
1 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR 

INTRINSIK CERITA PENDEK MENGGUNAKAN MODEL 

COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION 

(CIRC) DI KELAS IV SD 

 

Silvia Apriliani 

silvia_apriliani@gmail.com 

 

Eko Kuntarto 

abieko28@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of increasing the ability to identify the 

intrinsic elements of short stories on the content of Indonesian language learning 
using the Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) Model. This 

research was conducted in grade IV SD 121/1 Muara Singoan. The research 

data is obtained by conducting interviews, observations, and tests. This research 
is a Classroom Action Research (CAR) which will discuss how teachers improve 

their ability to identify intrinsic short stories using the Cooperative Integrated 
Reading And Composition (CIRC) model in grade IV of elementary school. The 

Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) model is 
appropriately applied to Indonesian language subjects specifically in reading 

material, finding ideas on certain points of thought and the theme of a discourse 
or kliping. The teacher divides students into groups, then the teacher gives the 

text a short story to the students. Students work together to read short story texts. 

After reading, students identify intrinsic elements of short stories and write down 
their findings on a sheet of paper. Students read out the results of group 

discussions. Teachers and students make conclusions about the results of the 
discus. The results of the study show that the Cooperative Integrated Reading 

And Composition (CIRC) model can improve the ability to identify intrinsic short 
stories. Can be seen from the results in the first cycle of classical completeness 

obtained only by 46%. the first cycle has not met the target to be achieved with 
the target of classical completeness of 70%. In the second cycle the classical 

completeness obtained was 83%. In this second cycle the results obtained have 
met the criteria of success. This study consists of two cycles, and each cycle 

consists of two meetings. In each meeting there will be four stages, namely 

planning, implementation, observation, and reflection. 
Keyword: Ability to Identfy the Elements Intrinsic Short Story, Cooperative 

Integrated Reading and Compotision (CIRC) Model. 
  
PENDAHULUAN  

Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan 

di sekolah dasar. Menurut Permendikbud (2016:2) nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah Bab II Pasal 2 “bahwa kompetensi inti pada kurikulum 
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2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas, dan 

kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal 

yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing 

sartuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti”.  
Sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 2013, peserta didik 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan tema. Seluruh mata pelajaran 

dikaitkan menjadi satu menggunakan tema kecuali mata pelajaran agama dan 

pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Meskipun proses pembelajaran 

menggunakan tema namun, peserta didik dituntut untuk menguasi seluruh mata 

pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema seperti pelajaran bahasa Indonesia, 

matematika, IPA, IPS dan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Salah satu 

pembelajaran yang dikaitkan pada tema yaitu pelajaran bahasa Indonesia.  
Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan meliputi aspek mendengarkan, 

berbicara, dan menulis sehingga mudah untuk berkomunikasi, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memuat 

pembelajaran sastra di dalamnya. Sejalan dengan pendapat Djuanda bahwa di 

sekolah dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada 

kompetensi peserta didik berbahasa dan berapresiasi sastra (Djuanda, 2006: 54). 

Widyaningrum menjelaskan bahwa pembelajaran apresiasi sastra di sekolah 

dasar merupakan upaya penanaman rasa peka kepada peserta didik terhadap rasa 

cinta terhadap satra (Widyanigrum, 2018: 44). Salah satu karya sastra yang 

dipelajari di sekolah dasar yakni cerita pendek.  
Cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra fiksi. Terdapat 

dua unsur pembangun cerita pendek yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, 

tetapi yang menjadi fokus penelitian ini adalah unsur intrinsik. Menurut 

Limbong unsur intrinsik, meliputi tema, alur/plot, tokoh, latar tempat dan 

waktu/seting, dan amanat (Limbong, 2018: 15). Apresiasi cerita pendek 

merupakan bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia yang bertujuan siswa 

mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek.  
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 

sampai 21 agustus 2018 terhadap peserta didik pada saat belajar mengenai unsur 

intrinsik cerita pendek, lebih dari setengah peserta didik masih sulit membedakan 

tema dan amanat dalam cerita serta sulit menentukan alur cerita dalam cerita 

pendek. Dilihat dari hasil pre test yang telah dilakukan pada tanggal 5 september 

2018 terhadap peserta didik kelas IV yang berjumlah 24 peserta didik, 19 peserta 

didik laki-laki dan 5 peserta didik perempuan bahwa persentase ketuntasan hanya 

29% dan 71% siswa tidak tuntas.  
Berdasarkan wawancara dengan guru kelas mengenai proses 

pembelajaran, guru sudah menggunakan model pembelajaran namun belum 
terlaksana secara optimal. Pelaksanaan model pembelajaran yang belum optimal 
yaitu, ketika guru melakukan proses pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran dan terdapat salah satu langkah-langkah model pembelajaran yang 
tidak terlaksana. Penggunaan model pembelajaran yang belum optimal sehingga 

menyebabkan hasil belajar peserta didik dalam mengidentifikasi unsur intrinsik 
cerita pendek rendah. Menurut Yamin) menyebutkan bahwa dalam mengajarkan 
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suatu pokok bahasan (materi) tertentu harus dipilih model pembelajaran yang 
paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Yamin, 2013: 19).  

Masalah kurangnya kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

cerita pendek tentu harus segera diatasi agar hasil belajar peserta didik meningkat 

serta peserta didik mengetahui bahwa cerita pendek merupakan cerita yang 

banyak mengandung manfaat serta dapat mengembangkan daya imajinasi 

peserta didik dan mengandung budi pekerti. Dengan kemampuan 

mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek, maka peserta didik tidak hanya 

sekedar memahami sekilas mengenai cerita pendek yang dibaca peserta didik 

juga memperoleh pengalaman batin dalam diri mereka sendiri dan peserta didik 

dapat memahami makna dan mengetahui berbagai peristiwa dan karakter tokoh 

yang terdapat dalam cerita pendek. Dengan demikian, peserta didik dapat 

mengambil nilai-nilai yang tedapat dalam cerita pendek sehingga dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
Berdasarkan analisis masalah yang telah dipaparkan di atas maka, untuk 

meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek  
diterapkan model pembelajaran yaitu model cooperative integrated reading and 
composition (CIRC) karena, model cooperative integrated reading and  
composition  (CIRC)  merupakan  model  terpadu  antara  membaca  dan  menulis.  
Model cooperative integrated reading and composition (CIRC) sangat tepat 

diaplikasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia khusus pada materi 

membaca, menemukan ide pokok-pokok pikiran tertentu dan tema sebuah 

wacana atau kliping. Model pembelajaran cooperative integrated reading and 

composition (CIRC) adalah model pembelajaran di mana peserta didik 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen. Model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

merupakan model kooperatif terpadu membaca dan menulis dan model 

pembelajaran yang cocok dan tepat di aplikasikan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia khusus pada materi membaca, menemukan ide pokok-pokok pikiran 

atau, tema sebuah wacana atau kliping.  
Model cooperative integrated reading and composition (CIRC)  

merupakan model yang menuntut peserta didik saling mengkomunikasikan hasil 
temuan-temuan kepada kelompok. Model cooperative integrated reading and 

composition (CIRC) merupakan pembelajaran kooperatif dengan tujuan 
menigkatkan pemahaman seperti membaca, kosa kata, pembacaan pesan, 

penyampaian pesan, dan saling bekerja sama dalam menyelsaikan masalah. 
 

Kajian Pustaka 
 

Menurut Lauma (2017: 1) Cerita pendek merupakan jenis karya sastra 

yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan 
pendek. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosidi (dalam Purba 2012: 50) 

cerita pendek adalah cerita yang pendek dan merupakan suatu kebulatan ide.  
Pengertian cerita pendek dikemukakan oleh Darma (dalam Purba 2012: 

 

50) mengatakan bahwa cerita pendek adalah karya sastra yang tidak panjang 

cukup dibaca sekali duduk, bertitik berat pada satu masalah dan member kesan  
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tunggal. Cerita pendek merupakan cerita fiksi yang singkat, padat, unsure-unsur 
ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok. Menurut Guimaraes (2009) cerita 
pendek merupakan bagian dari fiksi.  

Dapat disimpulkan bahwa cerita pendek merupakan suatu bentuk 
karangan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tungal yang 

dominan serta memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia 
lewat tulisan yang pendek. Cerita pendek memiliki dua unsur pembangun di 

dalamnya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 
 

Unsur-Unsur Cerita Pendek 
 

Terdapat dua unsur pembangun cerita pendek yaitu unsur intrinsik dan 
unsur ekstrinsik, tetapi yang menjadi fokus penelitian ini adalah unsur intrinsik.  

Menurut Limbong (2018:15) unsur-unsur intrinsik cerpen meliputi, tema, 
alur, tokoh, latar dan amanat.  

1. Tema  
Menurut Sumadjo (dalam Kurniawan 2013 :40) tema adalah pokok 

pembicaraan dalam sebuah cerita. sejalan dengan pendapat Supriyadi (2006: 59) 

tema merupakan pondasi atau inti dalam suatu cerita. Tema merupakan ide 

pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Tema berfungsi sebagai topik sentral 

yang dikembanggkan oleh pengarang. Tema berfungsi sebagai pedoman 

pengarang dalam menyusun dan mengembangkan cerita.  
Sejalan dengan pendapat Stanton dan Kenny (dalam Whyuningtyas dan 

Santosa 2011: 2) tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. 

Andriani (2016:24) tema adalah gagasan, ide, atau pkiran pertama yang 
mendasari suatu karya sastra.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan tema 
merupakan ide pokok atau gagasan utama pada sebuah cerita atau karya sastra.  

2. Alur/plot  
Menurut Wellek (dalam Supriyadi 2006: 60) alur atau “plot” merupakan 

rangkaian peristiwa yang disusun secara logis dalam suatu cerita. Peristiwa-

peristiwa dalam suatu cerita disusun saling berkaitan secara kronologis atau di 

susun sebab akibat. Sejalan dengan pendapat Stanton (dalam Whyuningtyas dan 

Santosa 2011: 5) alur/plot merupakan cerita yang berisi urutan kejadian, namun 

tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat.  
Limbong (2016: 17) menyebutkan macam-macam alur/plot sebagai 

berikut:  
a. Alur maju, alur maju adalah peristiwa-peristiwa yang diutarakan mulai dari 

awal sampai akhir atau masa kini menuju masa yang akan datang dalam 
sebuah cerita.  

b. Alur mundur/ sorot, balik/flas hback adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi 

bagian penutup yang diutarakan terlebih dahulu/masa kini, baru menceritakan 
peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan/masa lalu salah satu tokoh dama 

cerita.  
c. Alur gabungan/campuran adalah peristiwa-peristiwa pokok diceritakan. 

Dalam pengutaraan peristiwa-peristiwa pokok, pembaca diajak mengenang 
peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau pada masa lampau.  
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3. Tokoh 

Tokoh menunjuk pada  orang sebagai pelaku cerita. menurut Supriyadi 

(2006: 61) tokoh cerita berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, dan lain- 

lain yang dapat berbicara serta manusia.  
Whyuningtyas & Santosa (2011: 6) menggemukakan tokoh-tokoh cerita 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  
a. Tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan. Tokoh utama 

merupakan tokoh yang muncul dari awal cerita samapai akhir cerita. Tokoh 
tambahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya dalam cerita tetapi 

kehadirannya sangat diperlukan untuk mendukung tokoh utama.  
b. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ialah tokoh yang 

menampilkan sesuai dengan pandangan kita, harapan kita, dan merupakan 
pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Adapun 

tokoh antagonis adalah tokoh penentang dari tokoh protagonis sehingga 
menyebabkan konflik dan ketegangan.  

Tokoh cerita menempati posisi yang utama sebagai pembawa dan 
penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang akan disampaikan kepada 
pembaca.  
4. Latar tempat dan waktu/setting  

Menurut Supriyadi (2006: 61) latar atau “setting” adalah situasi tempat, 
ruang, dan waktu yang digunakan para tokoh dalam suatu cerita. Latar 
merupakan segala keterangan mengenai waktu, ruang, tempat, dan suasana.  

Nurgiyantoro (dalam Whyuningtyas & Santosa 2011: 7) membedakan 

latar yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat (menyarankan pada lokasi 
terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya sastra, seperti: desa, sungai, 

jalan, hutan, dan lain-lain). Sedangkan latar waktu (menyarankan pada “kapan” 
terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra misalnya tahun, 

musim, hari, dan jam).  
5. Amanat  

Nurgiyantoro (dalam Limbong 2016: 18) amanat adalah pesan atau 

hikmah yang dapat diambil dari sebuah cerita untuk dijadikan sebagai cermin 
maupun pandangan hidup. Ichsan (dalam Pratama, dkk 2017: 106) amanat adalah 

pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang berupa pemecahan atau jalan 
keluar terhadap persoalan dalam cerita.  

Menurut Nurgiyantoro (dalam Yulisna 2017: 75) amanat merupakan 

unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, 
dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di 

dalamnya. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh 
pengarang berupa pesan harapan, nasehat, kritik, dan sebagainya. 

 

Pengertian Kemampuan  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan. Yang dimaksud kemampuan dalam penelitian ini adalah 
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. 

Menurut Stephen P. Robhin (dalam Sakti 2011: 69) kemampuan adalah kapasitas 

seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.  
Melihat pendapat di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

merupakan kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai 
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suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu 
pekerjaan. 

 

Mengidentifikasi Unsur Cerita Pendek  
Identifikasi adalah tanda kenal, bukti diri penentu atau penetapan 

indentifitas sesorang, yang dimaksud mengidentifikaisi adalah menentukan atau 
menetapkan identitas (orang, benda, dsb). Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan mengidentifikasi yaitu kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-
unsur cerita pendek. 

 

Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition 

(CIRC) 
 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan model pembelajaran membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Slavin (dalam Asma: 57) bahwa model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah sebuah model pembelajaran 

membaca dan menulis untuk kelas tinggi sekolah dasar. Dan sejalan dengan 

pendapat Slavin (dalam Minto 2018: 100) model pembelajaran Circ merupakan 

program pengajaran membaca dan menulis di kelas tinggi sekolah dasar. Model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan model 

kooperatif antara membaca dan menulis dan tepat diaplikasikan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi membaca.  
Hal ini sejalan dengan pendapat Slavin (dalam Ramadhanti 2017 : 31) 

bahawa model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) adalah merupakan suatu program pembelajaran keterampilan membaca 

dan menulis yang dilakukan secara berkelompok. Siswa ditempatkan 
berkelompok secara heterogen.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan kombinasi terpadu 

antara membaca dan menulis yang dilakukan secara berkelompok yang dipilih 

secara heterogen dan siswa diberikan sebuah wacana atau kliping serta saling 
bekerja sama dalam memahami ide pokok dan keterampilan pemahaman lainnya. 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

And Composition (CIRC)  
Menurut Yusra (2012) menggemukakan langkah-langkah model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) sebagai 
berikut:  
1. Membentuk kelompok yang aggotanya 4 orang siswa yang dipilih secara 

heterogen.  
2. Guru memberikan wacana atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran  
3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

member tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar kertas.  
4. Siswa mempersentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok. 

5. Guru membuat kesimpulan bersama. 

6. Penutup.  
 

METODE PENELITIAN 
 

Teknik Pengumpulan Data  
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa lembar tes 
kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik dan lembar observasi aktivitas guru 

mengajar menggunakan model cooperative integrated reading and compotision 
(CIRC). 

 

1. Tes  
Kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik diukur menggunakan tes. 

Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis (writing test). Tes tertulis 

merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik 
dalam bentuk tulisan. Tes tertulis yang digunakan adalah tes uraian.  

Untuk mengukur tes kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik cerita 
pendek dengan rumus Heryanto, dkk (2012: 3.15) sebagai berikut: 

      ℎ 
Nilai =       ℎ  

x 100% 
 

Ketuntasan belajar peserta didik secara individu yaitu dengan memperoleh 

nilai ≥ 70 dan hasil secara klasikal ≥ 70%, dengan rumus:  

Ketuntasan klasikal = 

 

x 100% 

      ℎ   
 

2. Observasi 

Observasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  kegiatan  pengamatan  yang  
dilakukan untuk memantau proses pembelajaran berlangsung. Observasi 
dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses 
pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif. 

 

3. Wawancara  
Wawancara dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk memproleh data atau informasi yang terperinci dan untuk melengkapi data 
hasil observasi dan data hasil tes yang dilakukan terhadap peserta didik. 

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur. 
Wawancara dilakukan pada guru dan peserta didik. 

 

Teknik Uji Validitas Data  
Uji validitas dilakukan untuk menentukan suatu ukuran yang 

menunjukan kevalidan suatu instrumen. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan validitas isi. Validitas isi digunakan untuk validasi lembar 
observasi dan tes. 

 

Teknik Analisis Data  
Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis 

penelitian menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data 

kualitatif berupa tulisan kata-kata tentang kualitas proses pembelajaran di dalam 

kelas. Teknik analisis data kualitatif diperoleh dengan cara merefleksikan hasil 

observasi proses pembelajaran dan wawancara. Analisis data kuantitatif yaitu 

berupa angka-angka yang dilakukan untuk menghitung seberapa besar 

peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi unsur intrinsik 

cerita pendek.  
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Indikator Kinerja Penelitian 
 

Kriteria keberhasilan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya penelitian 

yang dilakukan. Dapat dilihat bahwa kriteria-kriteria keberhasilan dalam bentuk 

persentase keberhasilan berdasarkan indikator kemampuan mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita pendek. Penelitian berhasil apabila penerapan model CIRC 

(cooperative integrated reading and compotition) dapat meningkatkan 

kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek peserta didik kelas IV. 

Indikator capaian dalam penelitian ini yaitu seperti yang dirumuskan dalam tabel 

di bawah ini. 
 

Kondisi 

Sebelum 

Tindakan 

Indikator Capaian 

Penelitian 

Jumlah Siklus 

yang Dilakukan 

Kriteria 

Ketuntasan 

Hasil pre 
Test yang 

Telah dilakukan 

terhadap 

peserta didik kelas IV 

yang berjumlah 

24  peserta 

didik, 19 

peserta didik laki-laki  

dan  5 peserta didik 

perempuan 

bahwa persentase 

ketuntasan 

hanya 29% dan 71% 

peserta didik tidak 

teratas 

Menjelaskan tema  dari 
cerita pendek 

Siklus dilakukan 
Berdasarkan 

peningkatan 

Kemampuan 

mengidentifikasi unsur 

intrinsik cerita pendek. 

Kriteria 
keberhasilan 
dalam 

penelitian ini 

yaitu jika 

persentase 

ketuntasan 

70%. 

Menyebutkan dan 
menjelaskan alur dalam 
cerita pendek 

Menjelaskan tokoh 

Menjelaskan setting/latar 
dalam cerita pendek 

Menjelaskan amanat yang 
terkandung dalam cerita 
pendek 

 

Prosedur Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

yang dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan guru, peserta didik dan 

peneliti. Menurut Arikunto (2013:137) terdapat empat hal utama dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas ialah: 1) perencanaan tindakan, 2) 

pelaksanaan tindakan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Penelitian ini mengacu 

pada model Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

siklus dan setiap siklus akan melalui 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 
 

Hasil Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan di SDN 121/1 Muara Singoan dari siklus I dan 

siklus II dengan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

pendek menggunakan model cooperative integrated reading and compotition 

(CIRC) di kelas IV SD terjadinya peningkatan. Hasil penelitian yang diperoleh 

dengan menggunakan model cooperative integrated reading and compotition 

(CIRC) dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

pendek bejalan dengan baik dan kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung dapat diperbaiki pada siklus berikutnya hingga 

mencapai kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Penelitian ini dilakukan dalam 
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beberapa siklus dan setiap siklus akan melalui 4 tahap yaitu, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Pada tahap perencanaan pada setiap siklusnya guru mempersiapkan 

silabus pembelajaran, merancang RPP menggunakan model cooperative 

integrated reading and compotition (CIRC), mempersiapkan bahan ajar dan 

sumber belajar, menyusun soal evaluasi, dan membuat lembar observasi 

keterlaksanaan guru dalam mengajar berdasarkan RPP menggunakan model 

cooperative integrated reading and compotition (CIRC).  
Pada tahap observasi, Siklus I dilakukan dua kali pertemuan pada 

pembelajaran mengenai kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik cerita 

pendek dengan menggunakan model cooperative integrated reading and 

compotision (CIRC). Pada pertemuan pertama siswa diberikan materi tentang 

unsur intrinsik cerita pendek yaitu mengenai tema, alur, dan tokoh. Pada 

pertemuan kedua siswa juga diberi perlakuan menggunakan model cooperative 

integrated reading and compotision (CIRC) pada materi tentang unsur intrinsik 

cerita pendek yaitu mengenai latar tempat dan waktu/seting, dan amanat. Pada 

tahap observasi yaitu observasi keterlaksanaan guru dalam mengajar berdasarkan 

RPP menggunakan model cooperative integrated reading and compotition 

(CIRC) dan memberikan tanda checklist sesuai keterlaksanaannya. Pada akhir 

setiap siklus maka akan dilakukan tes untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Pada siklus I memperoleh 

hasil tes yaitu sebesar 46% . Pada siklus I persentase ketuntasan secara klasikal 

belum memenuhi target yang akan dicapai yaitu sebesar 70%. Dilanjutkan 

dengan siklus  
II dan mengalami peningkatan persentase ketuntasan sebesar 37% sehingga, 

hasil evaluasi kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita 

pendek pada siklus II yaitu sebesar 83%. Pada siklus II sudah mencapai kriteria 
ketuntasan yang ditentukan yaitu sebesar 70% maka siklus dihentikan.  

Tahap akhir yaitu refleksi, Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengulas mengenai perubahan yang terjadi pada guru dan peserta didik. 

Tahap refleksi ini dilakukan dengan menganalisis hasil dari observasi apakah 

hasil yang diharapkan sudah tercapai. Pada tahap refleksi, peneliti melakukan 

evaluasi dan pelaksanaan tindakan pada siklus I yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perencanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Jika hasil yang 

diharapkan belum tercapai maka perlu perbaikan yang dilaksanakan pada siklus 

selanjutnya.  
 

Simpulan  
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran yaitu model cooperative integrated reading 

and compotision (CIRC) untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi 

unsur intrinsik cerita pendek di kelas IV SDN 121/1 Muara Singoan dengan cara 

siswa belajar dalam kelompok dan diberikan teks cerita pendek dan saling 

bekerjasama. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa 

dalam setiap kelmpok. Kemudian guru memberikan kliping, wacana atau teks 

yang sesuai berdasarkan topik pembelajaran. Selanjutnya siswa dituntut untuk 

saling bekerjasama dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Guru 

meminta siswa menuliskan hasil diskusi masing-masing kelompok, selanjutnya 
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guru meminta siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

dan guru memberikan kesempatan siswa untuk memberikan tanggapan. Setelah 

itu, guru dan siswa membuat kesimpulan hasil diskusi bersama-sama dan 

dilanjutkan dengan kegiatan penutup.  
Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I yaitu, ketuntasan klasikal 

yang diperoleh pada siklus I hanya sebesar 46%, hal ini menunjukkan bahwa 

siklus I belum memenuhi target yang akan dicapai dengan target ketuntasan 

klasikal sebesar 70%. Pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 37%, 

ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II yaitu sebesar 83%. Pada siklus 

II ini hasil yang diperoleh sudah memenuhi kriteria keberhasilan, sehingga siklus 

dapat dihentikan. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative integrated reading and compotision (CIRC) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek.  
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