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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori dipaparkan berbagai landasan sebagai pendukung 

penelitian, permasalahan dan variabel yang di teliti terdapat pada kajian teori, 

untuk penjelasan lebih rinci dapat di lihat di bawah ini: 

2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

Cooperative integrated reading and composition atau yang biasa di sebut 

dengan singkatan CIRC merupakan salah satu model pembelajaran cooperative 

learning. Menurut Slavin (2005:200) CIRC merupakan program yang 

komprehensif untuk mengajari pembelajaran membaca, menulis dan seni bahasa 

para kelas yang lebih tinggi di sekolah dasar. CIRC memiliki tiga prinsip dasar, 

yaitu kemampuan membaca pemahaman, membaca lisan, dan integrasi seni 

berbahasa/menulis. 

CIRC mengutamakan kemampuan berdasarkan membaca kelompok, 

dimana siswa bekerja dalam kelompok belajar kooperatif atau ditempatkan dalam 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 orang siswa, 

dalam kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku/bangsa, atau tingkat 

kecerdasan siswa. Jadi, dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, 

sedang atau lemah, dan masing-masing siswa sebaiknya merasa cocok satu sama 

lain. Siswa-siswa tersebut terlibat dalam sebuah rangkaian kegiatan bersama, 

termasuk saling membacakan cerita/wacana satu dengan yang lainnya, juga 

bekerja sama untuk memahami ide pokok atau keterampilan pemahaman lainnya. 

Tujuan utama dari CIRC adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk 

membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat 

diaplikasikan secara luas (Slavin, 2005: 203). 

Menurut Slavin (2005:205) Unsur utama dari CIRC adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok Membaca 

Jika menggunakan kelompok membaca, peserta didik dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang berdasarkan tingkat 
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kemampuan membaca, yang dapat ditentukan oleh guru.  

2) Tim  

Peserta didik dibagi ke dalam pasangan (trio) dalam kelompok membaca. 

Selanjutnya pasangan-pasangan tersebut di bagi ke dalam tim yang terdiri dari 

pasangan-pasangan dari dua kelompok membaca atau tingkat. 

3) Kegiatan-kegiatan yang Berhubungan dengan Cerita   

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan cerita (membaca 

berpasangan, menulis cerita, mengungkapkan kata-kata dengan kertas, makna 

kata, menceritakan kembali, ejaan) 

Adapun tahap –tahap kegiatan pembelajaran kooperatif tipe CIRC secara lebih 

rinci diungkapkan oleh Slavin (2005:207) adalah sebagai berikut: 

a) Membaca Berpasangan  

Peserta didik membaca ceritanya dalam hati dan kemudian secara bergantian 

membaca cerita/wacana tersebut dengan keras bersama pasangannya, 

bergiliran untuk tiap paragraf.  

b) Menulis Cerita yang Bersangkutan dan Tata Bahasa Cerita 

Para siswa diberikan pertanyaan terkait dengan cerita yang menekankan tata 

bahasa cerita atau struktur yang ada dalam semua narasi. Setelah mencapai 

setengah dari cerita, mereka diminta untuk menghentikan bacaan dan diminta 

untuk mengidentifikasikan karakter, latar belakang kejadian, dan masalah 

dalam cerita tersebut dan untuk memprediksi bagaimana masalah tersebut 

akan diselesaikan. Pada akhir cerita para siswa merespons cerita secara 

keseluruhan dan menulis beberapa paragraf mengenai topik yang berkaitan 

dengan itu. 

c) Mengucapkan Kata-kata dengan Keras 

Para siswa berlatih mengucapkan daftar kata yang sulit yang ada dalam 

bacaan sampai bisa mengucapkan dengan benar dengan lancar. Mereka 

berlatih bersama pasangannya atau teman satu timnya sampai lancar. 

d) Makna Kata 

Para siswa diberikan daftar kata baru untuk memahami dan melihat kata-kata 

tersebut dalam kamus, serta menuliskan kalimat yang memperlihatkan makna 

http://contohmakalah.web.id/makalah-pencemaran-lingkungan/
http://contohmakalah.web.id/makalah-tentang-sintaksis/
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kata tersebut. 

e) Menceritakan Kembali Cerita  

Setelah membaca ceritanya dan mendiskusikannya dalam kelompok membaca 

mereka, para siswa merangkum poin-poin utama dari cerita tersebut untuk 

pasangannya. 

f) Ejaan  

Para siswa saling menguji daftar ejaan kata-kata satu sama lain tiap 

minggunya, untuk selanjutnya selama kegiatan program minggu tersebut 

saling membantu satu sama lain untuk menguasai daftar tersebut. 

g) Pemeriksaan oleh Pasangan  

Setelah selesai menyelesaikan semua kegiatan, pasanagan memberikan 

formulir tugas peserta didik yang mengidentifikasikan bahwa telah selesai 

mengerjakan tugas. 

h) Tes   

Peserta didik diberikan tes untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

membaca. Pada tes ini peserta didik tidak diperbolehkan saling membantu. 

i) Pengajaran Langsung dalam Memahami Bacaan 

Peserta didik menerima pengajaran langsung dalam kemampuan khusus 

memahami bacaan, seperti mengidentifikasikan pikiran pokok/gagasan utama, 

hubungan sederhana, dan membuat kesimpulan.  

j) Seni Berbahasa dan Menulis Terintegrasi 

Para siswa menulis topik cerita yang mereka pilih, menuliskan konsep 

karangan setelah berkonsultasi dengan teman satu timnya dan kepada guru 

mengenai gagasan-gagasan mereka dan rencana-rencana pengaturan, bekerja 

bersama satu tim untuk merevisi isi karangan mereka, dan kemudian saling 

menyunting pekerjaan satu sama lainnya. 

k) Membaca Independen dan Buku Laporan. 

Para siswa diminta untuk membaca buku yang ditukar sesuai dengan pilihan 

mereka minimal sekitar dua puluh menit tiap malamnya. Formulir paraf orang 

tua mengindikasikan bahwa siswa telah membaca selama waktu yang di minta 

dan siswa akan memberikan kontribusi poin kepada timnya bila mereka 

http://contohmakalah.web.id/makalah-pencemaran-lingkungan/
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mengumpulkan formulir yang telah selesai tiap minggunya. Para siswa juga di 

minta untuk menyelesaikan buku laporan secara reguler, dimana mereka juga 

mendapat poin tim untuk tugas ini.  

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat 

digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui kegiatan membaca 

secara berkelompok, dimana siswa saling membacakan cerita atau bacaan satu 

sama lain dan saling bergantian. Dalam penelitian ini akan diterapkan pada materi 

menemukan ide pokok paragraf dalam kompetensi dasar “Menemukan kalimat 

utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif”. 

 

2.1.1.1 Fokus Utama Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC   

Fokus utama dari kegiatan-kegiatan CIRC cerita dasar adalah membuat 

penggunaan waktu tindak lanjut menjadi lebih efektif. Para siswa yang bekerja di 

dalam tim-tim kooperatif dari kegiatan yang dikoordinasikan dengan pengajaran 

kelompok membaca, supaya dapat memenuhi tujuan dalam bidang-bidang lain 

seperti pemahaman membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Para siswa 

termotivasi untuk saling bekerja satu sama lain dalam kegiatan membaca atau 

rekognisi lainnya yang didasarkan pada pembelajaran seluruh anggota tim (Slavin, 

2005:201). 

 

2.1.1.2 Komponen-komponen Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC  

Slavin dalam Suyitno (2005) pembelajaran kooperatif tipe CIRC memiliki 

delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut sebagai berikut: 

a) Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 

siswa;  

b)  Placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian 

sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru mengetahui kelebihan dan 

kelemahan siswa pada bidang tertentu; 

c) Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya;  
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d) Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan kepada kelompok yang 

membutuhkannya;  

e) Team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil 

dalam menyelesaikan tugas; 

f) Teaching group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru menjelang 

pemberian tugas kelompok;  

g)  Facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa;  

h)  Whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir 

waktu pembelajaran.  

 

2.1.1.3 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC  

Pembelajaran CIRC dirancang khusus untuk pembelajaran membaca dan 

menulis, untuk membedakan pembelajaran CIRC dengan model pembelajaran 

kooperatif lainnya, berikut ini adalah ciri-ciri dari CIRC, yaitu: (1) adanya suatu 

tujuan kelompok; (2) adanya tanggung jawab tiap individu; (3) tidak adanya tugas 

khusus; (4) tiap anggota dalam satu kelompok memiliki kesempatan yang sama 

untuk sukses; (5) dibutuhkan penyesuaian diri tiap anggota kelompok. Dengan 

adanya kerjasama kelompok, interaksi, komunikasi siswa secara perlahan akan 

meningkatkan dan tujuan bersama akan tercapai dengan baik. 

 

2.1.1.4 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

CIRC sebagai salah satu jenis pembelajaran, dalam pelaksanaannya 

memiliki langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran 

dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Steven dan Slavin dalam Suminanto (2010:43) langkah-langkah model 

pembelajaran CIRC terdiri dari: (1) membentuk kelompok yang anggotanya 4 

orang secara heterogen, (2) guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik 
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pembelajaran, (3) siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide 

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

kertas, (4) mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok, (5) guru 

membuat kesimpulan bersama, dan (6) penutup.  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe CIRC yang ditempuh oleh 

guru dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:  

1) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa (Learning Society), 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa  yang heterogen. 

2) Guru memberikan wacana/ kliping sesuai dengan materi pembelajaran dan 

membagikannya kepada setiap kelompok yang sudah terbentuk. 

3) Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

paragraf dan memberi tanggapan terhadap wacana/ kliping dan ditulis pada 

lembar kerja siswas.  

4) Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok. 

5) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah 

memahami dan menemukan ide pokok paragraf pada wacana/kliping, dan 

dapat mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. 

6) Guru meminta kepada perwakilan kelompok tertentu untuk menyajikan atau 

mempresentasikan hasil diskusinya yaitu menemukan ide pokok pada 

wacana/kliping di depan kelas. 

7) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator. 

8) Guru memberikan tugas/PR membaca wacana/kliping dan menemukan ide 

pokok paragraf secara individual kepada siswa tentang pokok bahasan yang 

sedang dipelajari. 

9) Guru membubarkan kelompok yang dibentuk dan siswa ke tempat duduknya 

masing-masing.  

10) Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru dapat mengulang kembali materi 

dan membuat simpulan tentang menemukan ide pokok paragraf pada 

wacana/kliping. 

11)  Guru dapat memberikan tes formatif, sesuai dengan kompetensi yang 

ditentukan.  
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Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan siswa dapat meningkatkan 

pikiran kritisnya, aktif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi, dimana setiap 

anggota kelompok memiliki tanggungjawab yang sama dan bekerja keras untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

2.1.1.5 Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

Slavin dalam Suyitno (2005:6) adapun kelebihan dari model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC adalah sebagai berikut: 

1) CIRC sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 

3) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok.  

4) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. 

5) Membantu siswa yang lemah. 

6) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk pemecahan masalah. 

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

perkembangan anak. 

8) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar 

siswa akan dapat bertahan lebih lama.  

9) Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Dari uraian kelebihan pembelajaran kooperatif tipe CIRC di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif lebih melibatkan siswa dalam 

belajar khususnya pada kegiatan membaca. Sehingga siswa dapat memahami 

pelajaran, terjalin kerjasama yang baik antar kelompok siswa maupun guru serta 

siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. 

 

2.1.2 Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Dalam kegiatan belajar selalu ada proses yang harus ditempuh, salah satu 

tujuan dari belajar adalah memperoleh hasil dari yang telah dipelajari. Untuk 
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mengetahui hasil yang akan diperoleh nantinya, di bawah ini akan dijelaskan 

terlebih dahulu teori-teori yang mendukung tentang hasil belajar. 

 

2.1.2.1 Pengertian Belajar  

Berbicara tentang hasil belajar, merupakan makna yang utuh dari kata 

majemuk, yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil merupakan suatu tindakan atau akibat 

dari apa yang sudah dikerjakan/diusahakan. Sedangakan, belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya 

(Hamalik 2001:28) 

Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

Menurut Morgan (dalam Heri 2012:5) belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Belajar 

dalam hal ini merupakan proses yang bisa mengubah tingkah laku seseorang 

disebabkan adanya reaksi terhadap suatu situasi tertentu atau adanya proses 

internal yang terjadi dalam diri seseorang.  

Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; membaca, 

berlatih; bertingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman 

(Dalam KLBI, 2005).   

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi. Syaiful dan Aswan (2010:10) 

Winkel dalam Purwanto (2009:39) belajar adalah suatu aktivitas mental 

/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang di peroleh dari 
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pengalaman belajar sebagai peningkatan dalam kecakapan, sikap, pemahaman, 

keterampilan dan daya pikir dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

2.1.2.2 Hasil Belajar 

Setiap guru pasti memiliki keinginan agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang dibimbingnya. Karena itu, guru harus memiliki hubungan 

dengan siswa yang dapat terjadi melalui proses belajar mengajar. Setiap proses 

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang 

dicapai siswa. Sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan guru mengajar dan 

keberhasilan siswa dalam belajar, setiap akhir pelajaran diadakan evaluasi belajar 

yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar.  

Menurut Iskandar (2012:128) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data 

kuantitatif maupun kualitatif. 

Menurut Purwanto (2009:44) hasil adalah penilaian pendidikan tentang 

perkembangan dan kemajuan murid yang berkenaan dengan penguasaan bahan 

pelajaran yang disajikan kepada mereka dan nilai-nilai yang terdapat di dalam 

kurikulum. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 

Menurut Sudjana (2009:22) mengemukakan "Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya". Heri (2012:5) menyatakan perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar meliputi tiga domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor.  

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam Suprijono (2009) secara garis 

besar membagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak.  
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Untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa digunakan 

alat penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai 

atau tidak. Hasil belajar yang berupa aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik menggunakan alat penilaian yang berbeda-beda. Untuk aspek 

kognitif digunakan alat penilaian yang berupa tes, sedangkan untuk aspek afektif 

digunakan alat penilaian yaitu skala sikap (ceklist) untuk mengetahui sikap siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik digunakan lembar 

observasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hasil belajar 

siswa diantaranya ialah siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai 

dengan kapasitas yang mereka miliki, serta siswa dapat mengatasi berbagai 

macam kesulitan belajar yang mereka alami. Sedangkan hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa yang berupa hasil akhir dari proses 

kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk mencapai kompetensi yang berupa 

aspek kognitif yang diungkapkan dengan menggunakan suatu alat penilaian yaitu 

tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai, aspek afektif yang 

menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik 

yang menunjukkan keterampilan dan kemampuan bertindak siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 

2.1.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Aktivitas belajar siswa tidak selamanya berlangsung wajar, kadang-kadang 

lancar dan kadang-kadang tidak, kadang-kadang cepat menangkap apa yang 

dipelajari, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Dalam hal semangat pun 

kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang sulit untuk biasa berkosentrasi dalam 

belajar. Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap siswa dalam 

kehidupannya sehari-hari di dalam aktivitas belajar mengajar.  

Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual inilah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga 

menyebabkan perbedaan dalam hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari 
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suatu proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling 

mempengaruhi, tinggi rendahnya hasil belajar siswa tergantung pada faktor-

faktor tersebut. Sedangkan menurut Munadi (2012:24-32), faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani 

atau rohani siswa. 

Adapun yang tergolong faktor internal adalah: 

a) Faktor Fisiologis 

Keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat akan menguntungkan dan 

memberikan hasil belajar yang baik. Tetapi keadaan fisik yang kurang baik 

akan berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajarnya. 

b) Faktor Psikologis 

Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah intelegensi, perhatian, minat, 

motivasi dan bakat yang ada dalam diri siswa. 

(i) Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan Intellegency Question (IQ) 

seseorang. 

(ii) Perhatian, perhatian yang terarah atau fokus pada obyek yang sedang 

dipelajari dengan baik akan menghasilkan pemahaman dan kemampuan 

yang mantap. 

(iii) Minat dan bakat, minat kecenderungan yang tetap untuk memperrhatikan 

dan mengenang beberapa obyek. Menurut Muhibbinsyah minat 

kecenderungan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Sedangkan bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

(iv)  Motif dan Motivasi, motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu Sardiman AM (dalam Munadi 

2012:27). Motivasi usaha dari pihak luar dalam yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. 

(v) Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. 

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar 

siswa. 
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Adapun yang termasuk golongan faktor eksternal adalah: 

a) Faktor Lingkungan  

(i) Lingkungan Alam, keadaan tempat yang mendukung kegiatan belajar 

siswa. 

(ii) Lingkungan Sosial, kesesuaian dengan lingkungan masyarakat atau 

lingkungan yang kondusif untuk belajar. 

b) Faktor Instrumental  

Faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil 

belajar yang diharapkan.  

Adapun yang tergolong faktor Instrumental adalah: 

(i) kurikulum, terkait dengan tujuan, bahan atau program pembelajaran dan 

evaluasi. 

(ii) sarana dan fasilitas, aspek yang peting sebagai pendukung kurikulum 

yang dilaksanakan. 

(iii) Guru, Profesionalisme atau kompetensi yang harus dimiliki para 

pendidik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar terdapat pada dalam diri siswa yang berupa 

kemampuan, kesanggupan dan keinginan diri yang dimiliki, faktor lingkungan 

yaitu tempat tinggal, orangtua, masyarakat serta fasilitas pendukung belajar juga 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar.  

 

2.1.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dengan namanya rencana. Agar 

hasil belajar dapat diperoleh dengan baik, pembelajaran yang akan dilaksanakan 

itu direncanakan terlebih dahulu secara sistematis. Pada sub bab ini akan 

dijelaskan proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan uraian sebagai berikut. 

 

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan 
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pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang guru 

terhadap pengertian pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru itu 

mengajar.  

Menurut Heri (2012:6) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik.  

Menurut Gagne dalam Sumarjhono, dkk (2012:13) mengartikan 

pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa yang berada diluar diri siswa, yang 

dirancang guna memudahkan proses belajar dalam diri siswa. Sedangkan menurut 

Sugandi, dkk (2000:25) Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara sadar dan sengaja.  

Dengan demikian suatu pengajaran akan berhasil secara baik apabila 

seorang guru mampu mengubah diri siswa dalam arti luas menumbuhkembangkan 

keadaan siswa untuk belajar, sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa 

selama ia mengikuti proses pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya secara 

langsung bagi perkembangan pribadi siswa. 

Adapun ciri–ciri dari pembelajaran menurut Sugandi, dkk (2000:25) antara 

lain: 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis; 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar;  

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa; 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik; 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa; 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik 

maupun psikologis. 

Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran menurut Sugandi, dkk (2000:27) 

antara lain: 

1) Kesiapan Belajar 

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal suatu 

kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi pada 

diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru tidak dapat terlalu 

banyak berbuat. Namun, guru diharapkan dapat mengurangi akibat dari 

kondisi tersebut dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa. 

2) Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek. Belajar 

sebagai suatu aktifitas yang kompleks membutuhkan perhatian dari siswa 

yang belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui barbagai kiat untuk 

menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

3) Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong 

orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi 

adalah motif yang sudah menjadi aktif, saat orang melakukan aktifitas. 

Motivasi dapat menjadi aktif dan tidak aktif. Jika tidak aktif, maka siswa tidak 

bersemangat belajar. Dalam hal seperti ini, guru harus dapat memotivasi siswa 

agar siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. 

4) Keaktifan Siswa 

Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus aktif. Dengan 

bantuan guru, siswa harus mampu mencari, menemukan dan menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

5) Mengalami Sendiri 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya 

dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri, akan 

memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih 

mendalam. 
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6) Pengulangan 

Untuk mempelajari materi sampai pada taraf insight, siswa perlu membaca, 

berfikir, mengingat, dan latihan. Dengan latihan berarti siswa mengulang-

ulang materi yang dipelajari sehingga materi tersebut mudah diingat. Guru 

dapat mendorong siswa melakukan pengulangan, misalnya dengan 

memberikan pekerjaan rumah, membuat laporan dan mengadakan ulangan 

harian. 

7) Materi Pelajaran yang Menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu. Dengan sikap 

seperti ini motivasi anak akan meningkat. Rasa ingin tahu timbul saat guru 

memberikan pelajaran yang bersifat menantang atau problematis. Dengan 

pemberian materi yang problematis, akan membuat anak aktif belajar. 

8) Balikan dan Penguatan 

Balikan atau feedback adalah masukan penting bagi siswa maupun bagi guru. 

Dengan balikan, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemmpuannya dalam 

suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya. Balikan juga berharga 

bagi guru untuk menentukan perlakuan selanjutnya dalam pembelajaran. 

Penguatan atau reinforcement adalah suatu tindakan yang menyenangkan dari 

guru kepada siswa yang telah berhasil melakukan suatu perbuatan belajar. 

Dengan penguatan diharapkan siswa mengulangi perbuatan baiknya tersebut. 

9) Perbedaan Individual 

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik baik dari segi fisik maupun 

psikis. Dengan adanya perbedaan ini, tentu minat serta kemampuan belajar 

mereka tidak sama. Guru harus memperhatikan siswa-siswa tertentu secara 

individual dan memikirkan model pengajaran yang berbeda bagi anak didik 

yang berbakat dengan yang kurang berbakat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

merupakan proses melibatkan guru dengan semua komponen tujuan, bahan, 

metode, model dan alat serta penilaian. Jadi proses pembelajaran merupakan suatu 

sistem yang saling terkait antar komponennya dalam mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan. 



21 

 

 

 

2.1.3.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pada hakekatnya pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi antara satu dengan yang 

lain. Belajar Bahasa Indonesia di sekolah merupakan pokok dari proses 

pendidikan di sekolah dan merupakan alat utama dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sebagai unsur proses pendidikan di sekolah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, kita harus mengetahui tujuan dan peran pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam pelajaran bahasa Indonesia di SD, guru mengupayakan membentuk 

kompetensi mendengarkan atau menyimak, berbicara, mambaca dan menulis 

sebagai 4 aspek bahasa yang saling berkaitan. Dalam praktek pembelajaran, guru 

mengutamakan pada salah satu aspek saja, sedangkan ketiga aspek yang lainnya 

sebagai pembelajaran terpadu. 

 

2.1.4 Ide Pokok Paragraf (alinea) 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang akan dibahas pada penelitian 

ini adalah menemukkan ide pokok paragraf. Maka dari itu, di bawah ini akan 

diuraikan cara menemukan ide pokok paragraf berdasarkan struktur paragraf dan 

jenis paragraf. 

2.1.4.1 Kalimat  

Pada sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan ide pokok untuk 

memahami hal tersebut hendaknya terlebih dahulu memahami arti kalimat. 

Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola 

intonasi final dan secara aktual atau pun potensial terdiri atas klausa. (KBBI, 

2008). 

Berikut ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tentang arti kalimat:  

Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2003:146) kalimat adalah 

satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang 

mengungkapkan pikiran utuh. Dalam wujud lisan kalimat diungkapkan 

dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan 

intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya 

perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. 

Dalam wujud tulisan, huruf latin, kalimat di mulai dengan huruf kapita dan 
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diakhiri dengan tanda titik (.), tanda Tanya (?), atau tanda seru (!); 

Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca tanda koma 

(,),tanda titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi.  

 

Menurut Keraf (1984) dalam Nyoto dan Philipus (2009:54) 

mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti 

oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah 

lengkap. 

Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relative dapat berdiri-

sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri dari klausa (Cook, 1971;Elson 

dan Picket, 1969). Hal yang sama pada Kridalaksana dalam Nyoto dan Philipus 

(2009:54) merumuskan kalimat sebagai satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, 

mempunyai intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. 

Disisi lain Lamuddin (2009:149) kalimat adalah bagian ujaran/tulisan yang 

mempunyai struktur minimal subjek (S) dan predikat (P) dan intonasi finalnya 

menunjukkan bagian ujaran/ tulisan itu sudah lengkap dengan makna (bernada 

berita, tanya, atau perintah).  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa klausa, yang dapat berdiri 

sendiri, mengandung pikiran lengkap atau ide pokok dan mempunyai intonasi 

final ujaran/tulisan.  

 

2.1.4.2 Paragraf  

Sering kali dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Suatu 

kalimat dalam tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat 

lain yang membentuk paragraf. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. 

Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke 

dalam (geser ke sebelah kanan) beberapa ketukan atau spasi. 

Paragraf adalah bagian bab pada suatu karangan (biasanya mengandung 

satu ide pokok dan penulisannya di mulai dengan garis baru); alinea. (KBBI, 

2008).  
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Paragraf merupakan himpunan dari berbagai kalimat yang bertalian dalam 

suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam paragraf, gagasan 

tersebut menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan untuk menampilkan pokok 

pikiran secara lebih jelas. (KLBI, 2005:651). 

Menurut Arifin dan S. Amran Tasai (2006:125) “Paragraf adalah 

seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik”. Kalimat 

dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan 

dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Lamuddin (2009:189) Alinea atau 

paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang umumnya merupakan gabungan 

beberapa kalimat. 

Dari beberapa pengertian paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang mengandung ide pokok 

tertentu, dan diawali dengan kata dengan huruf kapital yang letaknya menjorok 

kedalam sebelah kanan. 

Dalam buku yang berjudul “Komposisi Bahasa Indonesia” oleh Lamuddin 

(2009). Adapun struktur paragraf (alinea), persyaratan pembentuk paragraf dan 

jenis paragraf dijelaskan sebagai berikut: 

a) Struktur Paragraf (Alinea) 

Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun alinea pada umumnya 

dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu (1) kalimat topik/kalimat pokok, dan 

(2) kalimat penjelas atau pendukung.  Kalimat topik adalah kalimat yang berisi 

ide pokok/ pikiran pokok atau ide utama alinea. Adapun kalimat penjelas/ 

pendukung sesuai dengan namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan 

atau mendukung ide utama/ pikiran pokok alinea. 

Ciri kedua macam kalimat yang membangun paragraf (alinea) itu adalah sebagai 

berikut. 

Ciri kalimat topik: 

(1) merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri; 

(2) mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih 

lanjut; 
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(3) mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat 

lain; 

(4) dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. 

Ciri kalimat penjelas: 

(1) sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri (dari segi arti); 

(2) arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat 

lain dalam satu alinea; 

(3) pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi; 

(4) isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang 

bersifat pendukung kalimat topik. 

Ukuran panjang pendeknya sebuah alinea tidak dapat dipatok secara 

mutlak. Hal itu tergantung pada bobot/kadar informasi yang akan diungkapkan. 

Sebagai pegangan dapat disebut di sini bahwa alinea yang ideal panjangnya 

berkisar antara empat sampai delapan kalimat. Akan tetapi, jumlah kalimat dalam 

satu alinea dapat saja sampai sepuluh kalimat jika kalimatnya pendek-pendek; 

atau kurang dari empat jika kalimatnya panjang-panjang. Yang terpenting, salah 

satu kalimat mengandung ide pokok alinea dan kalimat lainya men-support ide 

pokok lain. Pengecualian dalam hal ini adalah alinea karangan fiksi. Alinea dalam 

karangan fiksi, seluruh kalimatnya sering berupa kalimat topik, sehingga setiap 

kalimat mengandung ide pokok sendiri.  

b) Persayaratan Paragraf (Alinea)  

Paragraf/ alinea yang baik dan efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu: 

(i) Kesatuan Alinea  

Sebuah alinea dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam 

alinea hanya membicarakan satu ide pokok.  Dengan kata lain, dalam sebuah 

paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Apabila ada kalimat yang 

menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam alinea itu 

mempunyai lebih dari satu ide pokok. 

(ii) Kepaduan Alinea 

Sebagainama  perlunya kepaduan dalam kalimat efektif, dalam alinea juga 

mutlak diperlukan kepaduan atau koherensi. Kepaduan alinea akan terwujud jika 
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aliran kalimat dalam alinea berjalan mulus dan lancar serta logis. Untuk repetisi 

kata dan frasa, jasa kata ganti, kata dan frasa penghubung dapat dimanfaatkan 

untuk memanudukan alinea. Selain dengan repetisi dan kata ganti, kepaduan 

alinea dapat dijalin dengan kata atau frasa penghubung. Dalam peranannya 

sebagai penghubung, ada beberapa kata dan frasa penghubung yang dapat dipakai 

untuk berbagai maksud.  

c) Jenis Paragraf (Alinea)  

Alinea banyak ragamnya. Untuk membedakan yang satu dengan yang lain, 

alinea dapat dikelompokkan (i) menurut posisi kalimat topiknya, (ii) menurut 

sifatnya isinya, (iii) menurut fungsi dalam karangan. Anggota dari ketiga 

kelompok itu yang akan menunjukkan berbagai jenis alinea. 

 

Bagan 1.1 

Jenis Alinea 

 

(1) alinea deduktif 

  1. menurut posisi      (2) alinea induktif 

kalimat topiknya                   (3) alinea deduktif –induktif       

    (4) alinea penuh kalimat  topik 

   

                      

(1) alinea persuatif  

       (2) alineargumentatif  

Alinea  2.  menurut isi sifatnya  (3) alinea naratif  

       (4) alinea deskriptif  

       (5) alinea ekspositori            

  

                        3.  menurut fungsinya                         (1)  alinea pembuka  

dalam karangan   (2)  alinea pengembang 

     (3)  alinea penutup  
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Dari pedoman bagan di atas, seluruh jenis alinea yang terdapat dalam bagan di 

atas akan diuraikan satu persatu sebagai berikut: 

1) Jenis Alinea menurut posisi kalimat topiknya 

Gagasan utama alinea adalah kalimat topik. Karena berisi gagasan utama 

itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam alinea menjadi penting. 

Posisi kalimat topik di dalam alinea akan memberi warna bagi sebuah alinea, 

yaitu penekanan dalam sebuah kalimat. Penekanan dapat dilakukan dengan cara 

menempatkan bagian yang dipentingkan pada posisi tertentu.  

Berdasarkan posisi kalimat topiknya, alinea dapat dibedakan atas empat 

macam, yaitu (1) alinea deduktif, (2) alinea induktif, (3) alinea deduktif-induktif, 

dan (4) alinea penuh kalimat topik.  

(1) Alinea Deduktif 

Bila kalimat topik ditempatkan pada awal alinea akan terbentuk alinea 

deduktif, yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu 

menyusul uraian atau rincian permasalahan alinea. Dalam KBLI (2005:651) 

paragraf deduktif ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat di awal 

paragraf. Perhatikan contoh di bawah ini: 

 

 

 

(2) Alinea Induktif  

Bila kalimat topik ditempatkan pada akhir alinea akan terbentuk alinea 

akan terbentuk alinea induktif yaitu alinea yang menyajikan penjelasan terlebih 

Olahraga akan membuat badan kita menjadi 

sehat  dan tidak mudah terserang penyakit. Fisik orang 

yang berolahraga dengan yang jarang atau tidak  pernah 

berolahraga sangat jelas berbeda. Contohnya jika kita 

sering berolahraga fisik kita tidak mudah lelah,  sedangkan 

yang jarang atau tidak pernah berolahraga fisiknya akan 

cepat lelah dan mudah terserang penyakit. 

 

Kalimat 

topik awal 

alinea 

Kalimat 

penjelas 



27 

 

 

 

dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan alinea. Dalam KLBI 

(2005:651) paragraf ialah yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 

 

 

 

(3)  Alinea Deduktif-Induktif  

Bila kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir alinea, 

terbentuklah alinea campuran deduktif-induktif. Kalimat pada akhir alinea 

umumnya menegaskan kembali ide pokok yang terdapat pada awal alinea. 

 

 

 

 

Pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia 

memerlukan rumah yang kuat,murah, dan sehat. Pihak 

dari pekerjaan umum sudah lama menyelidiki bahan rumah 

yang murah, tetapi kuat. Tampaknya bahan perlit yang 

diperoleh dari batuan gunung beapi sangat menarik 

perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan air tanah. 

Usaha ini menunjukan bahwa pemerintah berusaha 

membangun rumah yang kuat, murah dan sehat untuk 

memenuhi kebutuhan rakyat. 

Pak Sopian memiliki kebun kakao seluas 1 hektar. 

Tetangganya, Pak Gatot, juga memiliki kebun kakao seluas 

1 hektar. Adik Pak Gatot, Ali Bashya, malah memiliki 

kebun kakao yang lebih luas daripada kakaknya, yaitu 2,5 

hektar. Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi mereka 

memanen kakao. Seperti mereka, dari 210 penduduk petani 

di Desa Sriwaylangsep, 175 kepala keluarga berkebun 

kakao. Maka, tidaklah heran apabila Desa 

Sriwaylangsep tersebut dikenal dengan Desa Kakao. 

Kalimat 

topik 

pada 

awal dan 

akhir 

alinea 

Kalimat 

topik akhir 

alinea 

Kalimat 

penjelas 
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(4) Alinea Penuh Kalimat Topik  

Ada alinea yang mempunyai kalimat-kalimat yang sama pentingnya 

sehingga tidak satu pun kalimatnya yang bukan kalimat topik. Kondisi ini 

mengakibatkan terbentuknya alinea penuh kalimat topik. Alinea semacam ini 

sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif terutama 

dalam karangan fiksi. Inilah contoh alineanya. 

 

 

 

2) Jenis Alinea menurut Sifat Isinya 

Isi sebuah alinea dapat bermacam-macam tergantung pada maksud 

penulisannya dan tuntutan korteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. 

Penyelarasan sifat isi alinea dengan isi karangan sebenarnya cukup beralasan 

karena pekerjaan menyusun alinea adalah pekerjaan mengarang juga.Walaupun 

karangan yang berbentuk satu alinea merupakan karangan sederhana, prinsip 

penulisannya sama dengan karangan kompleks, sama-sama mempunyai topik, 

pendahuluan, uraian, dan penutup. 

Berdasarkan sifat isinya alinea dapat digolongkan atas lima macam, yaitu :  

(a) alinea persuatif, yaitu alinea yang mempromosikan sesuatu dengan cara 

mempengaruhi atau mengajak pembaca; 

Ciri-ciria linea persuatif: 

(1) ada fakta/bukti untuk mempengaruhi/membujuk pembaca 

(2) bertujuan mendorong, mempengaruhi dan membujuk pembaca 

(3) menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti (kesan) 

kepada pembaca. 

Pagi hari itu aku berolahraga di sekitar 

lingkungan rumah. Dengan udara yang sejuk dan 

menyegarkan. Di sekitar lingkungan rumah terdengar 

suara ayam berkokok yang menandakan pagi hari yang 

sangat indah. Kuhirup udara pagi yang segar sepuas-

puasku. 

Kalimat 

topik pada 

seluruh 

alinea 
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(b) alinea argumentatif, yaitu alinea yang membahas suatu masalah dengan 

bukti-bukti atau alasan yang mendukung; 

Ciri-ciri alinea argumentatif: 

(1) bersifat nonfiksi /ilmiah 

(2) bertujuan menyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan 

kebenaran 

(3) dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar dan lain-lain. 

(4) ditutup dengan kesimpulan 

 

(c) alinea naratif, yaitu alinea yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam 

bentuk cerita; 

Ciri-ciri paragraf naratif: 

(1) ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan  

(2) mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa 

(3) tidak hanya terdapat dalam karya fiksi ( cerpen,novel,roman) tetapi juga 

terdapat dalam tulisan nonfiksi (biografi, cerita nyata dalam surat kabar, 

sejarah, riwayat perjalanan). 

 

(d) alinea deskriptif, yaitu alinea yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu; 

Ciri-ciri alinea deskriptif: 

(1) menggambarkan /melukiskan objek tertentu (orang, tempat, keindahan alam 

dan lain-lainl). 

(2) bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek. 

 

(e) alinea ekspositoris, yaitu alinea yang memaparkan sesuatu fakta atau 

kejadian tertentu. 

Ciri-ciri alinea ekspositoris: 

(1) bersifat nonfiksi/ilmiah 

(2) bertujuan menjelaskan/memaparkan 

(3) berdasarkan fakta 

(4) tidak bermaksud mempengaruhi. 
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Alinea persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan,terutama majalah 

dan Koran. Sedangkan alinea argumentatif, deskriptif, dan ekspositoris umumnya 

dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi makalah dan laporan. Berita 

dalam surat kabar sebagian besar memakai alinea ekspositoris, sedangkan  naratif 

sering dipakai untuk karangan fiksi seperti cerpen dan novel. 

Dari setiap bacaan cara menemukan ide pokok bacaan berbeda, tergantung 

jenis paragraf dan sifat isi yang di baca. Setiap bacaan ide pokoknya dapat berada 

pada awal paragraf, akhir paragraf, dan diawal-akhir paragraf. 

 

3) Jenis Alinea menurut Fungsinya dalam Karangan 

Berdasarkan fungsinya dalam karaangan alinea dapat dibedakan atas tiga 

macam, yaitu (a) alinea pembuka, (b) alinea pengembang, (c) alinea penutup. 

Ketiga alinea jenis itu memiliki fungsi tersendiri yang membedakannya satu sama 

lain. 

(a) Alinea Pembuka 

Alinea pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan 

dalam karangan, alinea pembuka harus dapat difungsikan untuk: 

(i) Menghantar pokok pembicaraan; 

(ii) Menarik minat dan perhatian pembaca; 

(iii) Menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi keseluruhan 

karangan. 

Aspek/ unsur sebagai bahan peulis alinea pembuka, yaitu: 

(i) kutipan, peribahasa, anekdot; 

(ii) uraian mengenai pentingnya pokok pembicaraan; 

(iii) suatu tantangan atas pendapat atau pernyataan seseorang; 

(iv) uraian tentang pengalaman pribadi; 

(v) uraian mengenai maksud dan tujuan penulis; 

(vi) sebuah pertanyaan.    
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(b) Alinea Pengembang 

Alinea ini bertujuan mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang 

sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Ilustrasi dan contoh-contoh, 

inti permasalahan, dan uraian pembahasan adalah isi sebuah alinea pengembang. 

Alinea pengembang dalam karangan dapat difungsikan untuk 

(i) mengemukakan inti persoalan; 

(ii) memberi ilustrasi atau contoh; 

(iii) menjelaskan hal yang akan diuraikan pada alinea berikutnya; 

(iv) meringkas alinea sebelumnya; 

(v) mempersiapan dasar atau landasan bagi simpulan. 

 

(c) Alinea Penutup 

Alinea penutup berisi simpulan bagian karangan (subbab, bab) atau 

simpulan seluruh karangan. Alinea ini merupakan pernyataan kembali maksud 

penulis agar lebih jelas. Penyajian karangan harus memperhatiakan hal sebagai 

berikut ini. 

(i) Sebagai bagian penutup alinea ini tidak boleh terlalu panjang. 

(ii) Isi alinea harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai 

cermin inti keseluruh uraian. 

(iii) Sebagai bagian paling akhir yang dibaca, hendaknya alinea ini dapat 

menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

memahami bacaan mempunyai ketentuan tertentu dalam menemukan ide pokok 

bacaan sesuai dengan jenis bacaan yang di baca dan letak kalimat utama bacaan 

tersebut. 

  

2.1.5 Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas 4 SD 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Selanjutnya, Standar 
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Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra indonesia. Standar 

kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. 

Dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diharapkan: 

1) Siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap 

hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. 

2) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa 

siswa dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar. 

3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan 

siswanya. 

4) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. 

5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. 

6) Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. 

 

2.1.5.1 Tujuan Pelajaran Bahasa Indonesia  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa SD memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pemersatu dan bahasa negara. 
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3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk menigkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas maka setiap guru harus mengupayakan 

pembelajaran yang maksimal dan sebaik mungkin sehingga pembelajaran yang 

dilakukan dapat bertahan lama bagi siswa dan dapat meningkatkan keterampilan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya dan khususnya pada 

keterampilan membaca dengan pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

 

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pelajaran Bahasa Indonesia 

Ruang lingkup pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1. Mendengarkan 

2. Berbicara 

3. Membaca 

4. Menulis 

 

2.1.5.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia Kelas 4 

SD 

Standar kompetensi dan Kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 4 SD 

dalam semester II yang mencakup aspek membaca dapat dilihat di bawah ini pada 

tabel 1.2: 
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Tabel 1.2  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia Kelas 4 SD 

Semester II (Puskur Depdiknas R.I., 2007) 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Membaca  

Memahami teks melalui membaca 

intensif, membaca nyaring, dan 

membaca pantun. 

7.1 Menemukan kalimat utama pada 

tiap paragraf melalui membaca 

intensif. 

7.2 Membaca nyaring suatu 

pengumuman dengan lafal dan 

intonasi yang tepat.  

7.3 Membaca pantun anak secara 

berbalasan dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Isnani Putri Nugroho (2012). Skripsi. Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menemukan Pokok Pikiran Sebuah Paragraf Melalui Metode Cooperative 

Integrated Reading And Composition (Circ) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SDN Kebonharjo Kecamatan Polanharjo Tahun Ajaran 2011/ 

2012.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan menemukan 

pokok pikiran sebuah paragraf melalui metode Cooperative Integrated Reading 

And Composition (CIRC) pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menemukan pokok 

pikiran sebuah paragraf pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum tindakan sebesar 51,74% dan setelah 

dilakukan tindakan sebesar 72,41%, pada siklus I, dan diakhir tindakan sebesar 

83,3% pada siklus II.  

Sulistiyani Dwi Hastuti (2012). Skripsi. Upaya Peningkatan Kemampuan 

Membaca Pemahaman  Melalui Metode Cooperative Integrated Reading And 

Composition Pada Siswa Kelas V SDN I Manggung Ngemplak Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa melalui metode 
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CIRC dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal ini 

ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu dari nilai 

rata-rata 49 pada kondisi awal, meningkat menjadi 69 pada Siklus I, dan 

meningkat lagi menjadi 73 pada siklus II.  

Fitri Ariyanti (2012). Skripsi. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

CIRC Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SDN III Langensari Ungaran Kabupaten Semarang Tahun 

2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada pengaruh pemanfaatan 

model pembelajaran CIRC terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV 

SD Negeri Langensari 03 yang nampak pada hasil rata-rata kelas eksperimen dari 

hasil pretest sebesar 67,11, setelah dilakukan treatmen dan siswa diberi tes, 

ratarata kelas menjadi 80,44, dengan t hitung sebesar 2,783 dan t tabel sebesar 

1,987dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Sedangkan untuk kelas kontrol 

setelah diberi treatmen rata-rata kelas menjadi 73,40. Karena tingkat signifikansi 

pada T-test lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan model pembelajaran CIRC lebih dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas sangat 

mendukung penelitian tindakan kelas ini. Pada penelitian ini menekankan pada 

upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dalam kegiatan membaca dan 

menemukan ide pokok paragraf melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

 

2.3 Kerangka Pikir  

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam hasil belajar adalah dari faktor 

model pembelajaran yang digunakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa karena model pembelajaran sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar.  

Pada kondisi awal, hasil belajar bahasa Indonesia melalui kegiatan 

membaca dan menemukan ide pokok pada wacana masih rendah banyak nilai 
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siswa yang di bawah KKM. Hal tersebut terjadi karena banyak siswa yang tidak 

suka membaca dan diduga karena faktor guru masih menggunakan metode 

pembelajaran yang konvensional, belum mampu mengemas pembelajaran 

inovatif, sehingga siswa kurang termotivasi dengan pembelajaran membaca. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang inovatif yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui membaca intensif dan menemukan ide 

pokok dalam wacana. Diantara beberapa model pembelajaran kooperatif, yang 

cocok dengan pembelajaran membaca ialah model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC.  

Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mengikutsertakan siswa secara langsung dalam pembelajaran. 

Masing-masing siswa mempunyai kelompok kecil untuk belajar bersama. Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC, tiap siswa diajarkan bekerja sama dalam suatu 

kelompok sehingga dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman 

sekelompok yang belum mengerti tanpa ada rasa malu atau takut.  

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dilakukakan dalam 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II, setiap siklus terdiri dari 3 

pertemuan. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dilaksanakan pada 

kegiatan inti siklus I dan siklus II. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui 

kegiatan membaca pada siswa dan dapat membuat siswa termotivasi untuk aktif 

mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya membaca intensif.  

Dengan demikian diharapkan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC hasil belajar Bahasa Indonesia khususnya materi 

menemukan ide pokok pada sebuah wacana melalui membaca intensif dapat 

meningkat. Selain itu juga, diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata dan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa sehingga dapat meningkatkan persentase 

hasil belajar siswa melalui kemampuan membaca dalam menemukan ide pokok 

pada cerita/wacana. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian yang akan diajukan 

dalam penelitian ini yaitu apabila dilakukan penggunaan pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC pada kompetensi dasar: “Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf 

melalui membaca intensif” dengan materi menemukan ide pokok pada sebuah 

cerita/wacana, maka akan meningkatkan hasil belajar dalam pelajaran bahasa 

Indonesia siswa kelas 4 semester II SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri.

 




