara, yaitu (1) 

tes untuk mengetahui kemampuan siswa membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama; (2) observasi untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa 

selama pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

yang telah berlangsung; (3) jurnal penelitian diberikan untuk mengungkap hal-hal 

yang dirasakan oleh siswa selama mengikuti pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama; (4) wawancara untuk mengetahui pendapat siswa 

yang dilakukan di luar pembelajaran terhadap perwakilan siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah; dan (5) dokumentasi foto digunakan sebagai 

laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama mengikuti  pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara lengkap. 

 

3.1.2.4  Refleksi 

Pada siklus II ini, refleksi dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu 

(1) keefektifan penggunaan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi dalam kegiatan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan; (2) untuk melihat peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (3) untuk 
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mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi.  

 Pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi siklus II, siswa lebih antusias daripada siklus I. Siswa mulai tertarik 

dengan pembelajaran ini terutama pada saat menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, mereka 

dilatih untuk membaca secara tepat dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Dalam kegiatan membaca, kebiasaan buruk membaca 

mulai berkurang. Kesalahan tersebut seperti vokalisasi, menyangga kepala, dan 

mengangkat teks bacaan. 

 Target yang tetapkan pada siklus I, yaitu nilai rata-rata kelas keseluruhan 

setiap aspek sebesar 70 berhasil dicapai. Bahkan melebihi target, yaitu nilai rata-

rata kelas siswa meningkat sebesar 75,05. Berarti terjadi peningkatan yang semula 

ditargetkan 70, namun rata-rata kelas mencapai 75,05 atau meningkat sebesar 

8,24% dari siklus I ke siklus II atau meningkat sebesar 15,58% dari prasiklus ke 

siklus II. Dari hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi, tingkah laku 

siswa pada pembelajaran di siklus II  lebih positif daripada siklus I walaupun 

masih ada siswa yang masih melakukan tingkah laku yang negatif seperti 

mengganggu teman. Namun, pada siklus II ini pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and 
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Composition dan teknik Repetisi sudah sesuai dengan target, maka penelitian 

mengenai peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi tidak dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

 

3.2  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 

Jepara. Jumlah siswa ada 43 orang yang terdiri atas 24 puteri dan 19 putera.  Kelas 

VII SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara ada 5 kelas dengan jumlah siswa 

seluruhnya sebanyak 215 siswa. Alasan dijadikannya kelas VII A  SMP Negeri 2 

Kalinyamatan Jepara sebagai subjek penelitian adalah karena peneliti ingin 

mengetahui seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

khususnya dalam kompetensi dasar membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama. 

Kesulitan yang dihadapi siswa kelas VII A pada umumnya adalah (1) 

siswa mengalami kesulitan dalam menemukan gagasan utama; dan (2) siswa 

mengalami kesulitan dalam menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk 

ringkasan.   

Kesulitan-kesulitan tersebut harus segera diatasi dan diadakan perbaikan.  

Dengan adanya proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 
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teknik Repetisi diharapkan kesulitan di atas dapat diatasi dan prestasi siswa kelas 

VII A dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dapat ditingkatkan. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini ada 3 macam, yaitu (1) keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) metode  Cooperative Integrated 

Reading and Composition; dan (3) teknik Repetisi. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan  

 Utama 

 Variabel keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

yang dimaksud adalah kegiatan membaca yang objeknya adalah wacana atau teks 

bacaan. Membaca intensif untuk menemukan gagasan utama bertujuan agar siswa 

mampu menemukan gagasan utama atau permasalahan yang ada dalam sebuah 

teks bacaan secara tepat. Siswa mengikuti rangkaian membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dengan menggunakan metode  

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Membaca intensif untuk menemukan gagasan utama yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses membaca bacaan untuk memahami isi bacaan dengan 

tepat serta dapat menemukan gagasan utama dalam bacaan dengan tepat pula. 

Membaca intensif memberi kesempatan untuk membaca secara lebih luas, bagian-

bagian yang sudah dikenal atau dipahami tidak usah dihiraukan.  
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Target kemampuan yang diharapkan adalah siswa mampu membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan atau permasalahan dengan 

tepat. Selain itu, siswa diharapkan juga mampu menyimpulkan isi teks bacaan 

dalam bentuk ringkasan. Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, pada pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dikatakan berhasil jika telah 

mencapai nilai ketuntasan belajar klasikal sebesar 70 dari  nilai keseluruhan.  

 

3.3.2 Variabel Metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan  

 Teknik Repetisi  

Variabel pengajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) adalah pembelajaran yang komprehensif atau luas dan lengkap untuk 

pengajaran membaca dan menulis kelas tinggi. Dalam pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama, siswa dikelompokkan berdasarkan 

perbedaan masing-masing sebanyak empat siswa (dua siswa dari kelompok 

membaca tingkat tinggi dan dua siswa dari kelompok tingkat rendah). Mereka 

terlibat dalam kegiatan belajar bersama untuk memecahkan masalah-masalah 

yang kompleks. 

Pembelajaran dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition yang dimaksud adalah pembelajaran yang menekankan pada 

pemberian pelatihan yang aktif, teratur, dan mengacu pada latihan dalam 

memahami teks bacaan secara tepat. 
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Kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dapat 

dilakukan dengan menggunakan prosedur metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition, yaitu (1) guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang 

yang secara heterogen; (2) guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik 

pembelajaran; (3) siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide 

pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 

kertas; (4) mempresentasikan/membacakan hasil kelompok; (5) guru membuat 

simpulan bersama; dan (6) penutup.  

 Selain itu, variabel pengajaran teknik Repetisi di sini merupakan jenis 

teknik yang digunakan pembaca dengan mengulang bacaan yang sudah dibaca. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat informasi yang telah 

dihafalkan, sehingga mudah untuk diingat kembali. Yang direpetisi tidaklah 

semua bagian bacaan, tetapi bagian tertentu atau hal tertentu saja, yaitu bagian 

yang perlu dihafalkan lagi, informasi penting, kata kunci dan hal-hal lain yang 

dianggap penting pembaca dapat membaca dengan kecepatan yang tinggi. Bagian 

bacaan yang tidak perlu (sudah dihafal) dilewati dan bagian bacaan yang ingin 

diretensi dibaca secara sepintas. 

Dengan demikian, pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama akan lebih bermanfaat karena melatih siswa untuk membaca  

secara  tepat dalam memahami isi bacaan dan siswa juga mampu menyimpulkan 

isi bacaan dalam bentuk ringkasan secara tepat dan benar. 
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3.4  Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes 

digunakan untuk mengetahui keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama setelah proses belajar mengajar dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Adapun instrumen 

nontes digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan sikap atau perilaku 

siswa setelah diadakan proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilam membaca intensif 

pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara adalah dengan 

menggunakan teks bacaan yang dibagikan oleh guru. Teks bacaan tersebut 

digunakan pada pengajaran membaca intensif, pretes, tes akhir siklus I, dan tes 

akhir siklus II. Setiap tes baik pada pretes, siklus I,  maupun siklus II digunakan 

tes membaca teks bacaan dalam menemukan gagasan utama yang telah dibagikan 

oleh guru dengan tema atau topik yang berbeda.  

Indikator yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah siswa dapat: 

mengungkapkan gagasan utama dalam setiap paragraf pada suatu teks bacaan dan 

mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan. 

Bentuk tes ini berupa soal uraian sebanyak sepuluh butir. Pada pretes soal 

yang diujikan, yaitu dari teks bacaan yang telah disajikan siswa dapat menentukan 

(1) gagasan utama pada paragraf 1; (2) gagasan utama pada paragraf 2; (3) 
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gagasan utama pada paragraf 3; (4) gagasan utama pada paragraf 4; (5) gagasan 

utama pada paragraf 5; (6) gagasan utama pada paragraf 6; (7) gagasan utama 

pada paragraf 7; (8) gagasan utama pada paragraf 8; (9) gagasan utama pada 

paragraf 9; dan (10) gagasan utama pada paragraf 10. 

Pada siklus I dan siklus II soal yang diujikan, yaitu dari teks bacaan yang 

telah disajikan siswa dapat menentukan (1) gagasan utama pada paragraf 1; (2) 

gagasan utama pada paragraf 2; (3) gagasan utama pada paragraf 3; (4) gagasan 

utama pada paragraf 4; (5) gagasan utama pada paragraf 5; (6) gagasan utama 

pada paragraf 6; (7) gagasan utama pada paragraf 7; (8) gagasan utama pada 

paragraf 8; (9) gagasan utama pada paragraf 9; dan (10) gagasan utama pada 

paragraf 10. Setiap nomor yang dijawab benar akan memperoleh skor sepuluh. 

Skor yang diperoleh siswa dalam menjawab pertanyaan bacaan yang digunakan 

sebagai acuan untuk mengukur keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. Selain mengukur keterampilan membaca intensif untuk  

menemukan gagasan utama, perolehan skor juga digunakan sebagai dasar untuk 

menggolongkan tingkat pemahaman siswa. 

Penggolongan tingkat keterampilan membaca intensif menemukan 

gagasan utama siswa terhadap suatu teks bacaan didasarkan pada pedoman yang 

sudah ditentukan, yaitu menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan. 
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Tabel  1 Aspek dan Skor Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor 
Maksimal 

1 
2 

Menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 
Menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan 

100 
50 

 

Berdasarkan penghitungan skor penilaian pada aspek menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan yang dilakukan dapat diketahui kriteria tingkat  

keterampilan membaca intensif siswa sekaligus sebagai kategori penggolongan 

tingkat keterampilan membaca intensif. Penggolongan tingkat keterampilan 

membaca intensif  didasarkan pada pedoman yang sudah dibuat yaitu: 

  
Tabel  2 Kriteria Penilaian Keterampilan Membaca Intensif untuk  

   Menemukan Gagasan Utama 
 

No Tingkat Keterampilan Membaca Intensif Kategori 
1 
2 
3 
4 
5 

90 – 100 
70 - 80 
50 - 60 
30 - 40 
0 – 20 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

 
Tabel  3 Pedoman Kategori Penilaian Membaca Intensif untuk Menemukan       

Gagasan Utama 
 

No Rentang Nilai Kategori 
1 90-100 Sangat Baik 
2 70-89 Baik 
3 50-69 Cukup 
4 30-49 Kurang 
5 0-29 Sangat Kurang 
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Skor penilaian pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan yang meliputi kelogisan kalimat, keurutan kalimat dalam paragraf, dan 

kesesuaian kalimat dengan isi bacaan dapat dilihat pada pedoman penghitungan 

nilai sebagai berikut. 

Tabel  4 Kriteria Penilaian Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk  
   Ringkasan 
 

No Aspek Skala Nilai Bobot Skor 1 2 3 4 5 
1 Kelogisan kalimat       4 20 
2 Keurutan kalimat dalam paragraf      3 15 
3 Kesesuaian kalimat dengan isi bacaan      3 15 

 

Tabel 5 Pedoman Kategori Penilaian Menyimpulkan Isi Bacaan dalam  
  Bentuk Ringkasan 

 
No Aspek 

Penilaian 
Skala
Nilai 

Kriteria Kategori 

1 Kelogisan kalimat  5  Semua kalimatnya logis Sangat 
Baik 

  4 Ada 1 kalimat yang tidak 
logis  

Baik 

  3 Ada 2 kalimat yang tidak 
logis 

Cukup 

  2 Ada 3 kalimat yang tidak 
logis 

Kurang 

  1 Kalimatnya tidak logis sama 
sekali 

Sangat  
Kurang 

2 Keurutan kalimat 
dalam paragraf  

5 Paragrafnya dibentuk oleh 
kalimat-kalimat yang 
semuanya urut 

Sangat  
Baik 

  4 Ada 1 pasang kalimat dalam 
paragraf yang tidak urut 

Baik 

  3 Ada 2 pasang kalimat dalam 
paragraf yang tidak urut 

Cukup 

 
 
 
 
 
 

 2 
 

1 

Ada 3 pasang kalimat dalam 
paragraf yang tidak urut 
Semua kalimat dalam 
paragraf tidak urut sama 
sekali 

Kurang 
 
Sangat 
Kurang 
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3 Kesesuaian kalimat 
dengan isi bacaan 

5 Semua kalimat sesuai dengan 
isi bacaan 

Sangat  
Baik 

  4 Ada 1 kalimat yang tidak 
sesuai dengan isi bacaan 

Baik 

  3 Ada 2 kalimat yang tidak 
sesuai dengan isi bacaan 

Cukup 

  2 Ada 3 kalimat yang tidak 
sesuai dengan isi bacaan  

Kurang 

  1 Tidak ada kalimat yang  
sesuai dengan isi bacaan 

Sangat  
Kurang 

 
             Dari semua skor yang diperoleh diubah dalam bentuk nilai dengan rumus: 

Nilai = x
idealSkor 

skorJumlah 100% 

             Melalui pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui hasil tes membaca 

intensif menemukan gagasan utama. Tes dilakukan satu kali dalam tiap siklus. 

Jika siklus I hasilnya masih kurang atau belum sesuai target yang ditentukan, 

maka diadakan tindakan pada siklus II. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat 

baik jika memperoleh nilai antara 85 – 100, kategori baik jika memperoleh nilai 

75 – 84, kategori cukup jika memperoleh nilai antara 65 – 74, kategori kurang jika 

memperoleh nilai antara 55 – 64, dan kategori sangat kurang jika memperoleh 

nilai antara 0 – 54.  

Tabel 6 Kategori Penilaian Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan  
              Utama 
 

No Kategori Rentang Nilai 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

85 – 100 
75 – 84 
65 – 74 
55 – 64 
0 – 54 
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3.4.2  Instrumen Nontes 

 Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi, lembar jurnal, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.4.2.1  Pedoman Observasi 

 Subjek sasaran yang diamati dalam observasi adalah perilaku positif dan 

perilaku negatif siswa yang muncul saat berlangsungnya penelitian pada siklus I 

dan siklus II. Di mana tingkah laku positif memuat beberapa aspek perilaku siswa, 

yaitu (1) siswa memperhatikan dan merespon pembelajaran dengan antusias; (2) 

siswa merespon positif terhadap metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang digunakan oleh guru; (3) siswa membaca 

intensif dengan sikap yang baik; (4) kerjasama dalam kelompok tinggi; (5) siswa 

aktif dan selalu bertanya apabila mengalami kesulitan saat membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama; (6) siswa memiliki sikap duduk dan aktivitas 

yang baik; (7) siswa menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi; dan (8) siswa mengerjakan tugas membaca 

intensif teks bacaan. Adapun tingkah laku negatif memuat aspek-aspek perilaku 

buruk siswa, yaitu (1) siswa tidak memperhatikan dan menyapelekan 

pembelajaran; (2) siswa kurang tertarik dengan metode pengajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi yang digunakan oleh 

guru; (3) siswa enggan membaca teks bacaan; (4) kerjasama dalam kelompok 

rendah; (5) siswa pasif dan tidak mau bertanya apabila mengalami kesulitan saat 
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membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (6) siswa mempunyai 

sikap duduk dan aktivitas yang tidak baik.    

 

3.4.2.2  Jurnal 

 Jurnal yang dibuat pada siklus I dan siklus II ini ada dua macam, yaitu 

lembar jurnal siswa dan lembar jurnal guru. Aspek yang perlu diperhatikan dalam 

lembar jurnal siswa adalah (1) ketertarikan siswa terhadap pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) perasaan siswa terhadap pengajaran  

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama  dengan  metode Cooperative  

Integrated  Reading  and  Composition  dan  teknik  Repetisi; (3) kerjasama yang 

terjalin antaranggota kelompok dalam upaya menemukan gagasan utama teks 

bacaan; (4) tanggapan siswa terhadap penjelasan guru dalam pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi; (5) kesulitan yang dialami siswa 

dalam kegiatan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (6) 

pesan, kesan, dan saran siswa terhadap proses pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama yang telah berlangsung.  

 Jurnal guru memuat segala sesuatu yang terjadi dalam proses pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Jurnal guru diisi oleh guru 

atau peneliti untuk mengungkapkan kondisi kelas pada saat pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama yang telah berlangsung. Aspek-aspek 

yang perlu diperhatikan dalam jurnal guru adalah (1) kesiapan siswa dalam 

mengikuti pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) 
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respon siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi; (3) respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi; (4) keaktifan siswa dalam 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; dan (5) 

situasi/suasana kelas pada saat pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi.  

 

3.4.2.3  Pedoman Wawancara 

 Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Wawancara ini berpedoman pada lembar wawancara yang telah 

disiapkan untuk siswa, sedangkan aspek-aspek yang digunakan dalam pedoman 

wawancara siklus I dan siklus II adalah (1) pendapat siswa terhadap pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; (2) pendapat siswa 

tentang penjelasan guru mengenai metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi; (3) kesulitan yang dialami siswa ketika 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (4) kesan, saran, serta 

harapan siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung.     
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3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan siswa 

saat proses pembelajaran. Dari dokumentasi foto yang diambil dapat 

mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian khususnya yang 

berkaitan dengan tingkah laku siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan siswa yang akan didokumentasikan antara lain (1) aktivitas siswa pada 

saat mendengarkan penjelasan dari guru; (2) aktivitas siswa pada saat diskusi 

kelompok; (3) aktivitas siswa pada saat bertanya tentang kesulitan yang mereka 

hadapi; (4) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi; (5) aktivitas 

siswa pada saat memberi tanggapan; dan (6) aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengajaran 

membaca  intensif untuk menemukan gagasan utama meliputi dua teknik, yaitu 

teknik tes dan teknik nontes.   

 
3.5.1 Teknik Tes 

 Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan tes. Tes dilakukan pada akhir kegiatan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan memperhatikan alokasi waktu 

yang telah ditetapkan. 



78 

 

 Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis. Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengukur tingkat kemampuan siswa terhadap informasi teks 

bacaan yang telah dibaca siswa. Dengan demikian, peneliti akan mudah 

mengetahui keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. Dalam penelitian ini peneliti memberi penilaian untuk tes 

menemukan  gagasan utama dalam teks bacaan dan penilaian menyimpulkan isi 

teks bacaan dalam bentuk ringkasan. Kedua tes tersebut dianalisis, kemudian 

dicari nilai akhir dengan cara menjumlahkan keseluruhan skor dari aspek 

menemukan gagasan utama teks bacaan dan aspek menyimpulkan isi teks bacaan 

dalam bentuk ringkasan, sehingga akan diperoleh skor tertinggi 100. 

 Soal tes dikembangkan dari indikator, yaitu siswa mampu mengungkapkan 

gagasan utama setiap paragraf pada suatu teks bacaan dan siswa mampu 

menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan.  

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah (1) menyiapkan soal tes membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama; (2) siswa ditugasi membaca intensif teks bacaan kemudian siswa 

mengerjakan tes menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

dalam bentuk ringkasan; dan (3) peneliti menilai dan mengolah data hasil 

penelitian.     

 

3.5.2  Teknik Nontes 

 Teknik nontes dilakukan untuk memperoleh data yang menunjukkan 

respon siswa dan keadaan kelas yang terjadi selama proses pembelajaran siklus I 
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dan siklus II. Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Paparan teknik nontes 

tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini. 

 
 3.5.2.1  Observasi atau Pengamatan 

 Observasi digunakan untuk mengungkap data keaktifan dan perilaku  

siswa selama proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi . Observasi dilakukan dengan cara bekerja sama 

dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.  

 Adapun tahap observasi adalah (1) mempersiapkan lembar observasi yang 

berisi butir-butir sasaran pengamatan tentang antusias siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, antusias siswa dalam kegiatan pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, antusias siswa dalam 

mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi; (2) mempersiapkan nomor data bagi siswa untuk mempermudah 

peneliti mengisi lembar observasi; (3) melaksanakan observasi selama proses 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi, mulai dari penjelasan guru, proses belajar mengajar sampai 

dengan cara mengerjakan tugas membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 
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Composition dan teknik Repetisi; dan (4) mencatat hasil observasi dengan mengisi 

lembar observasi berdasarkan kejadian yang ada dalam kelas selama pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi yang berlangsung. 

 
3.5.2.2 Jurnal 

 Jurnal guru dan siswa merupakan lembar yang berisi pesan, kesan, dan 

perasaan yang dialami guru dan siswa setelah mengikuti pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Jurnal 

siswa dibuat pada selembar kertas yang berisi tentang tanggapan siswa terhadap 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi, tanggapan siswa terhadap teks bacaan yang digunakan pada 

pembelajaran, ketertarikan siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama, tanggapan siswa terhadap kesulitan dan kemudahan 

dalam membaca intensif untuk menemukan gagasan utama, dan mengenai hal-hal 

yang ingin dikemukakan oleh siswa berkaitan dengan pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama. Adapun jurnal guru diisi oleh guru 

atau peneliti yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi pada proses 

pembelajaran. Pengisian jurnal dilakukan pada setiap akhir pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siklus 

I dan siklus II. Jurnal ini merupakan refleksi diri atas segala hal yang dirasakan 
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oleh siswa dan peneliti selama proses pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi yang telah berlangsung. Jurnal yang 

telah diisi oleh siswa dan peneliti dikumpulkan saat itu juga, kemudian data 

tersebut diolah dan dideskripsikan oleh peneliti. 

 
3.5.2.3  Wawancara 

 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di luar jam pelajaran setelah 

siswa mendapatkan pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi.  Wawancara tidak dilakukan pada semua siswa, 

melainkan hanya dilakukan pada siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan 

rendah. Aspek dalam wawancara ini mencakup respon dan minat siswa dalam 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 Adapun cara yang ditempuh dalam pelaksanaan wawancara adalah (1) 

menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan 

pada siswa; (2) menentukan siswa memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah 

untuk kemudian diajak wawancara; dan (3) mencatat hasil wawancara.  

 
3.5.2.4  Dokumentasi Foto 

 Data dokumentasi foto penelitian  ini diambil pada awal hingga akhir 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 
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teknik Repetisi siklus I dan siklus II. Data-data dokumentasi foto ini berwujud 

gambar visual yang memuat rekaman perilaku siswa dan peneliti selama proses 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

 Pengambilan gambar visual tersebut dilakukan dengan cara meminta 

bantuan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk melakukan 

pemotretan, cara ini ditempuh peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu 

(1) keaslian data visual terjamin; (2) perilaku peneliti dan siswa pada saat 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi terekam dengan jelas; dan (3) agar konsentrasi peneliti saat 

mengajar tidak bercabang antara mengajar dengan mengambil gambar. 

 Pengambilan data melalui dokumentasi foto dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Fokus pengambilan dokumentasi foto, yaitu (1) 

aktivitas siswa pada saat mendengarkan penjelasan dari guru; (2) aktivitas siswa 

pada saat diskusi kelompok; (3) aktivitas siswa pada saat bertanya tentang 

kesulitan yang mereka hadapi; (4) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan 

hasil diskusi; (5) aktivitas siswa pada saat memberi tanggapan; dan (6) aktivitas 

siswa saat mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama.   

 Gambar-gambar foto yang telah dikumpulkan selanjutnya dilaporkan 

secara deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada. Jika data lain hanya berwujud 

laporan secara tertulis, maka dalam teknik dokumentasi foto pembaca dapat 
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langsung menikmati suasana secara visual yang disertai dengan laporan 

deskriptifnya. 

 
3.6  Teknik Analisis Data 

 Analisis dan pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

 
3.6.1  Teknik Kuantitatif 

 Analisis data secara kuantitatif artinya langkah untuk menganalisis data 

berupa angka yang diperoleh dari tes tertulis. Pada akhir proses pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

siswa diberi tes akhir dalam bentuk menemukan gagasan utama pada tes yang 

dilakukan. Langkah selanjutnya adalah siswa menyimpulkan isi dari teks bacaan 

dalam bentuk ringkasan sesuai dengan aspek yang ditentukan dan kriteria 

penilaian. Caranya ialah dengan menjumlahkan nilai yang didapat dibagi dengan 

banyaknya siswa yang ikut tes. Dengan cara tersebut diketahui kemampuan siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, untuk mengetahui 

perolehan nilai rata-rata sesuai dengan batas tuntas belajar. Nilai tersebut dihitung 

dalam persentase dengan rumus sebagai berikut. 

             Keterangan: 

NP =                     X  100 %             NP  = Nilai dalam persen 

           ∑N   = Jumlah nilai dalam satu kelas 

                                                        N   = Nilai maksimal soal tes 

  S  = Jumlah siswa yang ikut tes 

∑N

N X S      
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Hasil perhitungan keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi dari masing-masing siklus ini kemudian dibandingkan. Hasil 

ini akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama.          

 

3.6.2  Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes yang 

diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan jurnal. Adapun langkah 

penganalisisan data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar observasi yang 

telah diisi pada saat pembelajaran. Data jurnal dianalisis dengan cara membaca 

seluruh jurnal siswa dan guru. Data wawancara dianalisis dengan cara membaca 

kembali catatan wawancara. Hasil seluruh analisis tersebut akan mengetahui 

gambaran tentang siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi, dan untuk dasar mengetahui peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini diambil dari tes awal, tindakan kelas 

pada siklus I, dan tindakan kelas pada siklus II. Hasil tes awal berupa 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa 

sebelum dilakukan tindakan kelas siklus I. Hasil tes tindakan kelas siklus I dan 

siklus II berupa keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi, sedangkan hasil nontes berupa observasi, jurnal 

siswa dan jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Kondisi awal penelitian tindakan kelas adalah kondisi siswa sebelum 

dilaksanakannya pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi. Untuk mengetahui keterampilan membaca intensif dilakukan 

tes awal (prasiklus) sebelum dilaksanakannya pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi untuk mengetahui keadaan awal 

keterampilan membaca intensif siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 

Jepara. Soal yang digunakan berupa tes tertulis, yaitu tes menemukan gagasan 
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utama dan tes menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan. Di bawah 

ini adalah tabel hasil tes awal keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama sebelum dilaksanakan penelitian lebih lanjut. 

Tabel 7 Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Membaca Intensif untuk 
Menemukan Gagasan Utama 

 
No Rentang  

Nilai 
Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata
1 85-100 Sangat Baik - - - 

X =
43

2557  

    = 59,5 
Kategori 
Kurang 

2 75-84 Baik  2 153 5% 
3 65-74 Cukup 14 941 33% 
4 55-64 Kurang 16 958 37% 
5 0-54 Sangat Kurang 11 505 25% 

Jumlah 43 2557 100% 
 

Dari tabel 7 tersebut diketahui bahwa rata-rata skor siswa yang dicapai 

pada tes awal sebesar 59,5. Siswa yang memperoleh kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 85-100 tidak ada. Siswa yang memperoleh kategori baik dengan 

rentang nilai 75-84 sebanyak 5% atau 2 siswa dari jumlah keseluruhan siswa. 

Siswa yang memperoleh kategori cukup dengan rentang nilai 65-74 sebanyak 

33% atau 14 siswa dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun kategori kurang 

dengan rentang nilai 55-64 sebanyak 37% atau 16 siswa dari jumlah keseluruhan. 

Dan siswa yang memperoleh kategori sangat kurang dengan rentang nilai 0-54 

sebanyak 25% atau 11 siswa dari jumlah keseluruhan. Dari hasil tes awal 

(prasiklus) tersebut disimpulkan bahwa kondisi awal keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama pada siswa masih berada dalam 

kategori kurang karena rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 59,5 yang berada 

dalam rentang nilai 55-64. 
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Selain itu, nilai yang diperoleh siswa belum mencapai target yang 

ditetapkan, yaitu 70 yang masuk dalam kategori cukup karena masih terdapat 27 

siswa atau sebesar 62% yang memperoleh nilai di bawah 70. Keadaan dan kondisi 

tersebut menjadi dasar dilakukannya pembelajaran lebih lanjut tentang pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

strategi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi.     

Hasil tes prasiklus keterampilan membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dapat dilihat dengan adanya grafik 1 berikut. 

    

                             

                                                                       

                                                                                 

                                                                                  

 

Grafik 1 Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Membaca Intensif untuk 
Menemukan Gagasan Utama 

 
Dari grafik 1 tersebut diketahui bahwa mayoritas nilai rata-rata siswa 

masih berada pada kategori kurang, yaitu 59,5 yang berada antara rentang nilai 

55-64 dicapai 16 siswa atau sebesar 37%. Pada kategori baik dengan rentang nilai 

75-84 dicapai 2 siswa atau sebesar 5%, kategori cukup dengan rentang nilai 65-74 

dicapai 14 siswa atau sebesar 33%, dan kategori sangat kurang dengan rentang 

nilai 0-54 dicapai 11 siswa atau sebesar 25%. Adapun siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 tidak ada.     
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Berdasarkan hasil tes tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

keterampilan membaca intensif yang diperoleh siswa sebesar 59,5. Hasil tersebut 

masih termasuk dalam kategori kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Oleh karena 

itu, berdasarkan data yang diperoleh pada prasiklus ini menjadi dasar untuk perlu 

dilakukannya perbaikan melalui penelitian tindakan kelas membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 

4.1.2 Siklus I  

Pelaksanaan pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi pada siklus I terdiri atas data tes dan data nontes 

dengan hasil penelitian sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Dalam tes siklus I tindakan yang dilakukan di awal proses pembelajaran 

adalah guru terlebih dahulu melakukan apersepsi dengan menyapa dan 

menanyakan keadaan siswa, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan 

komunikatif dalam kelas. Selanjutnya guru menanyakan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu secara singkat. 

Memasuki kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

tentang materi yang akan dibahas, yaitu tentang membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 
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Reading and Composition dan teknik Repetisi. Siswa dibagi antara 4-5 siswa tiap 

kelompok, setelah itu siswa memperoleh teks bacaan yang berjudul 

”Pengembangan Iptek Tidak Bisa Liar ” yang dibagikan oleh guru. Kemudian 

siswa disuruh membaca teks bacaan tersebut, siswa yang telah paham saling 

mengajari dan bertukar pikiran dengan teman lainnya dalam satu kelompok. Siswa 

berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan yang telah disediakan. Perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain menanggapi 

kelompok yang maju. Setelah itu, guru memberikan penguatan terhadap hasil 

presentasi dan tanggapan siswa. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Kemudian guru meminta siswa untuk menyimpulkan isi dari teks 

bacaan dalam bentuk ringkasan yang dilakukan secara individu. Selanjutnya siswa 

bersama guru melakukan refleksi terhadap proses pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama pada hari itu.  

Jadi, dalam siklus I tes dilakukan pada saat menemukan gagasan utama 

dan tes menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan. Hasil tes tersebut 

selanjutnya dikumpulkan pada guru dan kemudian hasil tes tersebut dikoreksi dan 

dinilai oleh guru untuk mengetahui hasil keterampilan membaca intensif siswa.  

Hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil masing-masing 

aspek dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.2.1.1 Aspek Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan 

 Hasil penilaian tes pada aspek menemukan gagasan utama dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel  8 Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menemukan Gagasan  
   Utama Siklus I 

 
No Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 90-100 Sangat Baik - - - 

X =
43

2923  

    = 67,97   
Kategori 
Cukup 

2 70-89 Baik  8 616 19% 
3 50-69 Cukup 35 2307 81% 
4 30-49 Kurang - - - 
5 10-29 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 2923 100% 
 

Dari tabel 8 tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai siswa dalam 

keterampilan membaca intensif aspek menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Rata-rata skor siswa yang dicapai sebesar 67,97. Nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa dalam tes tersebut termasuk dalam kategori cukup karena 

berada pada rentang nilai 50-69. Di mana siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik dengan rentang nilai antara 90-100 tidak ada. Kategori baik 

dengan rentang nilai antara 70-89 diperoleh sebesar 19% atau sebanyak 8 siswa 

dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dengan rentang nilai antara 50-69 

diperoleh sebesar 81%  atau sebanyak 35 siswa dari jumlah keseluruhan siswa. 

Adapun jumlah siswa yang memperoleh nilai kategori kurang dengan rentang 

nilai 30-49 dan kategori sangat kurang dengan rentang nilai 10-29 tidak ada. 
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4.1.2.1.2 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 9 Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan       
  dalam Bentuk Ringkasan Siklus I 

 
No Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 41-50 Sangat Baik - - - 

X =
43

1387  

    = 32,26   
Kategori 
Baik 

2 31-40 Baik  25 873 58% 
3 21-30 Cukup 18 514 42% 
4 11-20 Kurang - - - 
5 1-10 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 1387 100% 

 
Berdasarkan tabel 9 tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata skor aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan pada siklus I dicapai siswa 

sebesar 32,26. Aspek ini termasuk dalam golongan kategori baik. Perolehan nilai 

dari kategori sangat baik tidak ada, kategori baik dicapai sebanyak 25 siswa atau 

sebesar 58%, dan kategori cukup dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 42%. Pada 

aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan juga tidak terdapat siswa 

yang menduduki kategori kurang dan sangat kurang.  

Pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan dipaparkan 

kriteria penilaian, yaitu kelogisan kalimat, keurutan kalimat dalam paragraf, dan 

kesesuaian kalimat dengan isi bacaan. Hasil masing-masing kriteria pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.2.1.2.1 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria  

Kelogisan Kalimat  

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan kriteria kelogisan kalimat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 10 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk                   
    Ringkasan Kriteria Kelogisan Kalimat Siklus I 

 
No Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 - - - 

X =
43

484  

    = 11,26 
Kategori 
Cukup  

2 Baik  16 10 160 23% 
3 Cukup 12 15 180 35% 
4 Kurang 8 18 144 42% 
5 Sangat Kurang 4 - - - 

Jumlah 43 484 100% 

 

Dari tabel 10 tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kelogisan kalimat 

dicapai siswa sebesar 11,26 yang termasuk dalam kategori cukup. Kategori baik 

dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 23%, kategori cukup dicapai oleh 15 siswa atau 

sebesar 35%, dan kategori kurang dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 42%. Dari 

aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kelogisan kalimat 

tidak terdapat siswa yang menduduki kategori sangat baik ataupun kategori sangat 

kurang.   
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4.1.2.1.2.2 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Keurutan Kalimat dalam Paragraf 

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan kriteria keurutan kalimat dalam paragraf dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

 
Tabel 11 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk  

    Ringkasan Kriteria Keurutan Kalimat dalam Paragraf  
    Siklus I 

 
No  Kategori Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 - - - 

X =
43

504  

    = 11,72 
 Kategori  
 Baik   

2 Baik  12 39 468 91% 
3 Cukup 9 4 36 9% 
4 Kurang 6 - - - 
5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah 43 504 100% 

 

Dari tabel 11 tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria keurutan kalimat dalam 

paragraf yang dicapai siswa sebesar 11,72 yang termasuk dalam kategori baik. 

Siswa yang memperoleh nilai kategori sangat baik tidak ada. Kategori baik 

dicapai oleh 39 siswa atau sebesar 91%, dan kategori cukup dicapai oleh 4 siswa 

atau sebesar 9%. Adapun siswa yang menduduki kategori kurang maupun sangat 

kurang pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria 

keurutan kalimat dalam paragraf juga tidak ada. 
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4.1.2.1.2.3 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Kesesuaian Kalimat dengan Isi Bacaan   

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan kriteria kesesuaian kalimat dengan isi bacaan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 12 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk  
    Ringkasan Kriteria Kesesuaian Kalimat dengan Isi Bacaan 

 
No Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Presentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 - - - 

X =
43

399  

      =  9,28    
 Kategori  
Cukup   

2 Baik  12 4 48 9% 
3 Cukup 9 39 351 91% 
4 Kurang 6 - - - 
5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah 43 399 100% 

 

Dari tabel 12 tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kesesuaian kalimat 

dengan isi bacaan yang dicapai siswa sebesar 9,28 yang termasuk dalam kategori 

cukup. Siswa yang memperoleh nilai kategori sangat baik tidak ada. Perolehan 

nilai kategori baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 9%, dan kategori cukup 

dicapai oleh 39 siswa atau sebesar 91%. Adapun siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang maupun kategori sangat kurang pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kesesuaian kalimat 

dengan isi bacaan juga tidak ada.  
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Hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 13  Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif untuk 

Menemukan Gagasan Utama dengan Menggunakan Metode 
Cooperative Integrated Reading and Composition dan Teknik 
Repetisi  
Siklus I 
 

No Rentang   
Nilai 

Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 
Rata-rata 

1 85-100 Sangat Baik - - - 
X =

43
2873  

 =   66,81 
Kategori 
Cukup 

2 75-84 Baik  5 381 12% 
3 65-74 Cukup 21 1425 49% 
4 55-64 Kurang 17 1067 39% 
5 0-54 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 2873 100% 

 
Dari tabel 13 tersebut diketahui bahwa peningkatan rata-rata nilai siswa 

dalam keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Rata-rata skor siswa yang dicapai sebesar 66,81. Hal ini berarti 

keterampilan membaca intensif siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan 

Jepara sudah baik karena mengalami peningkatan sebesar 7,31 dibandingkan 

dengan hasil yang dicapai pada tes awal (prasiklus) sebelum dilakukan tindakan 

siklus I. 

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam tes tersebut termasuk dalam 

kategori cukup karena berada pada rentang nilai 65-74. Siswa yang memperoleh 

nilai kategori sangat baik dengan rentang nilai antara 85-100 tidak ada. Kategori 

baik dengan rentang nilai antara 75-84 diperoleh sebesar 12% atau sebanyak 5 
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siswa dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dengan rentang nilai antara 

65-74 diperoleh sebesar 49% atau sebanyak 21 siswa dari jumlah keseluruhan 

siswa. Dan kategori kurang dengan rentang nilai antara 55-64 diperoleh sebesar 

39% atau sebanyak 17 siswa dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori sangat kurang dengan rentang nilai antara 0-54 

juga tidak ada. 

Hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama siklus I 

dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini.  

 

 

                                                       

                                     

                                                                          

 
 
 
Grafik 2 Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif untuk 

Menemukan  
    Gagasan Utama dengan Menggunakan Metode Cooperative  
    Integrated  Reading and Composition dan Teknik Repetisi  
    Siklus I 
 

Dari grafik 2 tersebut diketahui bahwa mayoritas nilai siswa masih berada 

pada kategori cukup antara rentang nilai 65-74 sebanyak 21 siswa dari jumlah 

keseluruhan siswa. Pada kategori baik dengan rentang nilai antara 75-84 dicapai 

sebanyak 5 siswa dari jumlah keseluruhan siswa. Pada kategori kurang dengan 

rentang nilai antara 55-64 dicapai sebanyak 17 siswa dari jumlah keseluruhan 

siswa. Adapun jumlah siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik 
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dengan rentang nilai antara 85-100 dan pada kategori sangat kurang dengan 

rentang nilai antara 0-54 tidak ada.  

Pada siklus I ini, hasil tes keterampilan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama secara klasikal masih menunjukkan kategori cukup 

dan belum mencapai target maksimal pencapaian sebesar 70. Selain itu, 

perubahan tingkah laku dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi belum menampakkan perubahan yang berarti. 

Dengan demikian, tindakan siklus II perlu dilakukan untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan atau permasalahan tersebut.  

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Data nontes siklus I diperoleh melalui obsevasi yang dilakukan selama 

proses pembelajaran yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto. Berikut pemaparan data nontes tersebut. 

 

4.1.2.2.1 Observasi 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan selama proses 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara. 

Pengambilan data observasi bertujuan untuk mengetahui respon tingkah laku 

siswa selama mengikuti proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan 
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gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. Objek sasaran yang diamati dalam kegiatan 

observasi siswa meliputi tingkah laku siswa baik positif maupun negatif yang 

muncul pada saat pembelajaran berlangsung, di mana tingkah laku positif siswa 

melakukan kegiatan dan tingkah laku negatif siswa tidak melakukan kegiatan 

pada saat mengikuti proses pembelajaran dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Aspek positif yang diamati adalah (1) siswa semangat dan antusias pada 

saat mengikuti pengajaran keterampilan membaca intensif; (2) siswa merespon 

positif terhadap metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi yang digunakan oleh guru; (3) siswa membaca intensif dengan 

sikap yang baik; (4) kerjasama dalam kelompok tinggi; (5) siswa aktif dan selalu 

bertanya apabila mengalami kesulitan pada saat membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama; (6) siswa memiliki sikap duduk dan aktivitas yang 

baik; (7) siswa menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi; dan (8) siswa mengerjakan tugas membaca 

intensif teks bacaan. Adapun aspek negatif yang diamati adalah (1) siswa tidak 

memperhatikan dan menyepelekan pembelajaran; (2) siswa kurang tertarik dengan 

metode pengajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi yang digunakan oleh guru; (3) siswa enggan membaca teks bacaan; (4) 

kerjasama dalam kelompok rendah; (5) siswa pasif dan tidak mau bertanya apabila 

mengalami kesulitan saat membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; 

dan (6) siswa mempunyai sikap duduk dan aktivitas yang tidak baik. 
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Pada siklus I ini, terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsi 

melalui kegiatan observasi. Selama proses kegiatan pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi tidak semua siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Peneliti dapat memaklumi keadaan 

tersebut karena proses pembelajaran yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu 

yang baru dan belum pernah diajarkan pada mereka sebelumnya, sehingga 

dibutuhkan proses untuk menyesuaikannya. Berikut adalah tabel data hasil 

observasi yang diperoleh peneliti.  

Tabel 14 Hasil Observasi Siklus I 

 
No 

 
Aspek yang diamati 

Melakukan Tidak 
Melakukan 

F % K F % K 
1 Siswa semangat dan antusias saat 

mengikuti pengajaran keterampilan 
membaca intensif 

23 53% C 20 47% C 

2 Siswa merespon positif terhadap 
metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan 
teknik Repetisi yang digunakan oleh 
guru 

23 53% C 20 47% C 

3 Siswa membaca intensif dengan 
sikap yang baik  

21 49% C 22 51% C 

4 Kerjasama dalam kelompok tinggi 20 47% C 23 53% C 
5 Siswa aktif dan selalu bertanya 

apabila mengalami kesulitan saat 
membaca intensif dalam 
menemukan gagasan utama 

21 49% C 22 51% C 

6 Siswa memiliki sikap duduk dan 
aktifitas yang baik 

19 44% C 24 56% C 

7 Siswa menerapkan metode 
Cooperative Integrated Reading 
and Composition dan teknik 
Repetisi 

22 51% C 21 49% C 
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8 Siswa mengerjakan tugas membaca 
intensif teks bacaan 

43 100% SB 0 0% SK 

 Jumlah rata-rata 192 56%  152 44%  
 
Keterangan: 
F = Frekuensi 
K = Kategori 
1. SB =  Sangat Baik  : 81% - 100% 
2. B =  Baik   : 61% - 80% 
3. C =  Cukup  : 41% - 60% 
4. K = Kurang  : 21% - 40% 
5. SK = Sangat Kurang : 0% - 20% 

Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang semangat 

dan antusias saat mengikuti pengajaran keterampilan membaca intensif sebanyak 

23 siswa atau 53% , sedangkan sisanya sebesar 20 siswa atau 47% dari jumlah 

seluruh siswa kurang merespon pembelajaran yang berlangsung.  

Sama halnya dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang digunakan oleh guru, yaitu siswa yang 

merespon positif terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh guru sebanyak 

23 siswa atau 53%, sedangkan sisanya sebesar 20 siswa atau 47% dari jumlah 

seluruh siswa kurang merespon terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh 

guru.  

 Pada saat siswa membaca intensif, sikap siswa masih ada yang kurang 

baik. Ini terbukti ketika tes berlangsung. Dari jumlah siswa sebesar 49% atau 21 

siswa yang melakukan pada aspek positif, sedangkan sisanya 22 siswa atau 

sebesar 51% masih mempunyai sikap yang kurang baik pada saat tes berlangsung. 

  Pada saat diskusi kelompok masih terlihat siswa yang kurang serius saat 

mengerjakan tugas menemukan gagasan utama. Siswa ada yang tidak ikut bekerja 

sama dalam tugas kelompok tersebut. Ini terlihat pada jumlah siswa sebesar 47% 
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atau 20 siswa yang mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh, sedangkan 

sisanya 53% atau 23 siswa kurang sungguh-sungguh atau hanya menyuruh 

temannya yang mengerjakan.  

Pada saat pembelajaran berlangsung hanya sebagian siswa yang aktif 

bertanya saat mengalami kesulitan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama. Ini terbukti jumlah siswa yang hanya sebesar 49% atau 21 siswa yang 

benar-benar aktif dan mau bertanya, sedangkan sisanya 51% atau 22 siswa banyak 

yang pasif atau karena malu jika pertanyaannya kurang sesuai dengan bahan yang 

dibelajarkan.  

Saat pembelajaran berlangsung siswa masih ada yang memiliki sikap 

duduk dan aktivitas yang kurang baik. Hal ini terbukti ketika ada siswa yang 

duduknya hadapnya ke belakang, selain itu ada juga siswa yang duduknya 

hadapnya ke samping. Jumlah siswa tersebut malah lebih banyak sebesar 56% 

atau 24 siswa yang tidak melakukan aktivitas atau mempunyai sikap duduk yang 

kurang baik, sedangkan sisanya sebanyak 19 siswa atau sebesar 44% memiliki 

sikap duduk dan aktivitas yang baik.  

Siswa yang menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi hanya sebagian dari jumlah keseluruhan siswa. 

Hal ini mungkin karena mereka baru mengenal metode dan teknik yang diajarkan 

oleh guru. Jadi, siswa harus beradaptasi dengan metode dan teknik yang baru 

diajarkan itu. Jumlah siswa yang menerapkan metode dan teknik pembelajaran ini 

sebesar 51% atau 22 siswa, sedangkan sisanya 49% atau 21 siswa tidak 

menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang diajarkan oleh guru.  



102 

 

Pada saat tes berlangsung, yaitu menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan siswa yang benar-benar 

serius dan tidak serius jumlahnya sama, yaitu 43 siswa atau sebesar 100%, 

meskipun ada siswa yang kurang paham dalam mengerjakan tes tersebut. 

Berdasarkan hasil dari observasi siklus I tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar siswa kurang antusias dan kurang merespon pada saat 

pembelajaran berlangsung. Untuk itu, dibutuhkan solusi pemecahan masalah pada 

pertemuan atau siklus selanjutnya dalam mengatasi dan memperbaiki tingkah laku 

siswa yang cenderung ke arah negatif daripada ke arah yang positif, sehingga 

diharapkan pada siklus II akan lebih baik daripada siklus I. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam tindakan penelitian siklus I adalah jurnal 

guru dan jurnal siswa. Pengisian jurnal siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas 

VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara tanpa terkecuali. Pengisian tersebut 

dilakukan setelah pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi pada siklus I ini setelah selesai pembelajaran. Pengisian jurnal 

dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, sehingga guru dapat memperbaiki pembelajaran selanjutnya 

agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 

 

4.1.2.2.2.1 Jurnal Siswa 
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Jurnal siswa dibagikan oleh peneliti pada akhir pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Adapun 

aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal siswa antara lain (1) teks bacaan yang 

disajikan; (2) ketertarikan siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi; (3) kerjasama yang terjalin 

antaranggota kelompok dalam upaya untuk menemukan gagasan utama yang ada 

pada teks bacaan; (4) kemudahan atau kesulitan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama melalui metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi; (5) gaya guru dalam mengajar; dan (6) 

tanggapan siswa setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi.  Di bawah ini adalah hasil yang 

diperoleh peneliti pada jurnal siswa siklus I adalah sebagai berikut. 

1) Teks bacaan yang disajikan 

Sebagian besar siswa tertarik dengan teks bacaan yang diberikan 

yang berjudul ”Pengembangan Iptek Tidak Bisa Liar” merupakan sebuah 

informasi yang baru mereka dengar. Dari bacaan tersebut siswa lebih 

paham dan tahu bahwa pengaruh perkembangan iptek yang pesat terhadap 

penelitian para ilmuwan telah melahirkan berbagai hasil uji coba termasuk 

proyek kloning yang berdampak merusak lingkungan. Maka dari itu, 

perlunya kontrol terhadap dampak lingkungan, sehingga manusia tidak 
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melihat kepentingan objektif dan kegunaan medis dari teknologi kloning 

tersebut.  

2) Ketertarikan siswa pada pengajaran membaca intensif dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi  

Sekitar 35% atau sebanyak 15 siswa yang tertarik menggunakan 

metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Adapun 21 siswa atau 

sebesar 49% siswa mengatakan kurang tertarik dengan metode dan teknik 

yang diterapkan oleh guru. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi yang digunakan oleh guru merupakan metode dan teknik yang 

baru mereka dengar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan 

sisanya sebanyak 7 siswa atau sebesar 16% mengatakan tidak tertarik 

dengan metode dan teknik yang digunakan oleh guru, sehingga mereka 

kurang merespon terhadap metode dan teknik pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

3) Kerjasama yang terjalin antaranggota kelompok dalam upaya menemukan 

gagasan utama yang ada pada teks bacaan 

Sebanyak 18 siswa atau sebesar 42% yang mengatakan bahwa 

kerjasama yang terjalin antaranggota kelompok dalam membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama sangat kompak. Siswa yang mengatakan 

lumayan kompak sebanyak 21 siswa atau sebesar 49% . Adapun sisanya 

sebesar 9% atau 4 siswa yang mengatakan tidak kompak pada saat 

kerjasama antaranggota kelompok. 
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4) Kemudahan atau kesulitan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama melalui metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi   

Sebesar 37% atau 16 siswa yang mengatakan bahwa dalam 

menemukan gagasan utama tidak begitu sulit dalam arti mudah. Adapun 

sisanya sebesar 63% atau 27 siswa yang mengalami kesulitan pada saat 

mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Mereka mengatakan masih bingung dalam memahami suatu bacaan yang 

ada pada teks bacaan, sehingga mereka merasa kesulitan pada saat 

mengerjakan tes. 

5) Gaya guru dalam mengajar 

Siswa sangat tertarik dan senang dengan mengajar guru yang 

mudah dipahami cara menyampaikan materi, sehingga siswa tidak merasa 

bosan dan tidak kesulitan dalam memahami penjelasan yang diberikan 

oleh guru. Namun, mereka juga masih merasa bingung dan canggung 

dengan pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru karena selama ini 

mereka belum pernah mengalami atau merasakan pola pembelajaran 

seperti ini. 

6) Tanggapan siswa setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi  

Sebesar 65% atau 28 siswa yang mengatakan bahwa mereka 

tertarik setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk menemukan 
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gagasan utama dengan metode dan teknik yang digunakan oleh guru. 

Adapun sisanya sebesar 35% atau 15 siswa mengatakan bahwa mereka 

kurang tertarik setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode dan teknik yang digunakan 

oleh guru.    

 

4.1.2.2.2.2 Jurnal Guru 

Jurnal guru ini diisi oleh guru pada saat proses pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi setelah 

selesai pembelajaran siklus I. Dalam jurnal guru memuat hal-hal yang 

berkenaan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi atau dialami 

siswa dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang menjadi pertanyaan 

pada jurnal guru meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) respon siswa 

terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi; (3) respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition dan teknik Repetisi; (4) keaktifan siswa dalam pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; 

(5) situasi atau suasana kelas pada saat pengajaran membaca intensif untuk 
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menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Hasil dari jurnal guru akan diuraikan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama 

Siswa banyak yang belum mengetahui metode dan teknik 

pengajaran membaca intensif yang akan digunakan untuk menemukan 

gagasan utama. 

2) Respon siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan                           

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi 

Siswa mendengarkan dan merasa ingin tahu metode dan teknik 

yang akan digunakan untuk menemukan gagasan utama.  

3) Respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading and              

Composition dan teknik Repetisi 

Sebagian besar siswa merasa tertarik dengan metode dan teknik 

yang digunakan oleh guru. 

4) Keaktifan siswa dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi 

Siswa cukup aktif dan antusias dalam mengikuti pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 
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5) Situasi atau suasana kelas pada saat pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi 

Situasi cukup tenang dan siswa bekerja secara kelompok dalam 

menemukan gagasan utama sebuah bacaan.   

 

4.1.2.2.3 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai pembelajaran pada 

siklus I. Pemilihan siswa yang akan diwawancarai adalah siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam 

wawancara adalah sebagai berikut (1) bagaimana pendapat kalian mengenai 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi?; (2) apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan 

guru dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi?; (3)  apakah hambatan yang kalian alami selama pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama?; (4) apakah kalian benar-benar 

menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi?; dan (5) apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran 

yang telah berlangsung?. 
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Berdasarkan pada hasil observasi, jurnal siswa, dan nilai, siswa yang 

diwawancarai adalah dua siswa yang memperoleh nilai tertinggi, dua siswa yang 

memperoleh nilai sedang, dan dua siswa yang memperoleh nilai terendah. 

Hasil dari wawancara akan dijelaskan sebagai berikut. Siswa yang 

diwawancarai adalah Dian Safitri dan Siti Fitriani adalah siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi. Cicik Indriyani dan Sella Perawati adalah siswa yang memperoleh 

nilai sedang. Adapun siswa yang memperoleh nilai terendah adalah Fatkhur Rois 

dan Zulfatun Nikmah.  

Siswa yang memperoleh nilai tertinggi menyatakan bahwa pada 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi bisa lebih mudah dan cepat. Selain itu, mereka juga merasa 

mengerti dan memahami penjelasan guru dalam pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode dan teknik yang digunakan oleh 

guru. Mereka juga memberikan kesan, saran, serta harapan agar siswa dapat 

memahami metode atau teknik dalam pembelajaran yang telah berlangsung. 

Berbeda dengan siswa yang memperoleh nilai sedang, mereka mengatakan 

bahwa pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi dapat membuat mereka menemukan gagasan utama dengan mudah 

dan cepat. Selain itu, juga menambah ilmu dalam pengajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Pada saat guru menjelaskan materi membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama, mereka merasa mengerti dan memahami penjelasan 
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guru karena guru memberikan kisi-kisi bagaimana cara menemukan gagasan 

utama secara tepat. Selain itu, juga guru memberikan kisi-kisi tentang 

penyimpulan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan.  

Siswa yang memperoleh nilai sedang juga mengatakan bahwa hambatan 

yang dialami selama pembelajaran adalah pada saat keramaian yang dibuat oleh 

teman-teman mereka saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, pembelajaran 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi juga menguji otak mereka apakah mereka mampu menemukan 

gagasan utama dengan tepat atau tidak. 

Mereka juga mengatakan bahwa mereka benar-benar telah menerapkan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Selain itu, 

mereka juga memberikan kesan, saran, serta harapan agar siswa dapat memahami 

metode atau teknik yang digunakan oleh guru pada saat pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Adapun siswa yang memperoleh nilai rendah mengatakan bahwa 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi cukup sulit karena kekompakan dalam kelompoknya tidak ada. 

Selain itu, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama sangat menarik karena metode dan 

teknik yang digunakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran yang baru bagi 

mereka. 



111 

 

Pada saat guru menjelaskan materi pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama, mereka dapat memahami dan mengerti penjelasan 

yang disampaikan oleh guru, sehingga mereka mampu mengerjakan tes dengan 

baik. Selain itu, di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa mereka 

kurang memahami penjelasan guru, sehingga mereka merasa kesulitan saat 

mengerjakan tes menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi bacaan dalam 

bentuk ringkasan. 

Siswa yang memperoleh nilai rendah juga mengatakan bahwa selama 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama ada hambatan 

yang dialami, yaitu ketika ada teman yang sedang berisik pada saat pembelajaran 

berlangsung, sehingga mengganggu pembelajaran.  

Mereka juga mengatakan bahwa mereka benar-benar telah menerapkan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, 

meskipun ada juga di antara mereka yang belum benar-benar menerapkan metode 

dan teknik yang digunakan oleh guru karena metode dan teknik tersebut baru 

mereka dengar dan belum pernah diterapkan sebelumnya.  

Siswa yang memperoleh nilai rendah memberikan kesan, saran, serta 

harapan bahwa pembelajaran yang telah berlangsung agar dapat ditingkatkan lagi, 

sehingga siswa akan mudah memahami pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode dan teknik yang telah digunakan.     
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4.1.2.2.4 Dokumentasi Foto 

Pada siklus I ini dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti (1) aktivitas siswa pada saat 

mendengarkan penjelasan dari guru; (2) aktivitas siswa pada saat diskusi 

kelompok; (3) aktivitas siswa pada saat bertanya tentang kesulitan yang mereka 

hadapi; (4) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi; (5) aktivitas 

siswa pada saat memberi tanggapan; dan (6) aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

Deskripsi gambar pada siklus I selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

 

Gambar 1 Aktivitas Siswa pada saat Mendengarkan Penjelasan dari Guru 

 Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa pada saat guru menerangkan 

pembelajaran yang akan dilakukan terlihat siswa-siswa memperhatikan dan begitu 

saksama memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. 
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Gambar 2 Aktivitas Siswa pada saat Diskusi Kelompok 

Dari gambar 2 dapat diketahui keantusiasan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan berdiskusi. Dalam kegiatan berdiskusi siswa diharapkan 

mampu bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya masing-masing, dan 

menjaga kekompakan kelompok masing-masing pada saat pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi.  

 

Gambar 3 Aktivitas Siswa pada saat Bertanya tentang Kesulitan yang  
      Mereka Hadapi 

Dari gambar 3 dapat diketahui aktivitas siswa pada saat bertanya pada 

guru tentang kesulitan yang dialami siswa. Mereka bertanya tentang hal-hal yang 
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kurang mereka pahami pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama yang berlangsung. 

 

Gambar 4 Aktivitas Siswa pada saat Mempresentasikan Hasil Diskusi 

Dari gambar 4 dapat diketahui kegiatan siswa pada saat mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. Siswa yang maju membacakan hasil diskusi 

kelompoknya, yaitu membacakan hasil diskusi pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama yang berlangsung.  

 

Gambar 5 Aktivitas Siswa pada saat Memberi Tanggapan 

Dari gambar 5 dapat diketahui kegiatan siswa pada saat memberikan 

tanggapan kepada kelompok lain yang maju. Kelompok yang memberi tanggapan 
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merasa ada perbedaan dalam hasil diskusi dengan kelompok yang maju, sehingga 

perlu ditanyakan kepada temannya yang maju tersebut. 

 

Gambar 6 Aktivitas Siswa pada saat Mengerjakan Tes Membaca  
Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama dengan 
Menggunakan Metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan Teknik Repetisi 
 

Dari gambar 6 dapat diketahui kegiatan siswa pada saat mengerjakan tes 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, 

terlihat siswa semangat dan antusias saat mengerjakan tes. Siswa benar-benar 

menerapkan metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Setelah pelaksanaan tindakan siklus I, peneliti melakukan analisis terhadap 

hasil tes, hasil observasi, hasil jurnal, dan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan metode 

dan teknik yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran siklus I; (2) 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran siklus I; 
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dan (3) tindakan-tindakan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. 

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk mengubah strategi pembelajaran pada 

siklus II.  

 Pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi pada siklus I dapat diketahui bahwa metode dan teknik yang 

digunakan guru cukup disukai siswa. Hal ini terlihat pada minat dan antusias 

siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil tes di akhir 

pembelajaran siklus I membuktikan bahwa dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi yang diperoleh 

mengalami peningkatan dari prasiklus. Hasil tes keterampilan membaca intensif 

secara klasikal sudah menunjukkan ketegori cukup baik dari tiap aspeknya. 

Namun, keterampilan siswa dalam membaca intensif perlu diperbaiki. Hal itu 

terlihat ketika proses membaca intensif, siswa masih melakukan hal-hal yang 

harus dihindari dalam membaca, seperti mengangkat teks bacaan, vokalisasi, 

membaca dengan menggerakkan kepala, dan kurang konsentrasi terhadap teks 

bacaan. 

Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam membaca yang dilakukan siswa 

nantinya harus diperbaiki ke arah yang lebih baik pada siklus II. Untuk mengatasi 

kebiasaan yang salah dalam membaca, nantinya dapat dilakukan dengan cara 

memberikan penjelasan kepada siswa mengenai cara membaca yang benar.  

Kriteria nilai ketuntasan pada siklus I sebesar 70 juga belum dicapai, 

karena secara keseluruhan nilai rata-rata kelas untuk membaca intensif dalam 
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menemukan gagasan utama yang dicapai baru sebesar 66,81. Untuk mencapai 

nilai ketuntasan sebesar 70, peneliti akan lebih memotivasi siswa dan membantu 

kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa pada pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi siklus II. Peneliti juga akan 

menambah waktu untuk latihan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi serta memberikan cara mudah 

untuk menemukan gagasan utama pada suatu teks bacaan, kemudian siswa 

berlatih menemukan gagasan utama dari  teks bacaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto 

diperoleh hasil perubahan tingkah laku dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama masih tergolong cukup dan belum mengalami 

perubahan yang berarti. Beberapa siswa tertarik dengan pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi, tetapi ada pula siswa yang masih 

belum tertarik dengan pembelajaran tersebut, karena berbagai alasan seperti tidak 

menyukai keterampilan membaca dan mengalami kesulitan, tetapi masih malu 

untuk bertanya. Keaktifan siswa dalam bertanya nantinya perlu ditingkatkan pada 

siklus II. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang masih sulit berkonsentrasi 

pada waktu pembelajaran dan suka mengganggu siswa yang lain.   

Untuk memperbaiki perilaku siswa agar lebih ke arah positif  maka pada 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 
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Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi siklus II 

nantinya akan direncanakan pembelajaran yang lebih matang. Pemberian reward 

bagi siswa yang mendapat nilai bagus. Penciptaan suasana yang lebih kondusif, 

proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 

 

4.1.3 Siklus II 

Hasil tes siklus I menunjukkan keterampilan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Kalinyamatan Jepara masih dalam kategori cukup dan belum memenuhi 

nilai target maksimal yang telah diterapkan. Selain itu, perubahan tingkah laku 

siswa masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itu, diperlukan 

tindakan siklus II untuk mengatasi masalah yang muncul dalam siklus I tersebut. 

Pembelajaran pada siklus II ini masih menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, tetapi telah dilakukan 

perbaikan-perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siklus I. 

Berikut hasil tes dan nontes siklus II. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada siklus II diperoleh dari pelaksanaan tes membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dan tes menyimpulkan isi teks bacaan dalam 

bentuk ringkasan dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition dan teknik Repetisi.  
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Dalam pelaksanaan siklus II ini, sama dengan siklus I, tetapi yang 

membedakan adalah anggota kelompok tiap tim berbeda dari siklus I,  dan teks 

bacaan yang digunakan juga berbeda dari siklus sebelumnya. 

Setelah itu, mereka berkelompok membaca teks bacaan berjudul 

”Kekayaan Hutan Mangrove di Papua”. Dengan kelompok yang baru mereka juga 

saling menyumbangkan pendapat atau saran dalam menganalisis teks bacaan pada 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi. 

Selanjutnya pada akhir pembelajaran guru memberikan tes membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dan tes menyimpulkan isi dari teks 

bacaan dalam bentuk ringkasan. Hasil tes pada siklus II dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 

4.1.3.1.1 Aspek Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan  

 Hasil penilaian tes pada aspek menemukan gagasan utama dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 15 Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menemukan Gagasan  
    Utama Siklus II 

 
No Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 90-100 Sangat Baik - - - 

X =
43

3085  

 =   71,74 
Kategori 
Baik 

2 70-89 Baik  26 1968 60% 
3 50-69 Cukup 17 1117 40% 
4 30-49 Kurang - - - 
5 10-29 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 3085 100% 
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Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa rata-rata skor yang dicapai pada aspek 

menemukan gagasan utama sebesar 71,74. Hasil tersebut masuk dalam kategori 

baik, artinya keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

sudah baik. Dibuktikan dengan perolehan nilai dengan kategori baik diperoleh 26 

siswa atau sebesar 60%, dan kategori cukup dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 

40%. Adapun siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, kurang, 

dan sangat kurang tidak ada.  

 

4.1.3.1.2 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 16 Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menyimpulkan Isi 
Bacaan  

    dalam Bentuk Ringkasan Siklus II 
 

No Rentang 
Nilai 

Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 
Rata-rata 

1 41-50 Sangat Baik 20 883 47% 
X =

43
1746  

   = 40,60 
Kategori  
Baik 

2 31-40 Baik  23 863 53% 
3 21-30 Cukup - - - 
4 11-20 Kurang - - - 
5 1-10 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 1746 100% 

 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan dicapai siswa sebesar 40,60. 

Hasil tersebut masuk dalam kategori baik. Perolehan nilai dari kategori sangat 

baik dicapai sebanyak 20 siswa atau sebesar 47%, dan kategori baik dicapai 
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sebanyak 23 siswa atau sebesar 53%. Adapun siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup, kurang, dan sangat kurang tidak ada. 

 Sama halnya dalam siklus I, dalam siklus II ini aspek menyimpulkan isi 

bacaan dalam bentuk ringkasan juga dipaparkan kriteria penilaian, yaitu kelogisan 

kalimat, keurutan kalimat dalam paragraf, dan kesesuaian kalimat dengan isi 

bacaan. Hasil masing-masing kriteria pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam 

bentuk ringkasan dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.3.1.2.1 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria         

             Kelogisan Kalimat      

Hasil penilaian tes pada aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk 

ringkasan kriteria kelogisan kalimat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk  
    Ringkasan Kriteria Kelogisan Kalimat Siklus II 

 
No Kategori Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 18 360 42% 

X =
43

756  

     = 17,58   
Kategori  
Baik   

2 Baik  16 24 384 56% 
3 Cukup 12 1 12 2% 
4 Kurang 8 - - - 
5 Sangat Kurang 4 - - - 

Jumlah 43 756 100% 
 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kelogisan kalimat 

dicapai siswa sebesar 17,58 yang termasuk dalam golongan kategori baik. 
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Perolehan nilai dari kategori sangat baik dicapai sebanyak 18 siswa atau sebesar 

42%, kategori baik dicapai sebanyak 24 siswa atau sebesar 56%, dan kategori 

cukup dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2%. Adapun siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang dan sangat kurang tidak ada. 

 

4.1.3.1.2.2 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria  

      Keurutan Kalimat dalam Paragraf  

Hasil tes aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria 

keurutan kalimat dalam paragraf dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 18 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk  
    Ringkasan Kriteria Keurutan Kalimat dalam Paragraf 
    Siklus II 

 
No Kategori Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 4 60 9% 

X =
43
501  

    = 11,65 
Kategori  
Baik   

2 Baik  12 30 360 70% 
3 Cukup 9 9 81 21% 
4 Kurang 6 - - - 
5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah 43 501 100% 

 

Dari tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria keurutan kalimat dalam 

paragraf yang dicapai siswa sebesar 11,65 yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 9%, 

kategori baik dicapai oleh 30 siswa atau sebesar 70%, dan kategori cukup dicapai 
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oleh 9 siswa atau sebesar 21%. Adapun siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang dan sangat kurang tidak ada. 

 

 

4.1.3.1.2.3 Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria  

      Kesesuaian Kalimat dengan Isi Bacaan 

Hasil aspek menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria 

kesesuaian kalimat dengan isi bacaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.      

Tabel 19 Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk   
    Ringkasan Kriteria Kesesuaian Kalimat dengan Isi Bacaan 

 
No Kategori Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 2 30 5% 

X =
43

489  

    =11,37      
Kategori  
Baik   

2 Baik  12 30 360 70% 
3 Cukup 9 11 99 25% 
4 Kurang 6 - - - 
5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah 43 489 100% 

 

Dari tabel 19 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor pada aspek 

menyimpulkan isi bacaan dalam bentuk ringkasan kriteria kesesuaian kalimat 

dengan isi bacaan yang dicapai siswa sebesar 11,37 atau termasuk dalam kategori 

baik. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik ada 2 siswa atau 

sebesar 5%, kategori baik dicapai oleh 30 siswa atau sebesar 70%, dan kategori 

cukup dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 25%. Adapun siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang dan sangat kurang tidak ada.  
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Hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini.    

 

 

Tabel 20 Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif untuk 
Menemukan  

Gagasan Utama dengan Menggunakan Metode Cooperative     
Integrated Reading and Composition dan Teknik Repetisi  
Siklus II 

 
No  Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 
1 85-100 Sangat Baik 1 87 2% 

X =
43

3227  

 =   75,05 
Kategori 
Baik 

2 75-84 Baik  26 2012 61% 
3 65-74 Cukup 16 1128 37% 
4 55-64 Kurang - - - 
5 0-54 Sangat Kurang - - - 

Jumlah 43 3227 100% 
 
 Dari tabel 20 dapat diketahui bahwa pada siklus II keterampilan membaca 

intensif siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara mengalami 

peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 75,05 dan termasuk pada kategori baik 

yang berada pada rentang nilai 75-84. Hal ini berarti keterampilan membaca 

intensif siswa dalam menemukan gagasan utama siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Kalinyamatan Jepara sudah baik dan mengalami peningkatan sebanyak 8,24 

dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai pada siklus I. 

 Kategori skor sangat baik antara rentang nilai 85-100 ada 1 siswa atau 

sebesar 2%. Untuk kategori baik antara rentang nilai 75-84 diraih sebanyak 26 

siswa atau sebesar 61% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dengan 
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rentang nilai antara 65-74 diraih oleh 16 siswa atau sebesar 37% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Adapun siswa yang memperoleh nilai kategori kurang dengan 

rentang nilai 55-64 dan kategori sangat kurang dengan rentang nilai 0-54 tidak 

ada. 

 Hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama siklus II 

dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini.  

 
Grafik 3 Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif untuk 
Menemukan  

Gagasan Utama dengan Menggunakan Metode Cooperative    
Integrated Reading and Composition dan Teknik Repetisi  
Siklus II 

 
Dari grafik 3 dapat diketahui bahwa mayoritas nilai siswa berada pada 

kategori baik antara rentang nilai 75-84 sebanyak 26 siswa atau 61%. Pada 

kategori sangat baik antara rentang nilai 85-100 sebanyak 1 siswa atau sebesar 

2%, sedangkan pada kategori cukup antara rentang nilai 65-74 sebanyak 16 siswa 

atau sebesar 37% dari jumlah keseluruhan siswa. Adapun siswa yang memperoleh 

nilai kurang dengan rentang nilai 55-64 dan kategori sangat kurang antara rentang 

nilai 0-54 tidak ada. 
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Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan guru dalam menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada 

pengajaran membaca intensif  untuk menemukan gagasan utama. Setelah 

mengikuti pembelajaran pada siklus II, siswa telah mampu menemukan gagasan 

utama dengan tepat dan mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk 

ringkasan.  

 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Data nontes pada siklus II diperoleh melalui observasi , jurnal guru, jurnal 

siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut pemaparan data nontes tersebut. 

 

4.1.3.2.1 Observasi 

Pada saat siklus II ini, observasi dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, sama dengan pelaksanaan pada siklus I. Berdasarkan 

data observasi yang dilakukan selama proses pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siklus II ini, guru merasakan 

adanya perubahan perilaku siswa. Hal ini dapat diketahui dari siswa yang 

sebelumnya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini 

siswa mulai mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditetapkan 

oleh guru. Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat dari data observasi 

berikut ini. 
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Tabel 21 Hasil Observasi Siklus II 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Melakukan Tidak Melakukan 
F % K F % K 

1 Siswa semangat dan antusias saat  
mengikuti pengajaran 
keterampilan membaca intensif 

43 100% SB 0 0% SK 

2 Siswa merespon positif terhadap 
metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan 
teknik Repetisi yang digunakan 
oleh guru 

33 77% B 10 23% K 

3 Siswa membaca intensif dengan 
sikap yang baik  

34 79% B 9 21% K 

4 
 
 

Kerjasama dalam kelompok 
tinggi 
 
 

35 81% SB 8 19% SK 

5 Siswa aktif dan selalu bertanya 
apabila mengalami kesulitan saat 
membaca intensif dalam 
menemukan gagasan utama 

33 77% B 10 23% K 

6 Siswa memiliki sikap duduk dan 
aktifitas yang baik 

35 81% SB 8 19% SK 

7 Siswa menerapkan metode 
Cooperative Integrated Reading 
and Composition dan teknik 
Repetisi 

37 86% SB 6 14% SK 

8 Siswa mengerjakan tugas 
membaca intensif teks bacaan 

43 100% SB 0 0% SK 

 Jumlah rata-rata 293 85%  51 15%  
 
Keterangan: 
F = Frekuensi 
K = Kategori 
1. SB =  Sangat Baik  :  81% - 100% 
2. B =  Baik   :  61% - 80% 
3. C =  Cukup  :  41% - 60%  
4. K =  Kurang  :  21% - 40% 
5. SK =  Sangat Kurang :  0% - 20% 

 

Bukti perubahan tingkah laku siswa terlihat pada tabel 21 yang 

menyebutkan bahwa 43 siswa atau 100% siswa sudah benar-benar mengikuti 
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kegiatan pembelajaran dengan baik. Dari data tersebut diketahui terjadi 

peningkatan sebesar 47% dari siklus I, sehingga dapat diketahui bahwa siswa 

sudah mampu menyesuaikan diri dengan penerapan kegiatan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Siswa sudah nampak 

merespon positif dan antusias saat mengikuti pembelajaran pada siklus II. 

Pada saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa sejumlah 33 

siswa atau sebesar 77% dari jumlah keseluruhan siswa juga sudah mulai merespon 

positif terhadap metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi yang digunakan oleh guru. Adapun sisanya sebesar 23% atau 10 

siswa dari jumlah keseluruhan siswa masih terlihat kurang merespon terhadap 

metode dan teknik yang digunakan oleh guru.  

Pada saat membaca intensif sikap siswa juga sudah mengalami 

peningkatan yang positif. Hal ini dibuktikan pada saat siswa membaca intensif, 

siswa sudah benar-benar serius dalam membaca. Sebanyak 34 siswa atau sebesar 

79% siswa sudah memiliki sikap yang baik, sedangkan sisanya sebanyak 9 siswa 

atau sebesar 21% masih memiliki sikap yang kurang baik pada saat membaca 

intensif. 

Dalam kerjasama kelompok pada saat pembelajaran berlangsung, 

kekompakan pada kelompok sudah mulai terlihat. Hal ini terlihat pada saat diskusi 

kelompok. Sejumlah 35 siswa atau sebesar 81% yang menyatakan bahwa 

kerjasama dalam kelompok sangat kompak, sedangkan sisanya sejumlah 8 siswa 

atau sebesar 19% siswa kekompakan  kelompok pada saat diskusi masih rendah. 
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Keaktifan siswa juga sudah mulai terlihat dan menunjukkan perubahan 

yang positif daripada siklus I. Ini terlihat ketika siswa mulai berani bertanya pada 

guru saat mengalami kesulitan dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Siswa yang mulai aktif bertanya sejumlah 33 siswa 

atau sebesar 77%, sedangkan sisanya sejumlah 10 siswa atau sebesar 23% masih 

malu-malu dalam bertanya atau belum berani bertanya pada guru saat mengalami 

kesulitan dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama.  

Sama halnya pada saat pembelajaran berlangsung, siswa sudah mulai 

memiliki sikap duduk dan aktivitas yang baik. Ini terlihat pada jumlah siswa 

sebanyak 35 siswa atau sebesar 81% yang melakukan kegiatan positif, sedangkan 

sisanya sebanyak 8 siswa atau sebesar 19% masih memiliki sikap duduk dan 

aktivitas yang tidak baik.  

Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa yang menerapkan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi sejumlah 

37 siswa atau sebesar 86% yang benar-benar telah menerapkan metode dan teknik 

yang digunakan oleh guru. Adapun sisanya sejumlah 6 siswa atau sebesar 14% 

belum menerapkan metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Mereka yang 

belum menerapkan metode dan teknik tersebut mengatakan bahwa mereka masih 

bingung dengan pelaksanaan metode dan teknik yang digunakan, karena metode 

dan teknik tersebut merupakan strategi pembelajaran yang baru bagi mereka.  

Pada saat tes berlangsung, diketahui bahwa sejumlah 43 siswa atau 100% 

siswa sudah mengerjakan tugas membaca intensif  teks bacaan dengan baik, dan 

mereka merespon positif terhadap pembelajaran yang berlangsung.  
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Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi siklus II ini, terjadi perubahan 

tingkah laku siswa dari tingkah laku negatif tergeser dan berubah ke dalam 

tingkah laku positif dalam mengikuti pengajaran membaca intensif yang terjadi 

karena adanya perubahan pola pembelajaran yang dilaksanaksan pada siklus I.  

Dalam siklus II ini, guru mencoba mengembangkan dan mengemas 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi ini 

menjadi lebih kreatif dan menarik, sehingga membuat siswa lebih senang pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.3.2.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan pada siklus II ini masih sama dengan siklus I, yaitu 

jurnal siswa dan jurnal guru yang bertujuan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi.  

 

4.1.3.2.2.1 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa dibagikan oleh peneliti pada akhir pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Adapun 
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aspek-aspek yang terdapat di jurnal antara lain (1) teks bacaan yang disajikan; (2) 

ketertarikan siswa pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi; (3) kerjasama yang terjalin antaranggota 

kelompok dalam upaya menemukan gagasan utama yang ada pada teks bacaan; 

(4) kemudahan atau kesulitan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

melalui metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi; (5) gaya guru dalam mengajar; dan (6) tanggapan siswa setelah diadakan 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. 

Di bawah ini adalah hasil dari jurnal siswa siklus II yang diperoleh oleh 

peneliti adalah sebagai berikut.  

1) Teks bacaan yang disajikan 

Sebanyak 28 siswa atau 65% siswa mengatakan bahwa sudah lebih 

mengerti dan memahami dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, sedangkan 

sisanya mengatakan masih sulit memahami teks bacaan yang disediakan 

oleh guru. 

2) Ketertarikan siswa pada pengajaran membaca intensif dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 
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Siswa mengatakan bahwa mereka sudah banyak yang tertarik 

terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Hal ini terbukti 

dengan sebanyak 26 siswa atau sebesar 60% mengatakan tertarik dengan 

metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Adapun sisanya mengatakan 

masih biasa saja atau lumayan tertarik dengan metode dan teknik yang 

digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. 

3) Kerjasama yang terjalin antaranggota kelompok dalam upaya menemukan           

gagasan utama yang ada pada teks bacaan 

Kekompakan yang terjalin pada saat diskusi kelompok sudah mulai 

terlihat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa sejumlah 26 siswa 

atau sebesar 60% yang mengatakan sudah kompak pada saat diskusi 

kelompok dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi, sedangkan sisanya mengatakan biasa-

biasa saja antaranggota kelompok pada saat diskusi kelompok 

berlangsung.   

4) Kemudahan atau kesulitan dalam membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repitisi 

Sebanyak 27 siswa atau sebesar 63% siswa mengatakan dalam 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama tidak ada 

kesulitan saat pembelajaran berlangsung, sedangkan sisanya 16 siswa atau 

sebesar 37% mengatakan masih mengalami kesulitan pada saat pengajaran 
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membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode dan 

teknik yang digunakan oleh guru.    

5) Gaya guru dalam mengajar 

Sebagian siswa mengatakan bahwa gaya guru dalam mengajar 

sudah bisa dipahami. Hal ini dibuktikan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Rata-rata siswa atau  43 siswa jumlah dari kelas VII A sudah 

mampu memahami penjelasan dari guru pada saat pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

pada siklus II ini. 

6) Tanggapan siswa setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk                          

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

Setelah pembelajaran berlangsung pada siklus II ini, siswa banyak 

yang mengatakan bahwa metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang digunakan guru pada pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama sudah banyak yang 

mulai tertarik dan senang dengan metode dan teknik tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan sejumlah 36 siswa atau sebesar 84% siswa yang sudah 

mulai senang dengan metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada 

saat pembelajaran berlangsung, sedangkan sisanya 7 siswa atau sebesar 

16% mengatakan biasa-biasa saja pada metode dan teknik yang digunakan 

oleh guru. 
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4.1.3.2.2.2 Jurnal Guru 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama 

Siswa pada siklus II ini, sudah cukup siap untuk mengikuti 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi karena pengalaman pada siklus I sudah mereka 

peroleh. 

2) Respon siswa terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi 

Siswa banyak yang memperhatikan dan merespon positif terhadap 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menerapkan metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada siklus II 

ini, sehingga banyak siswa yang lebih jelas dan lebih mudah untuk 

menemukan gagasan utama pada sebuah teks bacaan.  

3) Respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi  

Pada siklus II ini siswa merasa lebih paham dan senang terhadap 

metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran 

berlangsung dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama. 
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4) Keaktifan siswa dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi 

Pada siklus II ini siswa lebih aktif dan lebih mudah untuk 

memahami dalam menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

5) Situasi atau suasana kelas pada saat pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi 

Situasi atau suasana kelas lebih hidup karena siswa sudah dapat 

mengondisikan dengan kelompoknya dan tugas yang telah diberikan oleh 

guru pada siklus II. 

  

  Dari hasil jurnal guru dapat diketahui bahwa pada siklus II kegiatan 

pembelajaran berlangsung lebih baik daripada siklus I karena pembelajaran 

berlangsung dengan tertib dan disiplin. Kelas terlihat semakin hidup karena siswa 

terlihat semakin aktif dan kritis dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama, sehingga komunikasi antara siswa dan guru berjalan 

dengan baik. Perhatian dan keseriusan siswa dalam pembelajaran sudah lebih 

terpusat, selain itu tidak terlihat adanya siswa yang keluar kelas atau bercanda. 
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4.1.3.2.3 Wawancara 

  Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai penilaian hasil 

pembelajaran dan tes pada siklus II. Pada saat pelaksanaan wawancara ini, siswa 

sudah tidak kelihatan canggung lagi seperti pada siklus I karena siswa sudah 

mulai terbiasa dengan kegiatan wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah 

untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai selama proses pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Hasil 

wawancara ini diperoleh dari (1) dua siswa yang memperoleh nilai tertinggi; (2) 

dua siswa yang memperoleh nilai sedang; dan (3) dua siswa yang memperoleh 

nilai terendah.  

  Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara pada siklus II ini masih sama 

dengan siklus I di antaranya adalah (1) bagaimana pendapat kalian mengenai 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi?; (2) apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan 

guru dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode  Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi?; (3) apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran?; (4) 

apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition dan teknik Repetisi?; dan (5) apakah kesan, saran, serta harapan 

kalian tentang pembelajaran yang telah berlangsung?. 
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Siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan sedang mengatakan bahwa 

mereka sudah merespon positif terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh 

guru. Dengan metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada siklus II ini,  

mampu membuat mereka dengan mudah mencari gagasan utama dan 

menyimpulkan isi dari teks bacaan dengan tepat dan cepat.  

Adapun siswa yang memperoleh nilai rendah mengatakan pada pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode dan teknik 

yang digunakan oleh guru masih kesulitan dalam menemukan gagasan utama 

karena mereka masih belum bisa memahami teks bacaan yang ada dan belum 

mampu mengerjakan tes dengan baik pada saat tes menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan. 

Pada saat guru menjelasakan materi dalam pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi dan siswa yang memperoleh nilai sedang mengatakan 

bahwa mereka sudah mampu menerima penjelasan guru dengan baik dan lebih 

mengerti daripada siklus I, sehingga kebanyakan siswa telah mampu menemukan 

gagasan utama dengan baik.  

Adapun siswa yang memperoleh nilai terendah mengatakan bahwa mereka 

masih kurang jelas dan kurang mengerti dengan penjelasan guru, karena mereka 

masih belum memahami metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada saat 

pembelajaran berlangsung dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama pada siklus II ini. 
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Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa yang memperoleh nilai sedang 

dan terendah mengatakan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam hal 

kosakata yang mereka masih belum paham artinya. Selain itu, mereka mengatakan 

bahwa dalam pelaksanaan pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode dan teknik yang digunakan oleh 

guru saat diskusi kelompok masih belum bisa kompak, kerjasama yang terjalin 

antaranggota kelompok masih rendah. Namun, sebagian besar siswa sudah 

mampu bekerja sama dengan baik pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. 

Sebagian besar siswa yang memperoleh nilai, baik nilai tertinggi, sedang, 

maupun terendah mengatakan bahwa mereka sudah benar-benar menerapkan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi  

pada saat pembelajaran siklus II berlangsung. Mereka sudah merespon positif 

terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Kesan, saran, serta harapan setelah diadakan pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siklus II ini, pada 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi, sedang, dan terendah mengatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik yang digunakan oleh guru 

harus dilatihkan pada siswa karena pembelajaran dengan menggunakan metode 

dan teknik ini sangat menarik dan mampu membuat siswa lebih mudah dan tepat 
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dalam menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam 

bentuk ringkasan. 

 

4.1.3.2.4 Dokumentasi Foto 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II ini, dokumentasi foto yang 

diambil meliputi (1) aktivitas siswa pada saat mendengarkan penjelasan dari guru; 

(2) aktivitas siswa pada saat diskusi kelompok; (3) aktivitas siswa pada saat 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi; (4) aktivitas siswa pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi; (5) aktivitas siswa pada saat memberi tanggapan; 

dan (6) aktivitas siswa pada saat mengerjakan tes membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. Deskripsi gambar pada siklus II 

dipaparkan berikut ini. 

 

Gambar 7 Aktivitas Siswa pada saat Mendengarkan Penjelasan dari Guru 

Dari gambar 7 dapat diketahui bahwa siswa terlihat tenang pada saat guru 

memulai penjelasan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan 

ini, siswa terlihat antusias untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa secara 
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sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan dari guru dengan saksama. Ini bisa 

terlihat dari arah pandangan semua siswa ke guru yang ada di depan kelas. 

 

Gambar 8 Aktivitas Siswa pada saat Diskusi Kelompok 

Dari gambar 8 dapat diketahui bahwa sudah terlihat adanya kerjasama 

yang tinggi antaranggota kelompok sudah mulai tampak. Kekompakan 

antaranggota kelompok pada saat diskusi kelompok sudah tinggi pada siklus II ini, 

siswa sudah mampu bekerja sama dengan baik antaranggota tim.  

 

            Gambar 9 Aktivitas Siswa pada saat Bertanya tentang Kesulitan yang  
                              Mereka Hadapi 

 
Dari gambar 9 dapat diketahui bahwa siswa sudah mulai aktif bertanya 

pada guru saat mereka mengahadapi kesulitan dalam pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama. Siswa sudah banyak yang berani bertanya, 
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mereka tidak malu-malu lagi akan pertanyaan mereka yang akan ditanyakan pada 

guru saat pembelajaran berlangsung.     

                 

Gambar 10 Aktivitas Siswa pada saat Mempresentasikan Hasil Diskusi 

Pada gambar 10 dapat diketahui bahwa siswa sudah terlihat tidak 

canggung lagi saat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya  pada waktu 

membacakan di depan kelas. Siswa sudah mulai berani dan percaya diri pada saat 

ada teman dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompoknya.  

 

Gambar 11 Aktivitas Siswa pada saat Memberi Tanggapan 

 Dari gambar 11 dapat diketahui sebagian besar siswa sudah banyak yang 

berani dalam memberikan tanggapan pada kelompok lain yang maju membacakan 
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hasil diskusi. Ini terlihat pada saat siswa mengacungkan jari, kelompok lain saling 

berebutan ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang maju.  

 

Gambar 12 Aktivitas Siswa pada saat Mengerjakan Tes Membaca 
Intensif  

untuk Menemukan Gagasan Utama dengan Menggunakan 
Metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 
teknik Repetisi  

 
 Dari gambar 12 dapat diketahui bahwa siswa sudah mulai terlihat serius 

saat mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan pada siklus II ini. 

Tidak terlihat siswa yang masih bergurau dan bercanda seperti pada saat siklus I,  

pada siklus II ini, siswa sudah sangat baik dan serius saat mengerjakan tes 

membaca intensif yang diberikan oleh guru. 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Pada siklus II ini, refleksi dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu 

(1) keefektifan penggunaan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi dalam kegiatan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama teks bacaan; (2) untuk melihat peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; dan (3) untuk 
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mengetahui perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 Pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik 

Repetisi siklus II, siswa lebih antusias daripada siklus I. Siswa mulai tertarik 

dengan pembelajaran ini terutama pada saat menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, mereka 

dilatih untuk membaca dalam menemukan gagasan utama secara tepat. Dalam 

kegiatan membaca, kebiasaan buruk membaca mulai berkurang. Kesalahan 

tersebut seperti menyangga kepala, dan mengangkat teks bacaan. 

Target yang ditetapkan pada siklus I, yaitu nilai rata-rata kelas 

keseluruhan setiap aspek sebesar 70 berhasil dicapai. Bahkan melebihi target, 

yaitu rata-rata nilai tes membaca siswa dalam menemukan gagasan utama sebesar 

75,05. Berarti terjadi peningkatan yang semula ditargetkan 70, namun rata-rata 

kelas mencapai 75,05 atau meningkat sebesar 8,24% dari siklus I ke siklus II atau 

meningkat sebesar 15,58% dari prasiklus ke siklus II. Dari hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto, tingkah laku siswa pada pembelajaran di siklus 

II lebih positif daripada siklus I walaupun masih ada siswa yang masih melakukan 

tingkah laku yang negatif, seperti mengganggu teman. Namun, pada siklus II ini 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 
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teknik Repetisi sudah sesuai dengan target, maka penelitian mengenai peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi tidak dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

 

4.2 Pembahasan  

 Pembahasan dalam skrpsi ini terdiri atas dua hal, yaitu peningkatan 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi dan perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif untuk Menemukan  

         Gagasan Utama dengan Menggunakan Metode Cooperative Integrated  

         Reading and Composition dan teknik Repetisi 

 Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dari hasil tes awal (prasiklus) dan hasil penelitian tindakan kelas yang 

terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini 

meliputi hasil tes dan nontes. Hasil tes mengacu pada nilai yang diperoleh atau 

dicapai siswa dalam keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama. Untuk hasil nontes berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 
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 Sebelum dilaksanakan pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi, terlebih dahulu dilakukan tes awal (prasiklus) 

dengan tujuan mengetahui kondisi awal tentang keterampilan membaca intensif  

untuk menemukan gagasan utama pada siswa. Setelah dianalisis, diperoleh sebuah 

simpulan bahwa hasil prasiklus menunjukkan keterampilan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama pada siswa masih dalam kategori kurang. Hal 

ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 59,5. Berdasarkan hasil 

prasiklus yang belum memuaskan, peneliti melaksanakan penelitian tindakan 

kelas yang terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II tentang pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

 Hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II keterampilan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Tes Prasiklus, Tes Siklus I, dan Tes Siklus II 

No Kategori Skor Prasiklus Siklus I Siklus II 
Skor Persen Skor Persen Skor Persen 

1 Sangat Baik - - - - 87 2% 
2 Baik  153 5% 381 12% 2012 61% 
3 Cukup 941 33% 1425 49% 1128 37% 
4 Kurang 958 37% 1067 39% - - 
5 Sangat Kurang 505 25% - - - - 

Jumlah 2557 100% 2873 100% 3227 100% 
59,5 (K) 66,81 (C) 75,05 (B) 

 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dari prasiklus, siklus I, dan siklus II 

sebagaimana terlihat pada tabel 22 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 
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keterampilan membaca intensif siswa setiap siklus mengalami peningkatan. 

Uraian tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.  

 Hasil prasiklus yaitu sebelum dilakukannya tindakan penelitian, 

menunjukkan nilai rata-rata yang dicapai 59,5 yang berada di antara rentang nilai 

55-64. Pada pelaksanaan siklus I nilai rata-rata yang dicapai sebesar 66,81 yang 

berada pada kategori skor cukup karena berada dalam rentang nilai antara 65-74. 

Hal ini menunjukkan hasil tes yang dicapai pada siklus I mengalami peningkatan 

sebesar 7,31% dari hasil prasiklus. Kenaikan hasil tes membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama terjadi karena penerapan penggunaaan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi dalam 

proses pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

 Pada tabel 22 dapat diketahui peningkatan hasil tes membaca intensif 

masing-masing siswa dalam menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan dalam bentuk ringkasan pada prasiklus dan siklus I, terlihat adanya 

peningkatan hasil tes yang dicapai siswa setiap siklusnya. Namun, peningkatan 

hasil tes membaca intensif tersebut masih belum maksimal karena masih berada 

pada kategori cukup yang berada dalam rentang nilai 65-74. 

 Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai target yang telah ditetapkan, 

yaitu sebesar 70 yang berada pada kategori cukup. Oleh karena itu, dilakukan 

tindakan siklus II. Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus II dapat diketahui bahwa 

hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama yang diperoleh 

mencapai nilai rata-rata 75,05. Hasil yang diperoleh dalam siklus II menunjukkan 

peningkatan dari siklus I. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 8,24%. Hal 
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ini juga menunjukkan bahwa dalam siklus II ini terjadi peningkatan sebesar 

15,58% dari hasil prasiklus. Selain itu, nilai rata-rata siswa telah melampaui batas 

target yang telah ditetapkan yaitu 70.  

 Berdasarkan dari data yang terkumpul, siswa yang memperoleh kategori 

skor sangat baik yang berada pada rentang nilai 85-100 pada prasiklus dan siklus I 

belum ada, akan tetapi pada siklus II terdapat 1 orang siswa atau sebesar 2% dari 

jumlah keseluruhan siswa telah berhasil memperoleh kategori sangat baik. 

Adapun kategori skor baik yang memiliki rentang nilai 75-84 pada prasiklus ada 2 

siswa atau sebesar 5% . Pada tes akhir siklus I sebanyak 5 siswa atau sebesar 12%  

dan pada akhir siklus II sebanyak 26 siswa atau sebesar 61% telah memperoleh 

kategori baik.  Kategori skor cukup yang berada pada rentang nilai 65-74 pada tes 

prasiklus sebesar 33% atau 14 siswa, sedangkan pada tes akhir siklus I sebesar 

49% atau 21 siswa dan pada tes akhir siklus II sebesar 37% atau 16 orang siswa. 

Kategori skor kurang antara rentang nilai 55-64 pada kondisi awal atau prasiklus 

sebanyak 16 siswa atau 37%, pada akhir tes siklus I yaitu sebesar 17 siswa atau 

sebesar 39%, sedangkan pada akhir tes siklus II tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai kategori skor kurang. Dan pada kategori sangat kurang yaitu rentang nilai 0-

54, pada kondisi awal atau prasiklus sebesar 25% atau sebanyak 11 siswa, pada 

akhir tes siklus I maupun siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai kategori 

sangat kurang. Tetapi itu tidak merubah nilai rata-rata siswa yang dari prasiklus, 

siklus I, sampai siklus II terjadi peningkatan yang sangat baik pada siklus II 

sebesar 8,24% dari siklus I.  
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Peningkatan hasil tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi pada prasiklus, siklus I, dan siklus II juga dilihat dari grafik 4 

hasil tes masing-masing siswa sebagai berikut. 

 
Grafik 4 Hasil Tes Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II Keterampilan   

Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama 
dengan     Menggunakan Metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan Teknik Repetisi 

  Pada grafik 4 dapat diketahui peningkatan hasil tes membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Terlihat 

adanya peningkatan hasil tes yang dicapai siswa tiap siklusnya.  

 Berdasarkan dari data yang terkumpul, siswa yang memperoleh kategori 

skor sangat baik yang berada pada rentang nilai 85-100 pada prasiklus dan siklus I 

masih belum ada, akan tetapi pada siklus II sudah terdapat 1 orang siswa atau 

sebesar 2% dari jumlah keseluruhan siswa telah berhasil memperoleh kategori 

sangat baik. Adapun kategori skor baik, yang memiliki rentang nilai 75-84 pada 

prasiklus sebanyak 2 siswa atau sebesar 5%. Pada tes akhir siklus I sebanyak 5 

siswa atau sebesar 12% dan pada akhir siklus II sebanyak 26 siswa atau sebesar 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Sangat 
Kurang

Kurang Cukup Baik Sangat Baik

59,5
66,81

75,05



149 

 

61% telah memperoleh kategori baik. Kategori skor cukup yang berada yang 

berada pada rentang nilai 65-74 pada tes prasiklus sebesar 33% atau sebanyak 14 

siswa, sedangkan pada akhir tes siklus I sebesar 49% atau sebesar 21 siswa dan 

pada tes akhir siklus II sebesar 37% atau sebesar 16 siswa. Kategori skor kurang 

antara rentang nilai 55-64 pada kondisi awal atau prasiklus sebanyak 16 siswa 

atau sebesar 37%, pada akhir tes siklus I, yaitu sebesar 39% atau sebanyak 17 

siswa, sedangkan pada hasil tes siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

kategori kurang. Dan pada kategori sangat kurang, yaitu antara rentang nilai 0-54 

pada kondisi awal atau prasiklus sebesar 25% atau sebanyak 11 siswa, pada akhir 

tes siklus I maupun siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai kategori 

sangat kurang. Walaupun terdapat peningkatan dari siklus I ke siklus II tetapi 

tidak mempengaruhi nilai rata-rata siswa pada prasiklus sampai siklus II 

mengalami peningkatan.  

 Peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama pada siswa merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan bagi guru. 

Sebelum dilaksanakannya tindakan pada siklus I dan siklus II keterampilan 

membaca intensif terutama dalam menemukan gagasan utama dan menyimpulkan 

isi teks bacaan setelah dilakukannya tindakan pengajaran membaca intensif 

dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi, keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi  terbukti membantu siswa dalam 
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meningkatkan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

serta menjadikan proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa 

 Peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan 

utama diikuti pula dengan adanya perubahan tingkah laku siswa dari prasiklus 

sampai dengan tindakan siklus II. Pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 

tindakan dapat diketahui bahwa sebagian besar dari 50% siswa kurang berminat 

dalam mengikuti pengajaran membaca intensif. Mereka terlihat tidak bersemangat 

dan tidak berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Bahwa ada beberapa siswa 

yang mengeluh dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tes prasiklus. 

Perubahan perilaku siswa dapat dilihat pada masing-masing aspek, meliputi (1) 

observasi; (2) jurnal siswa; (3) wawancara; dan (4) dokumentasi foto.  

4.2.2.1 Observasi pada Siklus I dan Siklus II 

 Perilaku siswa pada saat observasi mulai dari siklus I sampai siklus II 

mengalami perubahan yang cukup baik. Ini terbukti pada perilaku positif siklus I 

jumlah rata-rata adalah 192 atau sebesar 56%, dan pada perilaku negatif jumlah 

rata-rata 152 atau sebesar 44%. Adapun pada siklus II jumlah rata-rata perilaku 

positif adalah 293 atau sebesar 85%, dan pada perilaku negatif jumlah rata-rata 

adalah 51 atau 15%. Perubahan perilaku positif dari siklus I sampai siklus II 

mengalami peningkatan 101 atau sebesar 29%, sedangkan perubahan perilaku 

negatif dari siklus I sampai siklus II mengalami penurunan yaitu 101 atau sebesar 

29%. Lebih rincinya akan dipaparkan sebagai berikut. 
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Tabel 23 Aspek Observasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek S.I S.II Peningkatan Kategori
1 Siswa semangat dan antusias saat 

mengikuti pengajaran keterampilan 
membaca intensif 

53% 100
% 

47% SB 

2 Siswa merespon positif terhadap 
metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik 
Repetisi yang digunakan oleh guru 

53% 77% 24% B 

3 Siswa membaca intensif dengan sikap 
yang baik 

49% 79% 30% B 

4 Kerjasama dalam kelompok tinggi 47% 81% 34% SB 
5 Siswa aktif dan selalu bertanya 

apabila mengalami kesulitan saat 
membaca intensif dalam menemukan 
gagasan utama  

49% 77% 28% B 

6 Siswa memiliki sikap duduk dan 
aktivitas yang baik 

44% 81% 37% SB 

7 Siswa menerapkan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi 
 

51% 86% 35% SB 

8 
 

Siswa mengerjakan tugas membaca 
intensif teks bacaan 

100
% 

100
% 

0% SB 

  

Keterangan: 
S.I = Siklus I 
S.II = Siklus II 
 
1. SB = Sangat Baik  : 81% - 100% 
2. B = Baik   : 61% - 80%  
3. C = Cukup  : 41% - 60% 
4. K = Kurang  : 21% - 40% 
5. SK = Sangat Kurang : 0% - 20% 
 

Berdasarkan tabel 23 tersebut dapat diketahui bahwa pada aspek positif, 

siswa semangat dan antusias  saat mengikuti keterampilan membaca intensif 

siklus I sebesar 53%, pada siklus II sebesar 100% dan meningkat sebesar 47%. 

Siswa merespon positif terhadap metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi yang digunakan oleh guru pada siklus I sebesar 
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53% pada siklus II sebesar 77% dan meningkat sebesar 24%. Siswa membaca 

intensif dengan sikap yang baik pada siklus I sebesar 49% pada siklus II 79% dan 

meningkat sebesar 30%. Siswa memiliki kekompakan yang tinggi dalam kerja 

sama pada anggota kelompok siklus I sebesar  47% pada siklus II sebesar 81% 

dan meningkat sebesar 34%.  Siswa aktif dan selalu bertanya apabila mengalami 

kesulitan saat membaca intensif dalam menemukan gagasan utama pada siklus I 

sebesar 49% pada siklus II sebesar 77% dan meningkat sebesar 28%. Siswa 

memiliki sikap duduk dan aktivitas yang baik pada siklus I sebesar 44% pada 

siklus II sebesar 81% dan meningkat sebesar 37%. Siswa menerapkan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siklus 

I sebesar 51% pada siklus II sebesar 86% dan meningkat sebesar 35%. Siswa 

mengerjakan tugas membaca intensif teks bacaan pada siklus I maupun siklus II 

jumlahnya sama yaitu sebesar 100%.  

 

4.2.2.2 Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II  

 Siswa masih merasa bingung pada saat mengisi lembar jurnal siswa siklus 

I karena siswa tidak begitu memperhatikan pembelajaran yang disampaikan, 

walaupun ada sebagian besar siswa yang begitu serius memperhatikan 

pembelajaran yang disampaikan, sehingga mempermudah dalam menuliskan 

tanggapan pada lembar jurnal siswa. Tetapi setelah dijelaskan kembali pada siklus 

II siswa lebih antusias dalam menjawab lembar jurnal siswa.  
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Tabel 24 Aspek Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Pertanyaan Jurnal S.I S.II Perubahan Kategori
1 Teks bacaan yang disajikan 44% 65% 21% B 
2 Ketertarikan siswa pada pengajaran 

membaca intensif dengan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi 

35% 60% 25% C 

3 Kerjasama yang terjalin 
antaranggota kelompok dalam upaya 
menemukan gagasan utama yang 
ada pada teks bacaan 

42% 60% 18% C 

4 Kemudahan atau kesulitan membaca 
intensif untuk menemukan gagasan 
utama melalui metode Cooperative 
Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi 

37% 70% 33% B 

5 Gaya guru dalam mengajar 81% 100% 19% SB 
6 Tanggapan siswa setelah diadakan 

pengajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama dengan 
metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan 
teknik Repetisi 

65% 84% 19% SB 

 
Keterangan: 
S.I = Siklus I 
S.II = Siklus II 
 
1. SB = Sangat Baik  : 81% - 100% 
2. B = Baik   : 61% - 80% 
3. C = Cukup  : 41% - 60% 
4. K = Kurang  : 21% - 40% 
5. SK = Sangat Kurang : 0% - 20%  
  

Dari tabel 24 dapat diketahui bahwa teks bacaan yang disajikan pada 

siklus I sebesar 44% pada siklus II sebesar 65% dan meningkat sebesar 21%. 

Ketertarikan siswa pada pengajaran membaca intensif dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi  pada siklus 

I sebesar 35% pada siklus II sebesar 60% dan meningkat sebesar 25%. Siswa pada 
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saat bekerja sama dengan anggota kelompok dalam menemukan gagasan utama 

yang ada pada teks bacaan siklus I sebesar 42% siklus II sebesar 60% dan 

meningkat sebesar 18%. Pada siklus I kemudahan atau kesulitan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama melalui metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi sebesar 37%, sedangkan pada 

siklus II sebesar 70%, peningkatan yang terjadi adalah sebesar 33%. Gaya guru 

dalam mengajar pada saat siklus I sebesar 81%, siswa merasa tertarik dengan cara 

mengajar guru, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih merasa canggung 

dalam pembelajaran yang disampaikan karena selama ini belum pernah 

mendapatkan pola pembelajaran seperti itu. Adapun pada siklus II siswa lebih 

antusias dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena siswa sudah 

merasakan manfaat yang didapat. 

 

4.2.2.3 Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 

Selain jurnal siswa, guru juga menggunakan jurnal guru untuk melakukan 

pengamatan terhadap tingkah laku siswa pada saat proses pembelajaran. Aspek-

aspek pengamatan jurnal guru meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama; (2) respon siswa 

terhadap pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi; (3) 

respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi; (4) keaktifan siswa dalam pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and 
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Composition dan teknik Repetisi; dan (5) situasi atau suasana kelas pada saat 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. 

Tabel 25 Aspek Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 
No Pertanyaan Jurnal Siklus I Siklus II 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama 

Siswa banyak yang 
belum mengetahui 
metode dan teknik 
pengajaran membaca 
intensif yang akan 
digunakan untuk 
menemukan gagasan 
utama 

Siswa sudah cukup 
siap untuk mengikuti 
pengajaran membaca 
intensif untuk 
menemukan gagasan 
utama karena 
pengalaman pada 
siklus I sudah 
mereka peroleh  

2 Respon siswa terhadap 
pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative 
Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi 

Siswa mendengarkan 
dan merasa ingin tahu 
metode dan teknik 
yang akan digunakan 
untuk menemukan 
gagasan utama 

Siswa memerhatikan 
agar lebih jelas dan 
lebih mudah untuk 
menemukan gagasan 
utama sebuah bacaan 

3 Respon siswa terhadap metode 
Cooperative Integrated Reading 
and Composition dan teknik 
Repetisi 

Siswa merasa tertarik 
dengan metode dan 
teknik yang 
digunakan oleh guru 
saat pembelajaran 

Siswa merasa lebih 
paham dan senang 
terhadap metode 
Cooperative 
Integrated Reading 
and Composition dan 
teknik Repetisi 

4 Keaktifan siswa dalam pengajaran 
membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative 
Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi  

Siswa cukup aktif 
dan antusias untuk 
mengikuti pengajaran 
membaca intensif 
untuk menemukan 
gagasan utama 

Siswa lebih aktif dan 
lebih mudah untuk 
memahami dalam 
menemukan gagasan 
utama dengan 
metode Cooperative 
Integrated Reading 
and Composition dan 
teknik Repetisi 

5 Situasi atau suasana kelas pada 
saat pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative 
Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi 

Situasi cukup tenang 
dan siswa bekerja 
secara kelompok 
dalam menemukan 
gagasan utama 
sebuah bacaan 

Situasi atau suasana 
kelas lebih hidup 
karena siswa sudah 
dapat mengondisikan 
dengan kelompoknya 
dan tugas yang 
diberikan oleh guru 

  



156 

 

 Aspek pertama, kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus II lebih baik daripada siklus I. Pada siklus II, siswa 

sudah lebih siap mengikuti pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama karena pengalaman pada siklus I sudah mereka peroleh. 

Aspek kedua yaitu respon siswa terhadap pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. Pada siklus II, respon siswa sudah 

lebih baik daripada siklus I. Siswa sudah banyak yang memperhatikan pada saat 

pembelajaran berlangsung dengan menerapkan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi, sehingga siswa banyak yang lebih 

jelas dan lebih mudah untuk menemukan gagasan utama sebuah bacaan . 

Aspek respon siswa terhadap metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi pada siklus I, siswa merasa tertarik dengan 

metode dan teknik yang digunakan guru pada saat pembelajaran. Namun, pada 

siklus II siswa sudah merasa lebih paham dan senang terhadap metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi pada saat 

pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi, pada siklus I siswa cukup aktif dan antusias untuk mengikuti 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Namun, pada 

siklus II, siswa lebih aktif dan lebih mudah untuk memahami dalam menemukan 
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gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi. 

Aspek terakhir yaitu situasi atau suasana kelas pada saat pengajaran 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Situasi atau suasana 

kelas pada saat pengajaran siklus I, yaitu situasi atau suasana kelas cukup tenang 

dan siswa bekerja secara kelompok dalam menemukan gagasan utama sebuah 

bacaan. Pada siklus II situasi atau suasana kelas lebih hidup karena siswa sudah 

dapat mengondisikan dengan kelompoknya dan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

4.2.2.4 Wawancara Siklus I dan Siklus II 

  Wawancara dilakukan pada siklus I dan siklus II. Wawancara dilakukan 

(1) di luar jam pembelajaran atau pada saat istirahat; (2) guru memilih siswa yang 

telah ditentukan melalui observasi; (3) siswa dan guru bertatap muka secara 

langsung; (4) guru mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menjawabnya 

tanpa ada tekanan dari siapa pun; dan (5) guru mencatat hasil wawancara tersebut 

sebagai referensi. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pada pedoman 

wawancara yang telah dibuat dan disetujui oleh dosen pembimbing dengan 

mewawancarai satu per satu siswa yang telah dipilih berdasarkan pada observasi, 

jurnal siswa, dan hasil tes. 

 Aspek-aspek yang  diucap dalam wawancara pada siklus I dan siklus II 

antara lain (1) bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 
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Reading and Composition dan teknik Repetisi?; (2) apakah kalian merasa 

mengerti dan memahami penjelasan guru dalam pengajaran keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?; (3) apa hambatan yang 

kalian alami selama pembelajaran?; (4) apakah kalian benar-benar menerapkan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?; 

(5) apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran yang telah 

berlangsung?. 

Pertanyaan pertama yaitu pendapat siswa mengenai pengajaran membaca  

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi. Siswa yang memperoleh nilai 

tinggi pada siklus I maupun siklus II merespon positif dan tertarik dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi yang 

digunakan guru pada saat pembelajaran. Karena dengan menerapkan metode dan 

teknik tersebut saat pengajaran membaca intensif lebih mudah dan tepat dalam 

menemukan gagasan utama. Untuk siswa yang memperoleh nilai sedang pada 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada siklus I 

maupun siklus II mengatakan dalam menemukan gagasan utama sudah bisa 

memahami dengan menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. Siswa yang memperoleh nilai rendah pada 

siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa dalam pengajaran membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama, siswa belum mampu menemukan gagasan 

utama dengan baik karena metode dan teknik yang digunakan oleh guru adalah 
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strategi pembelajaran yang baru mereka dengar, sehingga dalam menemukan 

gagasan utama agak kesulitan karena belum mampu memahami bacaan dengan 

baik. 

Pendapat siswa tentang penjelasan guru dalam pengajaran keterampilan 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Bagi siswa yang 

memperoleh nilai tinggi pada siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa siswa 

sudah dapat memahami dan mengerti pada penjelasan guru, karena guru 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa pada saat pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan menerapkan metode dan teknik 

yang digunakan. Guru dalam menjelaskan materi sedetail mungkin. Apa yang 

disampaikan oleh guru mudah dicerna. Untuk siswa yang memperoleh nilai 

sedang pada siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa  siswa sudah merasa 

mengerti dan memahami dengan penjelasan guru, meskipun ada yang kurang 

paham karena guru menerapkan metode dan teknik yang baru mereka dengar dan 

baru mereka ketahui. Adapun siswa yang memperoleh nilai rendah pada siklus I 

maupun siklus II mengatakan bahwa mereka masih bingung dengan penjelasan 

guru mengenai metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Selain itu, siswa juga ada yang sudah mampu mengerti dan 

memahami penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung.  

Hambatan yang dialami siswa selama pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menerapkan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi pada siswa yang memperoleh nilai 
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tinggi siklus I maupun siklus II, yaitu merasa tidak ada kesulitan yang berarti 

dalam penggunan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi. Siswa yang memperoleh nilai sedang pada siklus I maupun siklus 

II mengatakan bahwa mereka merasa tidak ada kesulitan dalam penggunaan 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi 

pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun siswa yang memperoleh nilai rendah 

pada siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa pada siklus I merasa kesulitan 

dalam menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi, namun pada siklus II siswa sudah cukup bisa menerapkan 

metode dan teknik yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung.  

Pertanyaan keempat yaitu siswa sudah benar-benar menerapkan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi dengan 

baik atau belum. Siswa yang memperoleh nilai tinggi pada siklus I maupun siklus 

II mengatakan bahwa siswa sudah mampu menerapkan metode dan teknik yang 

digunakan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa yang memperoleh 

nilai sedang pada siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa mereka juga sudah 

mampu menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang digunakan guru pada 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Untuk siswa 

yang memperoleh nilai rendah pada siklus I maupun siklus II mengatakan bahwa 

mereka juga sudah mampu menerapkan metode dan teknik yang digunakan guru 

pada saat pembelajaran. 

Pertanyaan terakhir yaitu kesan, saran, serta harapan siswa terhadap 

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode 
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Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi. Siswa yang 

memperoleh nilai tinggi pada siklus I maupun siklus II memberikan kesan, saran, 

serta harapan, yaitu agar pembelajaran yang datang lebih menarik dan 

menyenangkan lagi. Selain itu, pengajaran membaca intensif untuk menemukan 

gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi dapat diajarkan pada pembelajaran berikutnya. Siswa yang 

memperoleh nilai sedang memberikan kesan, saran, serta harapan kepada peneliti 

agar suara peneliti diperkeras lagi dan agar siswa lebih memahami metode dan 

teknik yang digunakan oleh guru. Bagi siswa yang memperoleh nilai rendah, 

memberikan kesan, saran, serta harapan agar dijelaskan kembali tentang metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi karena 

mereka baru mendengar dan mengetahui tentang strategi pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat pembelajaran. Selain itu, mereka juga menyarankan 

agar pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition dan teknik Repetisi harus dilatihkan pada siswa karena 

pembelajaran dengan metode dan teknik ini sangat menarik. 

 

4.2.2.5 Dokumentasi Foto Siklus I dan Siklus II  

 Dokumentasi digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa dokumentasi foto. Dokumentasi ini digunakan untuk merekam kegiatan 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi memiliki fungsi 

untuk menjelaskan keruntutan sebuah proses penelitian dari awal sampai akhir, 

sehingga penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. 
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 Tingkah laku siswa yang perlu diambil gambarnya yaitu (1) aktivitas siswa 

pada saat mendengarkan penjelasan dari guru; (2) aktivitas siswa pada saat diskusi 

kelompok; (3) aktivitas siswa pada saat bertanya tentang kesulitan yang mereka 

hadapi; (4) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi; (5) aktivitas 

siswa pada saat memberi tanggapan; dan (6) aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan tes membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan 

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan 

teknik Repetisi.  

Berikut ini adalah perbandingan dokumentasi siklus I dan siklus II. 

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

Ga 
 
 

 Gambar 13  Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat 
Mendengarkan  
   Penjelasan dari Guru 

 
 Dari gambar 13 dapat diketahui perbandingan aktivitas siswa pada saat 

mendengarkan penjelasan dari guru pada siklus I dan siklus II. Terlihat pada 

siklus I, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru, 

sedangkan pada siklus II siswa sudah terlihat lebih sungguh-sungguh 

memperhatikan penjelasan guru.    
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Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat Diskusi Kelompok 

Dari gambar 14 dapat diketahui perbandingan aktivitas siswa pada saat 

diskusi kelompok pada siklus I dan siklus II. Terlihat pada siklus I, keantusiasan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berdiskusi, meskipun ada 

siswa yang kurang antusias pada saat diskusi kelompok berlangsung. Namun, 

pada siklus II siswa sudah mulai antusias dan kerjasama dalam kelompok sudah 

mulai terlihat dengan baik.   

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

Gambar 15 Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat Bertanya tentang  
Kesulitan yang Mereka Hadapi 

 
 Dari gambar 15 dapat diketahui perbandingan aktivitas siswa pada saat 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi pada siklus I dan siklus II. Terlihat 

pada siklus I, siswa kurang yakin dan kurang percaya diri pada saat akan 

menanyakan tentang kesulitan yang mereka hadapi saat pembelajaran. Namun, 



164 

 

pada siklus II siswa sudah merasa percaya diri ketika akan bertanya tentang 

kesulitan yang dialami pada saat pembelajaran berlangsung. 

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

Gambar 16 Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat Mempresentasikan 
  Hasil Diskusi 

 
Dari gambar 16 dapat diketahui perbandingan aktivitas siswa pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi pada siklus I dan siklus II. Terlihat pada siklus I 

siswa kurang percaya diri ketika maju membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

Namun, pada siklus II siswa sudah merasa percaya diri ketika disuruh maju 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

Siklus I    Siklus II 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat Memberi Tanggapan 

 Dari gambar 17 dapat diketahui aktivitas siswa pada saat memberi 

tanggapan pada siklus I dan siklus II. Terlihat pada siklus I siswa dalam 

memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju masih adanya rasa malu-
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malu dan kurang percaya diri ketika akan mengutarakan pendapatnya. Namun, 

pada siklus II siswa sudah merasa percaya diri ketika akan menanggapi hasil dari 

diskusi kelompok yang maju.  

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 
 
 
Gambar 18 Perbandingan Aktivitas Siswa pada saat Mengerjakan Tes  

 Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama      
  dengan Menggunakan Metode Cooperative Integrated  
  Reading and Composition dan Teknik Repetisi 

  

 Dari gambar 18 dapat diketahui aktivitas siswa ketika mengerjakan tes 

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. Siklus I, siswa masih 

kesulitan menggunakan metode dan teknik ini. Siswa juga masih sulit 

berkonsentrasi pada saat membaca dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknikRepetisi. Namun, pada siklus II 

siswa sudah mulai tertarik menggunakan metode dan teknik ini dan bersungguh-

sungguh berlatih menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. 

 Sesuai dengan hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara ke arah 

yang lebih positif setelah dilakukan pengajaran membaca intensif untuk 
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menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi. 



 

167 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data-data, analisis, dan pembahasan dalam penelitian ini yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagai 

berikut. 

1) Keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dengan  

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi telah terbukti mengalami peningkatan. Hasil tes 

keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama pada 

prasiklus dapat diketahui nilai rata-rata sebesar 59,5 atau 59,47% dan pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,81 atau 66,81%. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan sebesar 7,34%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

kelas, tes menemukan gagasan utama sebesar 75,05 atau 75,05%. Atas 

dasar hal tersebut dapat diketahui peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 8,24%. Hal ini juga dapat diketahui adanya peningkatan sebesar 

15,58% dari prasiklus ke siklus II. 

2) Perilaku siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara tahun 

ajaran 2008/2009 setelah mengikuti pengajaran keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama juga mengalami perubahan. 

Perubahan-perubahan perilaku siswa ini dapat dibuktikan dari hasil data 

nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 
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Perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat secara jelas pada saat 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil data nontes siklus I, masih 

tampak tingkah laku negatif siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II tingkah laku negatif siswa semakin berkurang dan tingkah 

laku positif siswa semakin bertambah. 

 

5.2 Saran 

Atas dasar simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kiranya dapat 

memanfaatkan metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi sebagai salah satu alternatif metode 

dan teknik pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Dengan metode dan teknik tersebut telah terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama. Penerapan metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan teknik Repetisi diharapkan mampu 

membuat proses pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada aspek 

keterampilan membaca intensif menjadi lebih bervariasi. 

Selain itu, guru Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya mengetahui 

perkembangan zaman agar dapat memberikan inovasi dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan juga 
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untuk mempersiapkan siswa menghadapi persaingan yang semakin 

menantang. 

2) Para praktisi atau peneliti di bidang bahasa dapat melakukan penelitian 

serupa dengan menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang 

berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif metode dan teknik 

pembelajaran dalam pengajaran membaca. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII A  
SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN JEPARA  

TAHUN AJARAN 2008/2009 
 

No. Urut Nama Siswa L/P 
1 Ade Irawan L 
2 Ahamad Arzaq Z. L 
3 Ahmad Heru Gunawan L 
4 Ahmad Salafudin L 
5 Amalia Vidyani P 
6 Amin Marzuki L 
7 Anis Khurrotul M. P 
8 Anita Nurfela P 
9 Cicik Indriyani P 
10 Defi Dian Firdaus P 
11 Dian Safitri P 
12 Dimas Andian L 
13 Dinal Abdullah L 
14 Dwi Ana R. P 
15 Edy Sulistyo Budi L 
16 Ella Nisfi P 
17 Eri Jumi’arsih P 
18 Fatkhur Rois L 
19 Fransisca Lusia A. P 
20 Gufron Sanzali L 
21 Heni Listyowati P 
22 Ibnu Hasan L 
23 Indah Kartika S. P 
24 Inna Mar’ati P 
25 Joko Purnomo L 
26 Lilla Nilam Sari P 
27 M. Alfian Ilmi L 
28 Moh. Anis Fahmi L 
29 Moh. Syaifudin L 
30 Muh. Kamil M. L 
31 Muh. Khafidin L 
32 Sella Perawati P 
33 Shofiyatun P 
34 Siti Fitriani P 
35 Siti Musyarofah P 
36 Siti Nafiatun P 
37 Siti Zumaroh P 
38 Taufik L 
39 Teguh Bangkit P. L 
40 Ulfa Fitria P 
41 Wiwin Indah M.Z. P 
42 Zulfatun Nikmah P 
43 Zuyyina Firdaus P 
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TEKS 1 

 

MENGENAL PENYAKIT FLU BURUNG 

 

 Flu burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang manusia. Nama lain 

dari penyakit ini antara lain avian influenza. 

 Adapun definisi dari berbagai kasusnya adalah sebagai berikut. 

1. Kasus Suspect 

Kasus suspect adalah kasus seseorang yang menderita ISPA dengan gejala 

demam (temperatur 380 C), batuk dan atau sakit tenggorokan dan atau 

beringus serta dengan salah satu keadaan. Hal ini terjadi biasanya karena 

seminggu terakhir mengunjungi peternakan yang sedang terjangkit flu burung. 

Kemudian, orang tersebut kontak dengan virus flu burung yang dalam masa 

penularan. Hal lainnya jika orang yang bekerja pada suatu laboratorium dan 

sedang memproses spesimen manusia atau binatang yang dicurigai menderita 

flu burung. 

2.  Kasus Probable 

Kasus probable adalah kasus suspect disertai salah satu keadaan bukti 

laboratorium teratas yang mengarah kepada virus influenza A (H5N1) 

misalnya, test HI yang menggunakan antigen H5N1 dalam waktu singkat 

berlanjut menjadi pnemunial gagal pernafasan atau meninggal dan terbukti 

tidak ada penyebab lain. 

3. Kasus Kompermasi 

Kasus kompermasi adalah kasus suspect atau probable didukung oleh 

salah satu hasil pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini, kultur virus 

influenza H5NI positif PCR influenza (H5) positif. Selain itu terjadi 

peningkatan titer anti body  H5 sebesar empat kali. 

Selanjutnya, gejala klinis yang ditemui seperti gejala flu pada umumnya, 

yaitu; demam, sakit tenggorokan, batuk beringus, nyeri otot, sakit kepala, dan 

lemas. Dalam waktu singkat, penyakit ini dapat menjadi lebih berat berupa 
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peradangan paru-paru (pneumonia). Apabila tidak dilakukan tatalaksana 

dengan baik, dapat menyebabkan kematian. 

 Etiologi (penyebab penyakit) flu burung adalah virus influenza. Adapun 

sifat virus ini, yaitu bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 220 dan 

lebih dari 30 hari pada 00 C. Adapun di dalam tinja unggas dan dalam tubuh 

unggas yang sakit dapat bertahan lebih lama, tetapi mati pada pemanasan 60o 

selama 30 menit. 

Virus penyebab flu burung dikenal beberapa tipe virus influenza, yaitu, 

tipe A, tipe B, dan tipe C. Virus influenza tipe A terdiri atas beberapa turunan 

(strain), yaitu : H1N1, H3N2, H5N1, H7N7, H9N2, dan lain-lain. 

Saat ni penyebab flu burung adalah Highly Photogenic Avian Influenza 

Virus, Strain H5N1 (H= hemaglutinin, N= neuramindase) hasil studi yang ada 

menunjukkan bahwa unggas yang sakit mengeluarkan virus influenza A 

(H5NI) dengan jumlah besar dalam kotorannya. Virus influenza A (H5NI) 

merupakan penyebab wabah flu burung pada unggas. Secara umum virus flu 

burung tidak menyerang manusia, namun beberapa tipe tertentu dapat 

mengalami mutasi lebih ganas dan menyerang manusia. 

Masa inkubasi virus influenza bervariasi antara 1-7 hari. Penularan flu 

burung (H5N1) pada unggas terjadi secara cepat deengan kematian tinggi. 

Penyebaran penyakit ini terjadi diantara populasi unggas dari satu peternakan, 

bahkan dapat menyebar dari satu peternakan ke peternakan daerah lain. 

Adapun penularan ini terhadap manusia adalah melalui udara yang tercemar 

virus tersebut, baik yang berasal dari tinja atau sekreta unggas terserang flu 

burung. Orang yang mempunyai resiko besar untuk terserang flu burung 

(H5N1) ini adalah pekerja peternakan unggas, penjual, dan penjamah unggas. 

Hal lain, belum ada bukti terjadi penularan dari manusia ke manusia. Selain 

itu belum ada bukti penularan pada manusia melalui daging unggas yang 

dikonsumsi. 
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Upaya pencegahan penularan dilakukan dengan cara menghindari bahan 

yang terkontaminasi tinja dan sekreta unggas, dengan tindakan sebagai 

berikut. 

− Setiap orang yang berhubungan dengan bahan yang berasal dari saluran 

cerna unggas harus menggunakan pelindung (masker atau kacamata 

renang). 

− Bahan yang berasal dari saluran cerna unggas seperti tinja harus 

ditatalaksana dengan baik (ditanam/dibakar) agar tidak menjadi sumber 

penularan bagi orang di sekitarnya. 

− Alat-alat yang dipergunakan dalam peternakan harus dicuci dengan 

disinfektan. 

− Kandang dan tinja tak boleh dikeluarkan dari lokasi peternakan. 

− Mengonsumsi daging ayam yang telah dimasak pada suhu 800 selama 1 

menit. Dalam hal ini telur unggas perlu dipanaskan pada suhu 640 C 

selama 5 menit. 

− Melaksanakan kebersihan lingkungan. 

− Menjaga kebersihan diri. 

 

Sumber: www.depkes.go.id (dengan perubahan) 

 

Soal: 

1. Carilah gagasan utama tiap paragraf dalam teks bacaan di atas ! 

2. Buatlah simpulan isi bacaan di atas dalam bentuk ringkasan ! 
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TEKS 2 

 

PENGEMBANGAN IPTEK TIDAK BISA LIAR 

 

 Ketika kloning domba Dolly diumumkan pada tahun 1997, para etikawan, 

agamawan, dan umumnya ilmuwan khawatir. Mereka mengkhawatirkan kloning 

akan dilakukan pada manusia. Walaupun masih kontroversial, proyek kloning 

terus dilanjutkan. Kekhawatiran itu pun terjadi. Awal April ini, hasil kloning 

manusia diumumkan: seorang wanita sedang mengandung bayi hasil kloning. Saat 

ini, usia kandungannya sudah 2 bulan. 

 Banyak orang mengkritik dan mengecam hasil kloning tersebut karena 

berbagai uji coba pada binatang menunjukkan banyak janin gugur sebelum lahir. 

Jika pun berhasil dilahirkan, hasil kloning umumnya rentan dan membawa cacat 

lahir. 

 Jika kelemahan-kelemahan itu dikenakan pada kloning manusia, bukankah 

akan mempermainkan harkat kemanusiaan? Jika Dolly, saat ini dikabarkan sakit-

sakitan dan rentan penyakit, bukankah kloning manusia akan rentan penyakit dan 

sakit-sakitan pula? Bagaimana dapat dipertanggungjawabkan secara etis agamis 

campur tangan manusia yang terlalu besar dalam karya cipta Tuhan? 

 Kenyataannya perkembangan iptek sangat pesat. Sementara itu, bioetika 

yang didasarkan atas penghargaan pada nilai-nilai iman berjalan lamban. Bioetika 

takut dan tersendat-sendat dalam mengantisipasi hasil kerja iptek. Masyarakat 

ilmu pun merasa semakin mampu  melawan pertimbangan iman. Jika agamawan 

mengatakan semua usaha iptek termasuk kloning diarahkan untuk kepentingan 

manusia, para ilmuwan pun bisa menunjukkan keuntungan yang sama. Dengan 

membanggakan diri bahwa setiap langkah penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan, para ilmuwan mau menunjukkan cara kerja iptek bisa 

dipertanggungjawabkan. 
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 Dunia sains dan teknologi adalah dunia eksperimen dengan segala 

rumusan matematis yang harus mempertangungjawabkan setiap langkah yang 

dilakukan. Dunia sains dan teknologi memang tak berurusan dengan iman, tetapi 

menjadi masalah ketika hasil rekayasa genetika itu berurusan, misalnya dengan 

kisah penciptaan. 

 Kloning domba Dolly disebut sebagai hasil terobosan ilmu terpenting 

sepanjang tahun 1997. Akan tetapi, menurut Dr. Kees Bertens, etikawan dari 

Unika Atma Jaya Jakarta, terobosan ilmu belum tentu terpenting sebab 

menyisakan kontroversi dalam kaitan etika. Kloning tidak hanya dilakukan di sel 

embrio, tetapi juga di sel dewasa. Kloning sel dewasa untuk mamalia ternyata 

dapat dilakukan dengan cara menciptakan duplikat. Rupanya tidak ada hambatan 

untuk menerapkan teknik yang sama untuk manusia. Masalahnya adalah apakah 

yang secara teknis dapat dilakukan sudah patut untuk dilakukan ? 

 Bertens membandingkan keadaan ini dengan laboratorium Skotlandia yang 

menghasilkan domba Dolly. Ian Wilmut bersama timnya melakukan 277 

percobaan untuk menciptakan embrio domba, tetapi hanya 29 embrio domba yang 

dapat hidup lebih dari 6 hari. Semua embrio mati sebelum lahir, kecuali domba 

Dolly. 

 Ketika proyek itu diterapkan pada manusia, prinsip etis tertinggi bahwa 

manusia tidak bisa dijadikan mainan, bukan lagi sekedar persoalan agama, tetapi 

persoalan kemanusiaan pada umumnya. Penghargaan terhadap martabat manusia 

berkurang. WHO merumuskan, seperti halnya dalam etika agama, kloning 

manusia harus ditolak karena bertentangan dengan martabat dan integritas 

manusia. 

 Organisasi kesehatan dunia itu menegaskan bahwa campur tangan manusia 

dalam penciptaan terlalu besar. Penciptaan manusia adalah hak dan kedaulatan 

Tuhan. Manusia tidak boleh dipermainkan. Kehormatan manusia dari dirinya 

sendiri tidak bisa diganggu gugat. Integritasnya sebagai manusia harus dihormati. 

Artinya, jika kloning domba Dolly telah terbukti menghadapi kerentanan yang 

tinggi, proyek kloning manusia semakin jelas tidak etis untuk dilanjutkan. 
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 Budayawan Y.B. Mangunwijaya mengingatkan perlunya kontrol terhadap 

dampak lingkungan. Proses alami, katanya, harus dikontrol sehingga tidak 

merusak lingkungan. Ia pun juga mengkhawatirkan jika temuan-temuan tidak 

dikontrol, akan menjadi monster-monster yang merusak lingkungan. Erick 

Houwink rekan Mangunwijaya, seorang bioteknologi berpendapat, manusia tidak 

melihat kepentingan objektif dan kegunaan medis dari teknologi kloning tersebut. 

( Dikutip dari Kompas Minggu, 21 April 2002, dengan pengubahan ) 

 

Soal: 

1. Carilah gagasan utama tiap paragraf dalam teks bacaan di atas ! 

2. Buatlah simpulan isi bacaan di atas dalam bentuk ringkasan ! 
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TEKS 3 

 

KEKAYAAN HUTAN MANGROVE DI PAPUA 

 

Pulau Ajkwa yang berada di muara sungai Ajkwa, Mimika, Papua 

merupakan salah satu gugusan pulau dengan hutan mangrove di dalamnya. Hutan 

ini belum terjamah oleh keserakahan industri seperti yang dialami oleh hutan 

mangrove di daerah lain. Pulau yang terbentuk pada awal 1990 ini memiliki 

kekayaan flora dan fauna yang bisa menambah wawasan setiap pengunjung 

melalui wisata sambil belajar. 

Masa-masa awal terbentuknya pulau Ajkwa dimulai dari peningkatan 

sedimentasi yang tinggi dimuara Ajkwa. Pengendapan yang intensif ini akibat dari 

aliran tailing yang lolos dari daerah pengendapan Ajkwa dan membentuk daratan-

daratan baru di sungai Ajkwa. 

Sebagian dari daratan ini telah ditumbuhi oleh daratan mangrove. 

Berdasarkan data satelit, pulau ini mulai ditumbuhi tanaman mangrove sekitar 

tahun 1997 dan baru menjadi pulau yang cukup stabil pada 2000. 

Tercatat dua species dalam kategori pohon. Enam species mangrove dalam 

kategori belta, dan enam species dalam kategori anakan. Total species mangrove 

yang berada di pulau ini ada empat belas species. Adapun kepadatan mangrove di 

pulau ini adalah 126 pohon/hektare, 1.051 belta/hektare, dan 643 anakan/hektare. 

Di samping tumbuhan ternyata pulau ini juga ditumbuhi berbagai hewan air 

seperti crustasea (kepiting dan udang), molusca (keong) dan cacing. 

Selain itu tercatat 30 species crustasea, empat species molusca dan tujuh 

keluarga cacing, yang beranak pinak di pulau ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

hewan-hewan tersebut dapat hidup dan berkembang di daerah yang mengandung 

tailing. 

Hewan-hewan tersebut tidak mempunyai rangka tubuh sehingga tidak 

dapat menyelamatkan diri jika ada ancaman lingkungan di sekitarnya. Artinya, 

lingkungan sekitar Ajkwa tidak tercemari limbah seperti yang dialami oleh daerah 

lain. Bahkan komunitas hewan ini terus bertambah setiap waktu. 
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Hutan mangrove di pulau Ajkwa telah membentuk ekosistem kehidupan. 

Biota-biota laut yang hidup di sana memancing berbagai jenis burung. Burung-

burung di sana berwarna indah. 

Oleh karena itu, jika Anda berkunjung ke sana, jangan lupa membawa 

teropong. Dari lensa teropong dapat diamati indahnya bentuk dan warna burung  

yang sedang bertengger di dahan pohon. Kicauan burung pun nyaring bersahut-

sahutan seperti ingin meramaikan pulau yang tidak didiami oleh manusia ini. 

Ada yang bentuknya aneh seperti great-billed heron yang bertubuh kecil 

namun berparuh dan berleher panjang. Ada pula red-headed myzomela yang bulu 

kepala hingga buntutnya berwarna merah dengan sayap berwarna hitam. Ada juga 

di seluruh tubuhnya berwarna-warni milik burung rufous-night heron. Burung ini 

memiliki bulu kepala berwarna hitam dengan jambul berwarna putih namun 

sepasang sayapnya berwarna cokelat. Kedua kakinya berwarna kuning, semakin 

menambah warna-warni burung ini. 

Menariknya lagi, pulau Ajkwa mungkin akan seperti pulau mati jika tidak 

ada burung nuri dan mangrove golden whistler. Kicauannya yang nyaring 

memecah kesunyian pulau ini. Mereka seperti saling bersahut-sahutan di pucuk 

pohon. 

 

Sumber: www.infopapua.com 

 

Soal: 

1. Carilah gagasan utama tiap paragraf dalam teks bacaan di atas ! 

2. Buatlah simpulan isi bacaan di atas dalam bentuk ringkasan ! 
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Kunci Jawaban Teks 1 

 

Mengenal Penyakit Flu Burung 

 

Gagasan Utama Paragraf : 

1. Pengertian flu burung 

2. Definisi kasus suspect 

3. Definisi kasus probable 

4. Definisi kasus kompermasi 

5. Gejala klinis 

6. Penyebab penyakit (etiologi) 

7. Tipe virus influenza 

8. Penyebab flu burung terkini 

9. Masa inkubasi virus influenza 

10. Tindakan-tindakan dalam upaya pencegahan penularan 
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Ringkasan Teks 1 

 

Mengenal Penyakit Flu Burung 

 

Flu burung (avian influenza) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

virus influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang manusia. 

Definisi dari berbagai kasusnya adalah 1) kasus suspect adalah kasus 

seseorang yang menderita ISPA dengan gejala demam (temperatur 38ºC), batuk 

dan atau sakit tenggorokan dan atau beringus serta dengan salah satu keadaan, 2) 

kasus probable adalah kasus suspect disertai salah satu keadaan bukti 

laboratorium teratas yang mengarah kepada virus influenza (H5NI), 3) kasus 

kompermasi adalah kasus suspect atau probable didukung oleh salah satu hasil 

pemeriksaan laboratorium. 

Gejala klinis yang ditemui seperti gejala flu pada umumnya, yaitu demam, 

sakit tenggorokan, batuk beringus, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas. Etiologi 

(penyebab penyakit) flu burung adalah virus influenza yang dikenal beberapa tipe, 

yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. 

Masa inkubasi virus influenza bervariasi antara 1-7 hari. Penularan flu burung 

(H5NI) pada unggas terjadi secara cepat dengan kematian tinggi. Penyebaran 

penyakit ini terjadi di antara populasi unggas dari satu peternakan bahkan dapat 

menyebar dari satu peternakan ke peternakan daerah lain. Adapun penularan ini 

terhadap manusia adalah melalui udara yang tercemar virus tersebut, baik yang 

berasal dari tinja atau sekreta unggas terserang flu burung.  
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Kunci Jawaban Teks 2 

 

Pengembangan Iptek Tidak Bisa Liar 

 

Gagasan Utama Paragraf : 

1. Kontroversial proyek kloning 

2. Uji coba hasil kloning 

3. Tindakan kloning yang juga mempermainkan harkat kemanusiaan 

4. Pengaruh perkembangan iptek yang pesat terhadap penelitian para 

ilmuwan yang dapat dipertanggungjawabkan 

5. Masalah hasil rekayasa genetika dunia sains dan teknologi 

6. Kontroversi terobosan ilmu terhadap kloning domba Dolly dalam kaitan 

etika 

7. Perbandingan percobaan penciptaan embrio domba yang dapat hidup lebih 

dari enam hari 

8. Proyek kloning manusia harus ditolak karena bertentangan dengan 

martabat dan integritas manusia 

9. Proyek kloning manusia semakin jelas tidak etis dilanjutkan karena 

manusia tidak bisa dijadikan mainan 

10. Perlunya kontrol dari hasil-hasil temuan terhadap dampak lingkungan 
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Ringkasan Teks 2 
 
 

Pengembangan Iptek Tidak Bisa Liar 
 

 
Kloning domba Dolly diumumkan tahun 1997, para etikawan, agamawan, 

dan umumnya ilmuwan khawatir. Kekhawatiran itu terjadi kalau kloning akan 

dilakukan pada manusia. Berbagai uji coba pada binatang menunjukkan banyak 

janin gugur sebelum lahir karena hasil kloning, sehingga jika kloning dilakukan 

pada manusia akan mempermainkan harkat kemanusiaan. 

Perkembangan iptek yang sangat pesat, sedangkan bioetika yang 

didasarkan atas penghargaan pada nilai-nilai iman berjalan lamban. Bioetika takut 

dan tersendat-sendat dalam mengantisipasi hasil kerja iptek. Masyarakat ilmu pun  

merasa semakin mampu melawan pertimbangan iman. Dengan membanggakan 

diri bahwa setiap langkah penelitian dapat dipertanggungjawabkan, para ilmuwan 

mau menunjukkan cara kerja iptek bisa dipertanggungjawabkan. 

Dunia sains dan teknologi adalah dunia eksperimen dengan segala 

rumusan matematis yang harus mempertanggungjawabkan setiap langkah yang 

dilakukan. Kloning domba Dolly disebut sebagai hasil terobosan ilmu terpenting 

sepanjang tahun 1997. Akan tetapi, terobosan ilmu belum tentu terpenting sebab 

menyisakan kontroversi dalam kaitan etika. 

Bertens dan Ian Wilmut melakukan 277 percobaan untuk menciptakan 

embrio domba, tetapi hanya 29 embrio mati sebelum lahir kecuali domba Dolly. 

Ketika proyek kloning diterapkan pada manusia, prinsip etis tertinggi 

bahwa manusia tidak bisa dijadikan mainan, bukan lagi sekadar persoalan agama, 

tetapi persoalan kemanusiaan pada umumnya. Penciptaan manusia adalah hak dan 

kedaulatan Tuhan. Manusia tidak boleh dipermainkan. Kehormatan manusia dari 

dirinya sendiri tidak bisa diganggu gugat. Integritas sebagai manusia harus 

dihormati, sehingga kontrol terhadap dampak lingkungan sangat diperlukan. Jika 

temuan-temuan tidak dikontrol, akan menjadi monster-monster yang merusak 

lingkungan, manusia tidak melihat kepentingan objektif dan kegunaan medis dari 

teknologi kloning tersebut.   
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Kunci Jawaban Teks 3 

 

Kekayaan Hutan Mangrove di Papua 

 

Gagasan Utama Paragraf : 

1. Lokasi hutan mangrove di Papua 

2. Terbentuknya pulau Ajkwa 

3. Sebagian pulau Ajkwa yang telah ditumbuhi tanaman mangrove 

4. Ada beberapa species mangrove dan di sekitar mangrove ada species 

binatang lain 

5. Species-species yang dapat hidup di daerah yang mengandung tailing 

6. Hewan-hewan yang tidak memiliki tulang rangka tubuh, sehingga tidak 

dapat menyelamatkan diri jika ada ancaman lingkungan di sekitarnya 

7. Hutan mangrove membentuk ekosistem baru 

8. Keindahan bentuk dan warna burung serta kicauan burung yang dapat 

diamati dari lensa teropong 

9. Jenis-jenis burung di pulau Ajkwa 

10. Kicauan burung nuri dan mangrove golden whistler yang nyaring 

memecah kesunyian pulau Ajkwa 
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Ringkasan Teks 3 
 
 

Kekayaan Hutan Mangrove di Papua 
 
 

Pulau Ajkwa yang berada di muara sungai Ajkwa, Mimika, Papua 

merupakan salah satu gugusan pulau dengan hutan mangrove di dalamnya. Pulau 

ini terbentuk awal tahun 1990 yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang 

menambah wawasan setiap pengunjung melalui wisata sambil belajar. Masa-masa 

awal terbentuknya pulau Ajkwa dimulai dari peningkatan sedimentasi yang tinggi 

di muara Ajkwa. Sebagian dari daratn ini telah ditumbuhi oleh daratan mangrove. 

Pulau ini mulai ditumbuhi tanaman mangrove sekitar tahun 1997 dan baru 

menjadi pulau yang cukup stabil pada tahun 2000. 

 Di pulau ini total species mangrove ada 14 species yang terdiri atas 2 

species dalam kategori pohon, 6 species dalam kategori belta, dan 6 species dalam 

kategori anakan. Di samping tumbuhan ternyata pulau ini juga ditumbuhi berbagai 

hewan air, seperti crustasea (kepiting dan udang) yang tercatat ada 30 species, 

molusca (keong) yang tercatat ada 4 species, dan cacing yang tercatat ada 7 

keluarga yang beranak pinak di pulau ini. Hewan-hewan tersebut tidak 

mempunyai rangka tubuh, sehingga tidak dapat menyelamatkan diri jika ada 

ancaman lingkungan di sekitarnya. Artinya, lingkungan sekitar Ajkwa tidak 

tercemari lembah seperti yang dialami oleh daerah lain. Bahkan komunitas hewan 

ini terus bertambah setiap waktu. 

 Hutan mangrove di pulau Ajkwa telah membentuk ekosistem kehidupan, 

salah satunya adalah burung-burung yang ada di pulau Ajkwa yang berwarna 

indah. Oleh karena itu, jika berkunjung ke sana, jangan lupa membawa teropong. 

Dari lensa teropong dapat diamati indahnya bentuk dan warna burung yang 

sedang bertengger di dahan pohon. Kicauan burung pun nyaring bersahut-sahutan, 

seperti ingin meramaikan pulau yang tidak didiami oleh manusia ini. Kicauan 

burung yang nyaring memecah kesunyian pulau ini. 
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Tabel 7. Hasil Tes Prasiklus Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan 

Utama  

No  Rentang 

Nilai  

Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 

1 85-100 Sangat Baik - - - X =
43

2557  

 =   59,5 

Kategori 

Kurang 

2 75-84 Baik  2 153 5% 

3 65-74 Cukup 14 941 33% 

4 55-64 Kurang 16 958 37% 

5 0-54 Sangat Kurang 11 505 25% 

Jumlah  43 2557 100% 

 

Tabel  8. Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menemukan Gagasan Utama 

Siklus I 

No  Rentang 

Nilai  

Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

Rata-rata 

1 90-100 Sangat baik - - - X =
43

2923  

  =   67,97  

Kategori 

Cukup 

2 70-89 Baik  8 616 19% 

3 50-69 Cukup 35 2307 81% 

4 30-49 Kurang - - - 

5 10-29 Sangat Kurang - - - 

Jumlah  43 2923 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

188

Tabel 9. Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam 

Bentuk Ringkasan Siklus I 

No  Rentang 

Nilai 

Kategori Frekuensi Bobot Persentase Skor 

 Rata-rata 

1 41-50 Sangat Baik - - - X =
43

1387  

  =   32,26  

Kategori 

Baik 

2 31-40 Baik  25 873 58% 

3 21-30 Cukup 18 514 42% 

4 11-20 Kurang - - - 

5 1-10 Sangat Kurang - - - 

Jumlah  43 1387 100% 

 

Tabel 10. Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Kelogisan Kalimat Siklus I 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor  

Rata-rata 

1 Sangat baik 20 - - - X =
43

484  

      = 11,26 

   Kategori  

Cukup  

2 Baik  16 10 160 23% 

3 Cukup 12 15 180 35% 

4 Kurang 8 18 144 42% 

5 Sangat kurang 4 - - - 

Jumlah  43 484 100% 
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Tabel 11.Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Keurutan Kalimat dalam Paragraf Siklus I 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor  

Rata-rata 

1 Sangat Baik 15 - - - X =
43

504  

      =11,72  

Kategori  

  Baik   

2 Baik  12 39 468 91% 

3 Cukup 9 4 36 9% 

4 Kurang 6 - - - 

5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah  43 504 100% 

 

Tabel 12.Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Kesesuaian Kalimat dengan Isi Bacaan 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Persentase Skor  

Rata-rata 

1 Sangat Baik 15 - - - X =
43

399  

    = 9,28    

Kategori  

Cukup   

2 Baik  12 4 48 9% 

3 Cukup 9 39 351 91% 

4 Kurang 6 - - - 

5 Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah  43 399 100% 
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Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif Untuk Menemukan Gagasan 

Utama dengan Menggunakan Metode CIRC dan Teknik Repetisi Siklus 1 

No  Nilai rentang Kategori Frekuensi Bobot Presentase Skor 

1 85-100 Sangat Baik - - - X =
43

2873  

 =   66,81 

=    67 

Kategori 

Cukup 

2 75-84 Baik  5 381 12% 

3 65-74 Cukup 21 1425 49% 

4 55-64 Kurang 17 1067 39% 

5 0-54 Sangat 

Kurang 

- - - 

Jumlah  43 2557 100% 

 
Tabel 14.Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menemukan Gagasan Utama Siklus II 

No  Nilai rentang kategori Frekuensi Bobot Presentase Skor 

1 90-100 Sangat Baik - - - X =
43

3085  

 =   71,74 

=    72 

Kategori 

Baik 

2 70-89 Baik  26 1968 60% 

3 50-69 Cukup 17 1117 40% 

4 30-49 Kurang - - - 

5 10-29 Sangat 

Kurang 

- - - 

Jumlah  43 3085 100% 

Tabel 15. Hasil Tes Membaca Intensif Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam 

Bentuk Ringkasan Siklus II 

No  Nilai rentang Kategori Frekuensi Bobot Presentase Skor 

1 41-50 Sangat Baik 20 883 47% X =
43

1746  

  =   40,60 

   =   41      

Kategori 

Sangat 

Baik 

2 31-40 Baik  23 863 53% 

3 21-30 Cukup - - - 

4 11-20 Kurang - - - 

5 1-10 Sangat 

Kurang 

- - - 

Jumlah  43 1387 100% 
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Tabel 16. Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Kelogisan Kalimat Siklus II 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Presentase Skor rata-rata 

1 Sangat Baik 20 18 360 42% X =
43

756  

        =   17,58 

   =  18    

Kategori  

Baik   

2 Baik  16 24 384 56% 

3 Cukup 12 1 12 2% 

4 Kurang 8 - - - 

5 Sangat 

Kurang 

4 - - - 

Jumlah  43 756 100% 

 

Tabel 17. Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Keurutan Kalimat Dalam Paragraf Siklus II 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Presentase Skor rata-rata 

1 Sangat Baik 15 4 60 9% X =
43
501  

        =   11,65 

   =  12     

Kategori  

Baik   

2 Baik  12 30 360 70% 

3 Cukup 9 9 81 21% 

4 Kurang 6 - - - 

5 Sangat 

Kurang 

3 - - - 

Jumlah  43 501 100% 
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Tabel 18. Hasil Aspek Menyimpulkan Isi Bacaan dalam Bentuk Ringkasan 

Kriteria Kesesuaian Kalimat Dengan Isi Bacaan 

No  Kategori  Nilai Frekuensi Bobot Presentase Skor rata-rata 

1 Sangat Baik 15 2 30 5% X =
43

489  

        =   11,37 

   =  12     

Kategori  

Baik   

2 Baik  12 30 360 70% 

3 Cukup 9 11 99 25% 

4 Kurang 6 - - - 

5 Sangat 

Kurang 

3 - - - 

Jumlah  43 489 100% 

 

Tabel 19. Hasil Tes Keterampilan Membaca Intensif Untuk Menemukan Gagasan 

Utama dengan Menggunakan Metode CIRC dan Teknik Repetisi Siklus II 

No  Nilai rentang kategori Frekuensi Bobot Presentase Skor 

1 85-100 Sangat Baik 1 87 2 X =
43

3227  

 =   75,05 

=     75 

Kategori 

Baik 

2 75-84 Baik  26 2012 61% 

3 65-74 Cukup 16 1128 37% 

4 55-64 Kurang - - - 

5 0-54 Sangat 

Kurang 

- - - 

Jumlah  43 2557 100% 
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Tabel 20.Hasil Tes Prasiklus, Tes Siklus I, dan Siklus II 

No Kategori Skor Prasiklus Siklus I Siklus II 

Skor Persen Skor Persen Skor Persen 

1 Sangat Baik - - - - 87 2% 

2 Baik  153 5% 381 12% 2012 61% 

3 Cukup 941 33% 1425 49% 1128 37% 

4 Kurang 958 37% 1067 39% - - 

5 Sangat Kurang 505 25% - - - - 

Jumlah 2557 100% 2873 100% 3227 100% 

60 (K) 67(C) 75(B) 
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Tabel 21.Hasil Observasi Siklus I 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Melakukan Tidak Melakukan 

Frekuensi  Persen  Frekuensi  Persen  

1 Siswa semangat dan 

antusias saat saat 

mengikuti 

pengajaran 

keterampilan 

membaca intensif 

23 53% 20 47% 

2 Siswa merespon 

positif terhadap 

metode Cooperative 

integrated Reading 

and Composition 

dan teknik repetisi 

yang digunakan 

oleh guru 

23 53% 20 47% 

3 Siswa membaca 

intensif dengan 

sikap yang baik  

21 49% 22 51% 

4 Kerjasama dalam 

kelompok tinggi 

20 47% 23 53% 

5 Siswa aktif dan 

selalu bertanya 

apabila mengalami 

kesulitan saat 

membaca intensif 

dalam menemukan 

gagasan utama 

21 49% 22 51% 

6 Siswa memiliki 19 44% 24 56% 
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sikap duduk dan 

aktifitas yang baik 

7 Siswa menerapkan 

metode Cooperative 

Integrated Reading 

dan Composition 

dan teknik repetisi 

22 51% 21 49% 

8 Siswa mengerjakan 

tugas membaca 

intensif teks bacaan 

43 100% 0 0% 

 Jumlah rata-rata 192 56% 152 44% 

 

Tabel 22. Hasil Observasi Siklus II 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Melakukan Tidak Melakukan 

Frekuensi  Persen  Frekuensi  Persen  

1 Siswa semangat dan 

antusias saat saat 

mengikuti 

pengajaran 

keterampilan 

membaca intensif 

43 100% 0 0% 

2 Siswa merespon 

positif terhadap 

metode Cooperative 

integrated Reading 

and Composition 

dan teknik repetisi 

yang digunakan 

oleh guru 

33 77% 10 23% 

3 Siswa membaca 34 79% 9 21% 
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intensif dengan 

sikap yang baik  

4 Kerjasama dalam 

kelompok tinggi 

35 81% 8 19% 

5 Siswa aktif dan 

selalu bertanya 

apabila mengalami 

kesulitan saat 

membaca intensif 

dalam menemukan 

gagasan utama 

33 77% 10 23% 

6 Siswa memiliki 

sikap duduk dan 

aktifitas yang baik 

35 81% 8 19% 

7 Siswa menerapkan 

metode Cooperative 

Integrated Reading 

dan Composition 

dan teknik repetisi 

37 86% 6 14% 

8 Siswa mengerjakan 

tugas membaca 

intensif teks bacaan 

43 100% 0 0% 

 Jumlah rata-rata 293 85% 51 15% 
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Grafik 1 

 
Grafik tes prasiklus ketrampilan membaca intensif untuk menemukan Gagasan 

Utama 

 

Grafik 2 

 
Grafik hasil tes keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode CIRC dan teknik repetisi Siklus I 

 

 

 

 

Grafik 3 
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Grafik hasil tes keterampilan membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan menggunakan metode CIRC dan teknik repetisi Siklus II 

 

Grafik 4 

 
Grafik hasil tes Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II keterampilan membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode CIRC dan teknik 

repetisi  

 

 

 

Tabel 

Aspek Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

0

5

10

15

20

25

30

Sangat 
Kurang

Kurang Cukup Baik Sangat Baik

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Sangat 
Kurang

Kurang Cukup Baik Sangat Baik



 

 

199

 

No Pertanyaan Jurnal Siklus I Siklus II Perubahan 

1 Teks bacaan yang disajikan 44% 65% 21% 

2 Ketertarikan siswa pada pengajaran 

membaca intensif dengan metode 

Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi 

35% 60% 25% 

3 Kerjasama yang terjalin 

antaranggota kelompok dalam upaya 

menemukan gagasan utama yang 

ada pada teks bacaan 

42% 60% 18% 

4 Kemudahan atau kesulitan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan 

utama melalui metode Cooperative 

Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi 

37% 70% 33% 

5 Gaya guru dalam mengajar 81% 100% 19% 

6 Tanggapan siswa setelah diadakan 

pengajaran membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan 

metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan 

teknik Repetisi 

65% 84% 19% 

 

 

 

 

 

Tabel 

Aspek Observasi Siklus I dan Siklus II 
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No Aspek Siklus I Siklus II Peningkatan 

1 Siswa semangat dan antusias saat 

mengikuti pengajaran keterampilan 

membaca intensif 

53% 100% 47% 

2 Siswa merespon positif terhadap 

metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition dan 

teknik Repetisi yang digunakan oleh 

guru 

53% 77% 24% 

3 Siswa membaca intensif dengan 

sikap yang baik 

49% 79% 30% 

4 Kerjasama dalam kelompok tinggi 47% 81% 34% 

5 Siswa aktif dan selalu bertanya 

apabila mengalami kesulitan saat 

membaca intensif dalam 

menemukan gagasan utama  

49% 77% 28% 

6 Siswa memiliki sikap duduk dan 

aktivitas yang baik 

44% 81% 37% 

7 Siswa menerapkan metode 

Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan teknik Repetisi 

51% 86% 35% 

8 Siswa mengerjakan tugas membaca 

intensif teks bacaan 

100% 100% 0% 

 

 

 

 

 

Daftar Nama Kelompok Siklus I 
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Kelompok 1 

• Ahmad Salafudin (04)   
• Anita Nurfela (08) 
• Eri Jumiarsih (17) 
• Moh. Anis Fahmi (28) 
• Muh. Khafidin (31) 

 
Kelompok 2 

• Ade Irawan (01) 
• Joko Purnomo (25) 
• M. Alfian Ilmi (27) 
• Siti Nafiatun (36) 
• Ulfa Fitria (40) 

 
Kelompok 3 

• Amalia Vidyani (05) 
• Defi Dian Firdaus (10) 
• Ella Nisfi (16) 
• Inna Mar’ati (24) 
• Siti Zumaroh (37) 

 
Kelompok 4 

• Dian Safitri (11) 
• Edy Sulistyo Budi (15) 
• Gufron Sanzali (20) 
• Siti Fitriani (34) 

 
Kelompok 5 

• Fatkhur Rois (18) 
• Lilla Nilam Sari (26) 
• Taufik (38) 
• Wiwin Indah M.Z (41) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kelompok 6 

• Anis Khurrotul M (07) 
• Indah Kartika S (23) 
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• Moh. Syaifudin (29) 
• Muh. Kamil M (30) 

 
Kelompok 7 

• Ahmad Heru G (03) 
• Cicik Indriyani (09) 
• Fransisca Lusia A (19) 
• Siti Musyarofah (35) 

 
Kelompok 8 

• Dimas Andian (12) 
• Teguh Bangkit  P (39) 
• Zulfatun Nikmah (42) 
• Zuyyina Firdaus (43) 

 
Kelompok 9 

• Amin Marzuki (06) 
• Dinal Abdullah (13) 
• Sella Perawati (32) 
• Shofiyyatun (33) 

 
Kelompok 10 

• Ahmad Arzaq Z (02) 
• Dwi Ana R (14) 
• Heni Listyowati (21) 
• Ibnu Hasan (22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok 1 

• Ade Irawan (01) 
• Ahmad Arzaq Z (02) 

Daftar Nama Kelompok Siklus II 
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• Amalia Vidyani (05) 
• Anis Khurrotul M (07) 
• Wiwin Indah M.Z (41) 

 
Kelompok 2 

• Ahmad Heru G (03) 
• Ahmad Salafudin (04) 
• Anita Nurfela (08) 
• Cicik Indriyani (09) 
• Zulfatun Nikmah (42) 

 
Kelompok 3 

• Amin Marzuki (06) 
• Defi Dian Firdaus (10) 
• Dian Safitri (11) 
• Dwi Ana R (14) 
• Zuyyina Firdaus (43) 

 
Kelompok 4 

• Dimas Andian (12) 
• Dinal Abdullah (13) 
• Ella Nisfi (16) 
• Eri Jumiarsih (17) 

 
Kelompok 5 

• Edy Sulistyo Budi (15) 
• Fatkhur Rois (18) 
• Fransisca Lusia A (19) 
• Heni Listyowati (21) 

 
Kelompok 6 

• Gufron Sanzali (20) 
• Ibnu Hasan (22) 
• Indah Kartika S (23) 
• Inna Mar’ati (24) 

 
Kelompok 7 

• Joko Purnomo (25) 
• Lilla  Nilam Sari (26) 
• M. Alfian Ilmi (27) 
• Sella Perawati (32) 

Kelompok 8 
• Moh. Anis Fahmi (28) 
• Moh. Syaifudin (29) 
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• Shofiyatun (33) 
• Siti Fitriani (34) 

 
Kelompok 9 

• Muh. Kamil M (30) 
• Muh. Khafidin (31) 
• Siti Musyarofah (35) 
• Siti Nafiatun (36) 

 
Kelompok 10 

• Siti Zumaroh (37) 
• Taufik (38) 
• Teguh Bangkit P (39) 
• Ulfa Fitria (40)  
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Hasil Wawancara Siklus I 

 
Nama : Dian  Safitri 

No. Absen : 11 

Kategori : Nilai Tinggi 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode      

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik     

Repetisi? 

Siswa : Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran ini bisa membuat     

kita menemukan gagasan utama lebih cepat. 

Guru : Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru 

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk       

menemukan gagasan utama dengan  metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa : Saya merasa mengerti dan memahami. 

Guru : Apakah kalian merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan   

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 

dengan metode Coopertive Integrated Reading and Composition 

dan teknik Repetisi? 

Siswa : Saya tidak merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan tersebut. 

Guru : Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa : Kesan, saran, serta harapan saya agar siswa dapat memahami   

metode dan teknik terhadap pembelajran yang telah dilaksanakan   

terutama dalam kompetensi dasar menemukan gagasan utama. 
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Nama : Siti Fitriani 

No. Absen : 34 

Kategori : Nilai Tinggi 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca 

 intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

 Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

 Repetisi? 

Siswa :  Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran ini bisa membuat 

 kita menemukan gagasan utama lebih mudah dan cepat. 

Guru : Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

 dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

 menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative  

 Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya merasa mengerti dan memahami. 

Guru :  Apakah kalian merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan   

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama   

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition   

dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya tidak merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan tersebut. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa :  Kesan, saran, dan harapan saya agar siswa dapat memahami   

metode dan teknik terhadap bahan pembelajaran yang telah    

dibahas. 
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Nama : Cicik Indriyani 

No. Absen : 09 

Kategori : Nilai Sedang 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa :  Menurut pendapat saya dengan pembelajaran ini bisa menemukan   

gagasan utama dengan cepat. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru  

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya merasa mengerti dan memahami. 

Guru :  Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :  Keramaian yang dibuat oleh teman-teman. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya benar menerapkan metode Cooperative Integrated Reading   

and Composition dan teknik Repetisi dalam mencari gagasan   

utama. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran  

yang telah berlangsung? 

Siswa : Agar siswa dapat memahami metode dan teknik pada bahan   

pembelajaran yang dibahas terutama dalam materi kompetensi  

dasar menemukan gagasan utama.      
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Nama : Sella Perawati 

No. Absen : 32 

Kategori : Nilai Sedang 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik    

Repetisi? 

Siswa : Menyenangkan karena menambah ilmu dalam pelajaran Bahasa   

Indonesia. 

Guru :   Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

 dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

 menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

 Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa : Sangat jelas, karena guru memberikan cara bagaimana   

menemukan gagasan utama dengan menerapkan metode dan   

teknik yang dipakai pada saat pembelajaran. 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :   Dapat menguji pikiran bisa atau tidak. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative  

 Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Ya, saya sudah benar menerapkan metode dan teknik yang  

 digunakan oleh guru pada saat pembelajaran terutama dalam  

 mencari gagasan utama. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa :  Agar siswa dapat menerapkan metode dan teknik terutama dalam  

materi menemukan gagasan utama. 

 

 

 



 

 

209

Nama : Fatkhur Rois 

No. Absen : 18 

Kategori : Nilai Rendah 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   
intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   
Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   
Repetisi? 

Siswa :  Pendapat saya pembelajaran ini sangat menyenangkan karena  
dibagi antarkelompok dan kita dapat berdiskusi dengan teman  
untuk dapat mencari gagasan utama. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru  
dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   
menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya dapat mengerti dan memahami apa yang diterangkan guru   
terutama dalam menemukan gagasan utama dengan menerapkan   
metode dan teknik pada saat pembelajaran. 

Guru :  Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 
Siswa :  Hambatan yang saya alami adalah saat ada teman yang berisik   

dan bercanda di dalam kelas, sehingga mengganggu   
pembelajaran. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa : Saya benar-benar telah menerapkan metode dan teknik yang   
digunakan guru pada saat pengajaran membaca intensif untuk    
menemukan gagasan utama. 

Guru : Apakah kesan, saran, serta, harapan kalian tentang pembelajaran   
yang telah berlangsung? 

Siswa :  Kesan, saran, serta harapan saya pada pembelajaran ini agar siswa   
dapat menerapkan metode dan teknik yang digunakan guru  
terutama pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan   
gagasan utama. 
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Nama : Zulfatun Nikmah 

No. Absen : 42 

Kategori : Nilai Rendah 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa : Saya tertarik pada metode dan teknik yang digunakan guru   

terutama pada pengajaran membaca intensif untuk menemukan   

gagasan utama. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa : Saya banyak yang mengerti atau paham yang dijelaskan oleh   

guru, sehingga pada saat tes saya sudah agak paham terutama  

dengan menerapkan metode dan teknik yang dipakai guru. 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :   Ketika pembelajaran berlangsung kelompok saya kurang bisa   

 kompak, sehingga agak kesulitan dalam mencari gagasan utama   

 pada sebuah teks bacaan. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Ya, saya sudah cukup bisa menerapkan metode dan teknik yang   

digunakan guru pada saat pembelajaran terutama dalam   

kompetensi dasar menemukan gagasan utama.  
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Hasil Wawancara Siklus II 

 
Nama : Siti Fitriani 

No. Absen : 34 

Kategori : Nilai Tinggi 

 
Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa :   Pendapat saya baik, karena dengan demikian siswa sudah   

 mengerti apa itu metode Cooperative Integrated Reading and  

 Composition dan teknik Repetisi dalam pengajaran membaca  

 intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru  

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk  

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative  

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa : Siswa dapat mengerti karena dalam menjelaskan materi tersebut   

guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. 

Guru : Apakah kalian merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan   

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama    

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition   

dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya tidak merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan  

pembelajaran tersebut, karena pengalaman dari siklus I sudah  

diperoleh. 

Guru : Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran                   

  yang telah berlangsung? 

Siswa : Kesan : Siswa memperoleh pengalaman dalam pengajaran         

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama 



 

 

212

dengan metode Cooperative Integrated Reading and      

Composition dan teknik Repetisi. 

   Saran :  Metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran      

memang sangat penting digunakan karena menjadikan       

pembelajaran tidak terkesan monoton dan 

membosankan. 

Harapan: Siswa agar bisa lebih giat belajar karena dengan       

menerapkan metode dan teknik yang digunakan pada           

saat pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

213

Nama : Wiwin Indah Maulatul Z  

No. Absen : 41 

Kategori : Nilai Tinggi 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemuka gagasan utama dengan menggunakan   

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan   

teknik Repetisi? 

Siswa : Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran ini bisa dengan   

lebih mudah dan cepat dalam menemukan gagasan utama. 

Guru :  Apakah kalian mersasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :   Saya merasa mengerti dan memahami. 

Guru :  Apakah kalian merasa keslitan ketika diadakan kegiatan   

pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama     

dengan metode Cooperative Integrated Reading and Composition     

dan teknik Repetisi? 

Siswa :   Saya tidak merasa kesulitan ketika diadakan kegiatan tersebut. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa : Kesan, saran, serta harapan saya agar siswa dapat memahami   

metode atau bahan pelajaran yang dibahas. 
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Nama : Anita Nurfela 

No. Absen : 08 

Kategori : Nilai Sedang 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa :   Sangat menarik, karena guru menerapkan metode dan teknik yang   

 baru dikenal oleh siswa. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru  

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative  

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :   Guru menerangkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

 siswa. 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :   Tidak ada. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Ya, dalam siklus II ini saya sudah bisa menerapkan metode dan   

teknik yang digunakan dalam pembelajaran. 

Guru : Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa :  Kesan, saran, serta harapan saya adalah agar pembelajaran yang   

telah berlangsung dapat lebih ditingkatkan lagi pada pembelajaran   

berikutnya yang berhubungan dengan kompetensi dasar   

menemukan gagasan utama.  
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Nama : Dimas Andian 

No. Absen : 12 

Kategori : Nilai Sedang 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa :  Sangat menarik, karena belajar dengan menggunakan metode dan   

teknik ini menjadi lebih mudah terutama dalam pengajaran   

membaca intensif untuk menemukan gagasan utama. 

Guru :   Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

 dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

 menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

 Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi? 

Siswa :  Saya sudah merasa mengerti dan memahami pada penjelasan guru  

dalam materi menemukan gagasan utama dengan menerapkan  

metode Cooperative Integrated Reading and Composition dan  

teknik Repetisi? 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :   Tidak ada, karena pengalaman dari siklus I sudah pernah didapat. 

Guru :  Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi?  

Siswa :  Ya, dalam siklus II ini saya sudah bisa menerapkan metode dan   

teknik yang digunakan guru pada saat pembelajaran. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa :  Agar siswa dapat lebih baik lagi pada saat pembelajaran terutama   

dalam pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan   

utama dengan metode dan teknik yang digunakan oleh guru. 
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Nama : Inna Mar’ati  
No. Absen : 24 
Kategori : Nilai Rendah 
 
Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   
Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   
Repetisi? 

Siswa : Menurut pendapat saya belajar dengan menggunakan metode    
Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   
Repetisi dapat membantu saya menemukan gagasan utama      
dengan mudah. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   
dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   
menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?  

Siswa :  Saya merasa mengerti dan memahami penjelasan dari guru karena   
guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 
Siswa :  Pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang kompak saat    

menerapkan metode Cooperative Integrated Reading and    
Composition dalam membaca intensif untuk menemukan gagasan    
utama. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?  

Siswa :  Ya, saya sudah menerapkan metode dan teknik yang digunakan    
guru saat pembelajaran pada siklus II ini karena pengalaman dari    
siklus I sudah pernah diperoleh. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   
yang telah berlangsung? 

Siswa : Pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative   
Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi yang   
digunakan oleh guru harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada    
pengajaran membaca intensif untuk menemukan gagasan utama.  
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Nama : Ulfa Fitria 

No. Absen : 40 

Kategori : Nilai Rendah 

 

Guru : Bagaimana pendapat kalian mengenai pengajaran membaca   

intensif untuk menemukan gagasan utama dengan metode   

Cooperative Integrated Reading and Composition dan teknik   

Repetisi? 

Siswa :  Menurut pendapat saya dalam pengajaran membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama pada siklus II ini sudah bisa saya   

pahami, karena pengalaman dari siklus I sudah saya dapat dengan   

menerapkan metode dan teknik yang digunakan oleh guru. 

Guru :  Apakah kalian merasa mengerti dan memahami penjelasan guru   

dalam pengajaran keterampilan membaca intensif untuk   

menemukan gagasan utama dengan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?  

Siswa :  Sudah agak paham dan mengeri apa yang dijelaskan oleh guru,   

karena guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh   

siswa. 

Guru :   Apakah hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? 

Siswa :  Di dalam teks bacaan yang digunakan pada saat pembelajaran ada   

kosakata yang artinya sulit dipahami. 

Guru :  Apakah kalian benar-benar menerapkan metode Cooperative   

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi?  

Siswa :  Ya, saya sudah bisa menerapkan metode dan teknik yang   

digunakan oleh guru pada pembelajaran siklus II ini. 

Guru :  Apakah kesan, saran, serta harapan kalian tentang pembelajaran   

yang telah berlangsung? 

Siswa :  Pembelajaran ini harus dilatihkan pada murid karena   

pembelajaran dengan metode ini sangat menarik. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VII/II 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit (2 X pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

11.  Memahami wacana tulis melalui kegiatan membaca intensif dan 

membaca memindai. 

B. Kompetensi Dasar 

11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. 

C. Indikator 

• Mampu mengungkapkan gagasan utama/ide pokok dalam setiap 

paragraf pada suatu teks bacaan. 

• Mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa mampu mengungkapkan gagasan utama/ide pokok dalam 

setiap paragraf pada suatu teks bacaan. 

• Siswa mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk 

ringkasan. 
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E. Materi Pembelajaran 

• Menemukan gagasan utama teks bacaan.  

• Menyimpulkan dalam bentuk ringkasan. 

F. Skenario Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu Metode 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTEMUAN PERTAMA 
Kegiatan Awal 
a. Guru membuka pembelajaran dengan 

mengabsen siswa. 
b. Guru mengemukakan tujuan dan 

manfaat yang akan dicapai dalam 
pembelajaran. 

c. Guru dan siswa bertanya jawab 
mengenai pengalaman yang dimiliki 
siswa dalam membaca intensif. 

Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan materi yang akan 

diajarkan, yaitu penggunaan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan teknik Repetisi pada 
kegiatan membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. 

 
b. Guru membagikan teks bacaan kepada 

tiap kelompok. 
c. Siswa berlatih membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan 
metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik 
Repetisi. 

d. Siswa disuruh menemukan gagasan 
utama pada teks bacaan yang telah 
disediakan. 

e. Guru dan siswa mengevaluasi jawaban 
siswa. 

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
 
 
 
 
 
 

 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
• Diskusi 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Siswa mendapat penjelasan dari guru 
bahwa apa yang telah dilakukan oleh 
siswa merupakan kegiatan membaca 
intensif dan hasil evaluasi tersebut 
merupakan gambaran tingkat 
keterampilan membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. 

g. Beberapa orang siswa mengemukakan 
pendapatnya tentang kegiatan membaca 
intensif untuk menemukan gagasan 
utama. 

Kegiatan Akhir 
a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 
b. Guru dan siswa merefleksi 

pembelajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. 

c. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa untuk berlatih membaca intensif 
dalam menemukan gagasan utama di 
luar kegiatan pembelajaran. 

 
PERTEMUAN KEDUA 
Kegiatan Awal 
a. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
dan memberikan pertanyaan bimbingan 
untuk mengarahkan pikiran siswa 
dalam pembelajaran. 

b. Guru mengingatkan kembali 
pengajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama pada 
pertemuan sebelumnya. 

 
c. Guru memberikan penjelasan mengenai 

tujuan serta manfaat yang diperoleh 
setelah pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ceramah 
• Refleksi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ceramah 
• Tanya Jawab 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repetisi. 
Kegiatan Inti 
a. Siswa mendapat penjelasan dari guru 

tentang metode dan teknik yang dapat 
diterapkan dalam membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama, 
yaitu metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik 
Repetisi. 

b. Guru mengumumkan pembagian 
kelompok diskusi. 

c. Siswa diminta berkelompok sesuai 
pembagian yang telah dilakukan oleh 
guru (satu kelompok terdiri atas 4-5 
siswa).  

d. Guru membagikan lembar fotokopi 
berupa teks bacaan tiap kelompok 

e. Siswa diminta untuk membaca teks 
tersebut, siswa yang telah paham 
kemudian saling mengajari dan 
bertukar pikiran dengan teman lain 
dalam satu kelompok. 

f. Siswa berdiskusi dalam kelompok 
masing-masing untuk menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan yang 
telah disediakan.  

g. Perwakilan dari setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. 

h. Kelompok lain menanggapi kelompok 
yang maju.   

i. Guru memberikan penguatan terhadap 
hasil presentasi dan tanggapan siswa. 

j. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil 
pembelajaran. 

k. Kemudian guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan isi dari teks bacaan 
dalam bentuk ringkasan secara 
individu.  

 

 
60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
• Diskusi 
• Penugasan 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegiatan Akhir 
a. Guru bertanya pada siswa tentang 

pemahaman siswa terhadap materi 
yang diajarkan. 

b. Guru menanyakan apa yang dapat 
diperoleh siswa dari pembelajaran yang 
telah berlangsung. 

c. Siswa diminta untuk menuliskan 
pendapatnya tentang kegiatan 
pembelajaran yang telah berlangsung 
dalam jurnal siswa. 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ceramah 
• Refleksi  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media   : - teks bacaan 

Sumber Pembelajaran : - buku paket 

      - LKS 

H. Metode dan Teknik Pembelajaran 

• Tanya jawab 

• Ceramah 

• Diskusi 

• Penugasan 

• Cooperative Integrated Reading and Composition 

• Repetisi 

• Refleksi  

I. Penilaian Pembelajaran 

a. Penilaian Proses 

• Penilaian proses diarahkan pada ketepatan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 
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Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, ketekunan, 

dan penyelesaian tugas. 

b. Penilaian Hasil 

• Penilaian hasil diarahkan pada keterampilan siswa membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama tiap paragraf. 

 

              Jepara, Mei 2009 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Drs. Sukamto 

NIP 500124817 

Peneliti 

 

 

Afifatur Rohmah 

NIM 2101405686 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VII/II 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit (2 X pertemuan) 

 

J. Standar Kompetensi 

11.  Memahami wacana tulis melalui kegiatan membaca intensif dan 

membaca memindai. 

K. Kompetensi Dasar 

11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. 

L. Indikator 

• Mampu mengungkapkan gagasan utama/ide pokok dalam setiap paragraf 

pada suatu teks bacaan. 

• Mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan. 

M. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa mampu mengungkapkan gagasan utama/ide pokok dalam setiap 

paragraf pada suatu teks bacaan. 

• Siswa mampu menyimpulkan isi dari teks bacaan dalam bentuk ringkasan. 
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N. Materi Pembelajaran 

• Menemukan gagasan utama teks bacaan.  

• Menyimpulkan dalam bentuk ringkasan. 

O. Skenario Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu Metode 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

PERTEMUAN PERTAMA 
Kegiatan Awal 
d. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

dalam menerima pelajaran hari itu 
dengan mengingatkan kembali hal-hal 
atau tugas yang telah diberikan pada 
pertemuan sebelumnya. 

e. Guru melakukan tanya jawab tentang 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
siswa. 

f. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
hari itu dan memberikan motivasi pada 
siswa untuk meningkatkan 
keterampilan membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. 

 
Kegiatan Inti 
h. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

kegiatan pembelajaran yang lalu.  
i. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

materi pembelajaran yang masih belum 
dipahami siswa. 

j. Guru dan siswa membahas kesulitan 
yang dialami siswa saat mengerjakan 
soal tes siklus I. 

Kegiatan Akhir 
d. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 
e. Guru dan siswa merefleksi 

pembelajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama. 

f. Guru memberikan motivasi kepada 

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 

 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Ceramah 
• Tanya Jawab 
• Diskusi 
 
 
 
 
 
• Ceramah 
• Refleksi  
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siswa untuk berlatih membaca intensif 
dalam menemukan gagasan utama di 
luar kegiatan pembelajaran. 

 
PERTEMUAN KEDUA 
Kegiatan Awal 
d. Guru menanyakan kesiapan siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
dan memberikan pertanyaan bimbingan 
untuk mengarahkan pikiran siswa 
dalam pembelajaran. 

e. Guru mengingatkan kembali 
pengajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama pada 
pertemuan sebelumnya. 

f. Guru memberikan penjelasan mengenai 
tujuan serta manfaat yang diperoleh 
setelah pengajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dan teknik 
Repetisi. 

Kegiatan Inti 
l. Guru mengumumkan pembagian 

kelompok diskusi yang baru. 
m. Siswa diminta berkelompok sesuai 

pembagian yang telah dilakukan oleh 
guru (satu kelompok terdiri atas 4-5 
siswa).  

n. Guru membagikan lembar fotokopi 
berupa teks bacaan pada tiap kelompok. 

o. Siswa diminta untuk membaca teks 
tersebut, siswa yang telah paham 
kemudian saling mengajari dan 
bertukar pikiran dengan teman lain 
dalam satu kelompok. 

p. Siswa berdiskusi dalam kelompok 
masing-masing untuk menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan yang 
telah disediakan.  

 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ceramah 
• Tanya Jawab 
• Diskusi 
• Penugasan 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q. Perwakilan dari setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. 

r. Kelompok lain menanggapi kelompok 
yang maju.   

s. Guru memberikan penguatan terhadap 
hasil presentasi dan tanggapan siswa. 

t. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil 
pembelajaran. 

 
u. Kemudian guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan isi dari teks bacaan 
dalam bentuk ringkasan secara 
individu.  

Kegiatan Akhir 
d. Guru bertanya pada siswa tentang 

pemahaman siswa terhadap materi 
yang diajarkan. 

e. Guru menanyakan apa yang dapat 
diperoleh siswa dari pembelajaran yang 
telah berlangsung. 

f. Guru memotivasi siswa untuk terus 
meningkatkan keterampilan membaca 
intensif untuk menemukan gagasan 
utama. 

g. Siswa diminta untuk menuliskan 
pendapatnya tentang kegiatan 
pembelajaran yang telah berlangsung 
dalam jurnal siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ceramah 
• Refleksi  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media   : - teks bacaan 

Sumber Pembelajaran : - buku paket 

      - LKS 
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Q. Metode dan Teknik Pembelajaran 

• Tanya jawab 

• Ceramah 

• Diskusi 

• Penugasan 

• Cooperative Integrated Reading and Composition 

• Repetisi 

• Refleksi  

R. Penilaian Pembelajaran 

c. Penilaian Proses 

• Penilaian proses diarahkan pada ketepatan membaca intensif untuk 

menemukan gagasan utama dengan menggunakan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition dan teknik Repetisi, ketekunan, 

dan penyelesaian tugas. 

d. Penilaian Hasil 

• Penilaian hasil diarahkan pada keterampilan siswa membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama tiap paragraf. 

              Jepara,        Mei 2009 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Drs. Sukamto 
NIP 500124817 

Peneliti 

 

 

Afifatur Rohmah 
NIM 2101405686 
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