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ABSTRAK
Anang Sulistyono: Pengaruh Model Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC)
Terhadap Kemampuan Menulis Dialog Antara Dua Tokoh Pada Siswa Kelas V SDN Padangan 1
Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019, Program Studi S-1 PGSD,
FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2019.
Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen Kidul
Kabupaten Kediri, ternyata dalam pembelajaran guru lebih cenderung menggunakan model
konvensional sehingga kurang menarik siswa. Hal ini terbukti dari masih banyaknya peserta didik
yang memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), hal ini berdasarkan data hasil
ulangan harian yang mana terdapat sekitar 26 anak atau (60%) memperoleh nilai dibawah KKM serta
sekitar 16 anak atau (40%) diatas KKM, yang mana KKM yang telah ditentukan adalah 75. Sebagai
upaya meningkatkan kemampuan menulis dialog antara dua tokoh diperlukan metode dan media
pembelajaran yang tepat yaitu model Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) agar
siswa lebih tertarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar yang maksimal.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap keberhasilan pencapaian Kriteria
Ketuntasan Minimal sebelum dan sesudah menggunakan model Cooperatif Integrated Reading and
Composition (CIRC). Serta untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model
Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap kemampuan menulis dialog antara
dua tokoh siswa kelas V SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain
Pretest and Posttest Group. Penelitian dilakukan pada satu kelas yaitu Kelas V Padangan 1 Kec.
Kayen Kidul Kab. Kediri. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik tes (unjuk kerja). Data-data
yang terhimpun dianalisis menggunakan uji t-tes satu sampel.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa. (1) Kemampuan kemampuan menulis dialog
antara dua tokoh pada siswa kelas V SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri
sebelum menggunakan model Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) belum berhasil
mencapai KKM dengan ketuntasan klasikal 5,18%. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata 56,76 <
KKM yang ditetapkan yaitu 75. (2) Kemampuan menulis dialog antara dua tokoh pada siswa kelas V
SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri sesudah menggunakan model Cooperatif
Integrated Reading and Composition (CIRC) berhasil mencapai KKM dengan ketuntasan klasikal
77,50%. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata 83,16 > KKM yang ditetapkan yaitu 75. (3)
Penggunaan model pembelajaran Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC)
berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan menulis dialog antara dua tokoh siswa kelas V
SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Hal ini terbukti dengan nilai t h 15,211 >
tt 1% 2,026.
KATA KUNCI : : Model Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap
kemampuan menulis dialog antara dua tokoh
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I.

LATAR BELAKANG
Peran dari

pendidikan

sangatlah

ayat 1 Undang Undang nomor 14 tahun

penting bagi manusia. Pendidikan dapat

2005 tentang Guru dan Dosen

mengubah pola hidup dan alur kehidupan

“Kompetensi guru sebagai-mana dimaksud

manusia, hal ini sesuai dengan Undang

dalam

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang

pedagogik, kepribadian, sosial, dan pro-

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1

fesional yang diperoleh melalui pendidikan

yang berbunyi :

profesi”.

Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana
untuk
mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif
mengembangkan
potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Lembaga pendidikan memiliki fungsi

pasal

Dari
langsung,

8

meliputi

hasil

kompetensi

observasi

wawancara,

yaitu

dan

(observasi
pemberian

angket) yang dilakukan di SDN Padangan
1 Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten
Kediri pada kelas V, ditemukan bahwa
guru masih menerapkan model pembelajaran
masih

konvensional.

terpusat

pada

Pembelajaran
guru

(teacher

dan tujuan sebagaimana tertulis dalam

centered).

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003

kegiatan pembelajaran sehingga peserta

pasal 3 yang berbunyi:

didik

Guru

kurang

lebih

aktif

mendominasi

dalam

Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

pembelajaran.

Tujuan pendidikan Nasional ter-

yang telah ditentukan adalah 75.

Pemilihan

kegiatan

model

pem-

belajaran masih kurang sesuai pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Perolehan
nilai siswa dibawah Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM), hal ini berdasarkan data
hasil ulangan harian yang mana terdapat
sekitar 26 anak atau (60%) memperoleh
nilai dibawah KKM serta sekitar 16 anak
atau (40%) diatas KKM, yang mana KKM

wujud apabila guru memiliki kompetensi

Berkaitan dengan keadaan tersebut

yang baik guna membentuk peserta didik

dilapangan, perlu adanya upaya perbaikan

yang lebih handal dan tangguh. Adapun

dalam sistem pembelajaran terutama dalam

kompetensi-kompetensi

hal

yang harus

di

pemilihan

model

pembelajaran.

miliki guru tersebut sesuai dengan pasal 10
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perluas wawasan dan aspirasi guru
dalam mengajar.

Menurut Komalasari (2015:57) bahwa
“Model

pembelajaran

pada

dasarnya

Model Cooperatif Integrated Reading

merupakan bentuk pembelajaran yang
tergambar dari awal sampai akhir yang

sesuai dengan materi menulis dialog antara

disajikan secara khas oleh guru”.
Dengan melihat permasalahan yang
ada di SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen
Kidul Kabupaten Kediri maka sebaiknya
menggunakan model Cooperatif Integrated
Reading and Composition (CIRC) untuk
mengatasi permasalahan tersebut karena
model ini memiliki kelebihan sesuai
dengan yang dijelaskan oleh

and Composition (CIRC) juga sangat

Huda

(2013:221), yaitu:

dua

tokoh. Karena
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lebih

menulis. Dalam materi menulis dialog
antara dua tokoh siswa dituntut untuk
memahami aspek-aspek dialog melalui
kegiatan membaca, menemukan ide pokok
materi,

kemudian

menuangkan

hasil

membacanya dengan kegiatan menulis
membuat dialog.
Bertolak dari permasalahan diatas
maka

1) Pengalaman dan kegiatan belajar
siswa akan selalu relevan dengan
tingkat perkembangan anak; 2)
Kegiatan yang dipilih sesuai dengan
dan bertolak dari minat dan
kebutuhan siswa; 3) Seluruh kegiatan
belajar lebih bermakna bagi siswa
sehingga hasil belajar siswa akan
dapat bertahan lebih lama; 4)
Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan
berfikir siswa; 5) Pembelajaran
terpadu menyajikan kegiatan yang
bersifat pragmatis (bermanfaat)
sesuai dengan permasalahan yang
sering ditemui dalam lingkungan
siswa; 6) pembelajaran terpadu dapat
menumbuhkan motivasi belajar
siswa ke arah belajar yang dinamis,
optimal, dan tepat guna; 7) Pembelajaran terpadu dapat menumbuh
kembangkan interaksi sosial siswa
seperti kerja sama, toleransi,
komunikasi dan respek terhadap
gagasan orang lain; 8) Membangkitkan motivasi belajar serta mem-

ini

menekankan pada kegiatan membaca dan

Kelebihan dari model CIRC antara
lain:

model

cukup

mengadakan

alasan

peneliti

penelitian

untuk

dengan

judul

“Pengaruh Model Cooperatif Integrated
Reading

and

Composition

(CIRC)

Terhadap Kemampuan Menulis Dialog
Antara Dua Tokoh Pada Siswa Kelas V
SDN Padangan 1 Kecamatan Kayen
Kidul

Kabupaten

Kediri

Tahun

Pelajaran 2018/2019”.

II.

METODE
Variabel dalam penelitian ini ada 2

yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Adapun yang menjadi variabel bebasnya
adalah

model

Reading
sedangkan

and

Cooperatif

Integrated

Composition

variabel

terikatnya

(CIRC),
adalah

kemampuan menulis dialog antara dua
tokoh.
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Penelitian ini menggunakan pen-

(silabus, RPP) dan tes unjuk kerja (menulis

dekatan kuantitatif karena data dari hasil

dialog antara dua tokoh) dengan terlebih

penelitian berupa angka-angka. Desain

dahulu

yang digunakan adalah “Pretest and

validitas ahli.

Posttest Group”. Desain tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut
O1

Teknik analisis data yang digunakan

Data yang sudah terkumpul kemudian

O2

diolah

Gambar 3.1 Pretest and Posttest Group

dengan

menggunakan

bantuan

program SPSS For Windows.

(Arikunto, 2010:124)

Keterangan :
O1
= Pretest
O2
= Postest
X
= Treatmen/perlakuan
yang

menggunakan

yaitu teknik analisis statistik deskriptif.

X

Tempat

memvalidasi

III.

HASIL DAN KESIMPULAN
Hasil

digunakan

dalam

dari

analisis

data

adalah

sebagai berikut :

penelitian ini adalah di SDN Padangan 1

A. Berdasarkan hasil analisis data pada

yang beralamatkan di Jalan Joyoboyo

uji hipotesis I, diperoleh hasil rata-

Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul

rata sebesar 57,76. Dari hasil tersebut

Kabupaten

maka rata-rata 56,76 < KKM yang

Kediri

dengan

sasaran

ditetapkan

penelitian siswa kelas V.

yaitu

75.

Sedangkan

Populasi dalam penelitian ini adalah

untuk uji ketuntasan klasikal, dengan

siswa kelas V SDN Padangan 1 sebanyak

menghitung jenjang persentil hasil

38

dari

postest, yang menggunakan rumus

penelitian ini juga 38 karena penelitian ini

jenjang persentil (JP74) pada pretest

merupakan penelitian populasi, seperti

diperoleh JP 94,82% dan ketuntasan

yang dikemukakan Arikunto (2010: 173-

klasikal 5,18%. Dengan demikian

174) :

dapat disimpulkan bahwa kemam-

siswa.

Sedangkan

sampel

Untuk sekedar garis besar saja
(ancer-ancer)
maka
apabila
subyeknya kurang dari 100 lebih
baik
ambil
semua,
sehingga
penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Selanjutnya jika jumlah
subyek besar, dapat diambil antara
10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.
Instrumen dan teknik pengumpulan

puan menulis dialog antara dua
tokoh

pada siswa kelas V SDN

Padangan 1 Kecamatan Kayen
Kidul Kabupaten Kediri sebelum
menggunakan
Integrated

model

Reading

Cooperatif
and

Com-

position (CIRC) belum berhasil

data menggunakan perangkat pembelajaran
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mencapai

KKM

dan Ha diterima. Dengan demikian

dengan

dapat disimpulkan bahwa

ketuntasan klasikal 5,18%.
B. Berdasarkan hasil analisis data pada

gunaan

model

peng-

pembelajaran

uji hipotesis II, diperoleh hasil rata-

Cooperatif Integrated Reading and

rata sebesar 83,16 Dari hasil tersebut

Composition (CIRC) berpengaruh

maka rata-rata 83,16 > KKM yang

sangat signifikan terhadap ke-

ditetapkan yaitu 75.

mampuan menulis dialog antara

Sedangkan

untuk

uji

ketuntasan

dua tokoh siswa kelas V SDN

klasikal, dengan menghitung jenjang

Padangan 1 Kecamatan Kayen

persentil hasil postest, yang meng-

Kidul Kabupaten Kediri.

gunakan rumus jenjang persentil
(JP74) pada postest
22,50%

dan

diperoleh JP

ketuntasan

IV.

PENUTUP

klasikal

Demikian karya tulis dengan judul

77,50%. Dengan demikian dapat

Pengaruh Model Cooperatif Integrated

disimpulkan bahwa Kemampuan

Reading

and

Composition

(CIRC)

menulis dialog antara dua tokoh

Terhadap Kemampuan Menulis Dialog

pada siswa kelas V SDN Padangan

Antara Dua Tokoh Pada Siswa Kelas V

1 Kecamatan Kayen Kidul Kabu-

SDN Padangan 1 Kec. Kayen Kidul Kab.

paten Kediri sesudah mengguna-

Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019 ini

kan model Cooperatif Integrated

dibuat. Penulis menyadari bahwa dalam

Reading and Composition (CIRC)

penyusunan karya tulis masih jauh dari

berhasil mencapai KKM dengan

kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran

ketuntasan klasikal 77,50%.

yang sifatnya membangun sangat di-

C. Berdasarkan hasil analisis data pada

harapkan demi kesempurnaan mendatang.

uji hipotesis III, hasil analisis Paired
Samples t-test, diperoleh hasil uji t

Semoga karya tulis ini bermanfaat
dan dapat memberikan kontribusi untuk

atau t-hitung sebesar 15,211 dengan

pembaca khususnya dan dunia pendidikan

t-tabel 1% yaitu 2,431 yang berarti t-

pada umumnya

hitung > t-tabel. Sedangkan pada ttabel 5% yaitu 2,026 dengan t-hitung
sebesar 15,211 berarti t-hitung > ttabel. Dari hasil tersebut maka thitung > t-tabel, sehingga Ho ditolak
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